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   กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก i 

ค ำน ำ 
 

การแพทยแ์ผนจนีเป็นภูมปิญัญาทีม่กีารใช ้พฒันา และถ่ายทอดสบืต่อกนัมานานมากกว่า

สองพนัปี  มปีระโยชนท์ ัง้ในดา้นการดูแลสุขภาพ  การส่งเสรมิสุขภาพ และรกัษาพยาบาลผูเ้จ็บป่วย 

จึงไดร้บัการยอมรบัจากท ัว่โลก โดยเฉพาะศาสตรก์ารฝงัเข็ม ยาจีน และการนวดจีน  โดยมี

หลกัการวนิิจฉยัแยกโรคและแนวคิดการรกัษาพยาบาลที่แตกต่างจากการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  แต่

ขณะเดียวกนั แนวคิดหลกัของการดูแลสุขภาพ และยาจนีหลายอย่างมคีวามคลา้ยคลงึกบัยาไทย  

ประเทศไทยมกีฎหมายรบัรองการแพทยแ์ผนจนีและมมีหาวทิยาลยัทีเ่ปิดหลกัสูตรการเรียนการสอน

การแพทยแ์ผนจนีในระดบัปริญญาในประเทศไทย รวมท ัง้มหีลกัสูตรอบรมการฝงัเขม็ใหแ้ก่แพทย์

แผนปจัจุบนั ซึ่งไดร้บัความเชื่อถอืและมีแพทยผ่์านการอบรมมากกว่าพนัคนในปจัจุบนั แต่ดว้ย

ปญัหาทางดา้นภาษาและความลกึซึ้งของวชิาการแพทยแ์ผนจีน กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยท์างเลอืก กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลกัที่รบัผดิชอบในการสนบัสนุนและ

การพฒันาระบบการศึกษาอบรม ตลอดจนมาตรฐานการจดับริการการแพทยแ์ผนไทย และ
การแพทยท์างเลอืก รวมถงึศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจีนในประเทศไทย  จงึไดร่้วมมอืกบัมหาวทิยาลยั

การแพทยแ์ผนจีนเฉิงตู จดัท าพจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจีนเป็น 3 ภาษา คือ จีน ไทย และ
องักฤษ  เพือ่ประโยชนใ์นการจดัการเรียนการสอน  และเป็นคู่มอืส าหรบัแพทยฝ์งัเขม็  แพทยจ์ีน
และผูส้นใจท ัว่ไปใชศ้ึกษาอา้งองิไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ 

การจดัท าพจนานุกรมฉบบันี้ ไดร้บัความร่วมมอืร่วมใจจากผูเ้ชี่ยวชาญและนกัวชิาการของ

จนีและผูเ้ชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ที่ร่วมมอืร่วมใจกนัอย่างน่าชื่นชม เพือ่ให ้

พจนานุกรมฉบบันี้ เป็นประโยชนแ์ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งท ัง้ในประเทศไทย  และผูส้นใจอื่นๆ ในการศึกษา
เปรียบเทยีบและเรียนรูศ้าสตรก์ารแพทยแ์ผนจีนอย่างถูกตอ้ง  เป็นหนงัสอือา้งอิงที่ทรงคุณค่าแก่
วงการแพทยจ์ีนในประเทศไทย และมภีาษาองักฤษเป็นสะพานเชื่อมไปถงึผูส้นใจอื่นๆ ในหลกัสูตร

การอบรมระหว่างประเทศอื่นๆ ต่อไป  จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงาน  และทุกท่านที่ไดร่้วมมอืใน
การจดัท าพจนานุกรมเลม่นี้  หวงัว่าพจนานุกรมเลม่นี้จะเป็นคู่มอืส าคญัอกีเลม่หนึ่งทีส่นบัสนุนการ

ดูแลสุขภาพของเพือ่นมนุษยโ์ดยรวมต่อไป 
 

มหาวทิยาลยัการแพทยแ์ผนจนีเฉิงตู กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก     

    ศาสตราจารย ์เกา หย่งเสยีง             แพทยห์ญงิวลิาวณัย ์ จงึประเสริฐ 

        บรรณาธิการฝ่ายจนี                บรรณาธิการฝ่ายไทย  

      

30 พฤศจกิายน 2554  
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前   言 
 

中医学是以中医药理论与实践经验为主体，研究人类生命活动中健康

与疾病转化规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性科学。中医

学已经传承和发展了 2000 多年，对人类的繁衍、健康做出了重要贡献，

并且受全球各国的欢迎及认可。 

中医的理论体系与西医不同，但却与泰医非常相似。据文献记载，中

医是在阿瑜陀耶王朝时（公元 1350 年）随着中国华人移居到泰国而传入

的。目前，泰国法规已经承认中医。在泰国，有两所提供本科教育的中医

学院，还有 1000 多名西医医生接受了泰国卫生部组织的针灸等中医规范

化培训。 

为消除语言及文化背景不同带来的障碍，促进中泰传统医学在泰国的

发展，泰国卫生部泰医和替代医学发展司作为在培训、规范化等方面发展

传统医学、中医学和泰医学的机构，就此与中国成都中医药大学合作编写

《中泰英中医术语词典》。本词典将成为有价值的中医工具书，对泰国的

中医教学、临床应用、科学研究以及对中医有浓厚兴趣的团体、个人起到

积极的作用。由于本词典也包含中医的英译词汇，可成为各国中医学习者

之间沟通的桥梁。 

本词典编纂过程中，中、泰双方专家积极配合，精诚合作，增进了中

泰传统医学界的友谊。我们非常欣赏、敬重各位专家为此做出的共同努

力，在此深表谢意。 

希望本书能成为“共享中医文明，造福人类健康”的载体。 

 

成都中医药大学    泰医和替代医学发展司

 高永翔       维拉菀·曾巴瑟特 

  中方主编                  泰方主编 

        

2011 年 11 月 30 日 
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Preface 

 

Traditional Chinese medicine (TCM) is an ancient medical system and 

the local wisdom of the Chinese people that has been practiced for more than 

two thousand years. It is holistic in its approach of diagnosis and treatment; it 

views every aspect of a person, body, mind, spirit, and emotions as the entire 

system, or emphasizes on healing the whole person and seeking the root causes 

of illness.  This is fundamentally different from that of Western medicine, but its 

principles of healthcare, and many herbal medicines are similar to that of Thai 

traditional medicine. Due to the effectiveness and efficiency of healthcare, 

health promotion, and treatment, TCM is universally recognized, particularly 

the acupuncture, herbal medicine, and massage or tuina.  In Thailand, there are 

laws to oversee traditional Chinese medicine, and courses of TCM provided at 

the university level including training courses in acupuncture for modern 

medicine doctors. The acupuncture courses are gaining more and more 

popularity.  To date, more than one thousand medical doctors have been trained. 

At any rate, modern medicine doctors and people interested in TCM find it 

difficult to translate a TCM diagnosis or remedy into the western practice of 

medicine with which they are familiar.  As a result, the Department for 

Development of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public 

Health, with the responsibility to support and develop education in traditional 

and alternative medicines as well as the standard of services, has cooperated 

with Chengdu University of Traditional Chinese Medicine in making a 

dictionary in 3 languages: Chinese, Thai, and English in order to benefit the 

teaching and studying of TCM, and to be a manual for the acupuncture doctors, 

Chinese doctors and people interested in TCM for their self-study and reference. 

The English translation in this book is like a bridge linking to all users in other 

languages.  

The success of this book owes a great deal to experts and academics both 

in China and Thailand. We would like to take this opportunity to express our 

thanks to them for their contributions to make this book beneficial to all concerned 



 

iv                                         พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 
 

 

in traditional Chinese medicine circle to have real understanding of this science, 

and to make it as another valuable TCM reference book in Thailand.  

 

     Chengdu University of                   Department for Development of Thai 

Traditional Chinese Medicine         Traditional and Alternaive Medicine      
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ค ำแนะน ำกำรใชห้นังสอื 
 

การใชอ้กัษรไทยทบัศพัทภ์าษาจีนในหนงัสอืเล่มนี้ ส่วนใหญ่ยึดตามหลกัเกณฑก์ารทบัศพัท์

ภาษาจีนตามประกาศส านกันายกรฐัมนตรี ซึ่งเสนอโดยราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2549 แต่ในที่นี้ ได ้

ปรบัเปลีย่นรายละเอยีดบางประการ เพือ่ใหก้ารอ่านออกเสยีงภาษาจนีใกลเ้คียงภาษาเดมิมากทีสุ่ด  

1.  การเทียบเสียงสระพยญัชนะและการสะกดเสียงอ่านภาษาไทยใหถ้ือตามตารางการ

เทยีบเสยีงสระและพยญัชนะภาษาจนี เช่น  

 ตวัอกัษรจนี ค าอ่านตามระบบพนิอนิ การสะกดเสยีงภาษาไทย 

君 jūn จฺวนิ 

阳 yáng หยาง 

中 zhōng, zhòng จง, จง้ 

劝 quàn เชฺวีย่น 

2. เครื่องหมายก ากบัเสยีงวรรณยุกตใ์นระบบพนิอนิ ใช ้ ˉ   ˊ   ˇ  และ ˋ เทยีบไดก้บั
เสยีงวรรณยุกตไ์ทย ดงันี้ 

       เสยีงหนึ่ง ˉ เทยีบเท่าเสยีงสามญั 

       เสยีงสอง ˊ เทยีบเท่าเสยีงจตัวา 

       เสยีงสาม ˇ เทยีบเท่าเสยีงเอก  ยกเวน้เมือ่อยู่หนา้ 

 พยางคท์ีม่เีสยีงสาม ˇ ใหอ้อกเสยีงเป็นเสยีงสอง ˊ   

 โดยคงเครื่องหมายเสยีงสาม ˇ  เช่น  补法 (bǔfǎ)   

 ใหอ้อกเสยีงว่า ปู๋ ฝ่า 
       เสยีงสี ่ ˋ เทยีบเท่าเสยีงโท 

 เสียงสระในภาษาจีน ไม่มีความแตกต่างระหว่างเสียงส ัน้และเสียงยาวเหมือนใน

ภาษาไทย โดยปกติพยางคท์ีม่เีสยีงวรรณยุกตเ์ป็นเสยีงหนึ่ง เสียงสอง และเสยีงสาม จะออกเป็น

เสยีงส ัน้หรือยาวก็ได ้ยกเวน้เสยีงสี ่จะออกเสยีงส ัน้เสมอ 
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3. เครื่องหมายพนิทุทีอ่ยู่ใตต้วัพยญัชนะแสดงว่า พยญัชนะตวันัน้ๆ ออกเสยีงควบกล า้

กบัตวัทีต่ามมา ส าหรบัตวั ห ทีม่เีครือ่งหมายพนิทุก ากบัจะออกเสยีงควบกล า้กบัตวัทีต่ามมา เช่น  

滑 (huá) = หฺวา หากไมม่พีนิทุก ากบัจะเป็นอกัษรน า เช่น 马 (mǎ) = หม่า 

4. การผนัวรรณยุกตใ์นกลุม่อกัษรเสยีงต า่ทีไ่ม่มคู่ีกบัอกัษรเสยีงสูง ใหใ้ช ้ห น าหนา้ เพือ่

ความสะดวกในการอ่าน เช่น  女 (nǚ) =  หนวฺี ่

5.  เสยีงพยญัชนะภาษาจนีซึง่เทยีบไดก้บัพยญัชนะภาษาไทยทีม่อีกัษรคู่ (อกัษรเสยีงสูงมเีสยีง

คู่อกัษรเสยีงต า่) ไดใ้หไ้วท้ ัง้ 2 ตวั เช่น ฉ ช ฝ ฟ จะเลอืกใชอ้กัษรเสยีงต า่ก่อน เช่น 妇 (fù) = ฟู่   

6.  พนิอนิตวัอกัษร er ทบัศพัทด์ว้ย เออร ์ เมือ่อ่านออกเสยีงใหค้วบกล า้ตวั ร ดว้ย เช่น 

儿 (ér) = เออ๋ร ์ 

7.  พนิอนิตวัอกัษร sh ทบัศพัทด์ว้ย ส, ซ เช่น 神 (shén) = เสนิ, 上 (shàng) = ซ่าง  

8.  พนิอนิตวัอกัษร ch ทบัศพัทด์ว้ย ฉ, ช เช่น 产 (chǎn) = ฉ่าน, 川 (chuān) = ชวน 

9.  พนิอนิทีใ่ช ้r เป็นพยญัชนะตน้ ทบัศพัทด์ว้ย ญ เช่น 人 (rén) = เหญนิ 

10. พยญัชนะตน้ตวั y ซึง่เป็นพยญัชนะกึ่งสระทีเ่ปลีย่นรูปมาจากสระ i ใหท้บัศพัท ์ดงันี้ 

10.1  พยญัชนะตน้ตวั y ทบัศพัทด์ว้ย ย เช่น 阳 (yáng) = หยาง, 摇 (yáo) = 

เหยา, 痈 (yōng) = ยง, 疣 (yóu) = โหยว  

10.2  พยญัชนะตน้ตวั y ที่ทบัศพัทด์ว้ย อ ม ี3 ตวั ไดแ้ก่ yi (อี), yin (อิน) และ 

ying (องิ) เช่น 易 (yì) = อี้, 阴 (yīn) = อนิ และ 应 (yìng) = อิ้ง 

  10.3 พนิอนิตวั ye ทบัศพัทด์ว้ย เยยี เช่น噎 (yē) = เยยี  

  10.4 พนิอนิตวั yan ทบัศพัทด์ว้ย เยยีน เช่น眼 (yǎn) = เหยี่ยน 

11. พยญัชนะตน้ตวั yu ซึ่งเป็นพยญัชนะกึ่งสระที่เปลีย่นรูปมาจากสระ ü เมื่อผสมเป็น

ค าแลว้ม ี4 รูป ใหท้บัศพัท ์ดงันี้ 

yu ทบัศพัทด์ว้ย อวฺ ีเช่น  玉 (yù) = อวฺี้  

yun ทบัศพัทด์ว้ย อวฺนิ เช่น 熨 (yùn) = อวฺิ้น 

yuan ทบัศพัทด์ว้ย เยฺวยีน เช่น 圆 (yuán) = เหยฺวยีน  

yue ทบัศพัทด์ว้ย เยวยี เช่น 月(yuè) = เยฺวีย่ 
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12.  การออกเสยีงสระ  

12.1 สระเดี่ยว o ที่ตามหลงัพยญัชนะ b, p, m, f, w (bo, po, mo, fo, wo) อาจ

ออกเสียงเป็นสระ -อ หรือ –ัว ก็ไดแ้ลว้แต่ส าเนียง ในหนงัสือเล่มนี้ ใช ้bo = 

ปวั, po = พวั, mo = มอ, fo = ฟวั, wo = วอ เช่น 驳 (bó) = ปัว๋, 破 (pò) 

= พัว่, 膜 (mó) = หมอ 

12.2 สระ -ei ทบัศพัทด์ว้ย เ-ย เช่น 内 (nèi) = เน่ย  

12.3 สระ -uan ทบัศพัทด์ว้ย -วน เช่น喘 (chuǎn) = ฉ่วน 

12.4 สระ -uang ทบัศพัทด์ว้ย -วง เช่น疮 (chuāng) = ชวง 

12.5 สระ -üe ทบัศพัทด์ว้ย เ-วยี เช่น厥  (jué) เช่น เจฺวีย๋  

13. ดชันีของหนงัสอืเลม่นี้จดัเป็นสองระบบ คือ ตามล าดบัอกัษรพนิอนิและตามสาขาวชิา 

ค าศพัทใ์นหนงัสอืเล่มนี้ท ัง้ 3 ภาษา (จีน-ไทย-องักฤษ) จะพิมพเ์นน้ตวัหนาในส่วนของ

ค าศพัทต์ ัง้ตน้ท ัง้ 3 ภาษา ภาษาไทยจะขึ้นตน้ดว้ยการทบัศพัทค์ าอ่านพินอินก่อน โดยหากมีค า

แปลแบบตรงตวั ค าแปลนัน้จะอยู่ในวงเลบ็หลงัค าอ่านพนิอนิ และคัน่ดว้ยเครื่องหมายทวภิาค (:) 

แลว้ตามดว้ยค าศัพท์ที่นิยมใชท้ ัว่ไปหรือค าตัง้ภาษาไทยที่มีความหมายใกลเ้คียงกบัค าศพัท์

ภาษาจีน และคัน่ดว้ยเครื่องหมายทวิภาคอีกครัง้ ท ัง้นี้ หลงัค าศัพท์ท ัง้ 3 ภาษา จะตามดว้ย

เครื่องหมายทวภิาค และค าอธิบายค าศพัท ์ซึง่พมิพด์ว้ยตวัอกัษรปกติ ตวัอย่างเช่น  

肝劳 (gān láo) : 指以久视后出现眼胀、头痛、头晕等不适为临床特征的眼

病。与西医学的视疲劳类似。  

กำนเหลำ (ตบัตรำกตร ำ) : ตำลำ้ : โรคตาที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ตึงที่ตา ปวดหวั เวยีน

หวั เป็นตน้ หลงัการใชส้ายตาเป็นเวลานาน คลา้ยกบั  อาการตาลา้ (asthenopia หรือ eye 

strain) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

liver overstrain :  an ophthalmopathy featured as eye distension, headache and 

dizziness after long periods of using eyes, i.e. asthenopia in western medicine. 
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พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 
(จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

a 

癌病  (ái bìng) : 多种恶性肿瘤的总称。指以脏腑组织发生异常增生，肿块

逐渐增大，表面高低不平，质地坚硬，时有疼痛，发热，常伴纳差乏力，

日渐消瘦为临床特征的病证。多因脏腑功能失调，气血津液运行失常，痰

气瘀毒相互搏结所致。 

ไอป้ิ๋ง : โรคมะเร็ง : เป็นชื่อเรียกรวมของโรคมะเร็งชนิดต่างๆ หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อวยัวะหรือเนื้อเยื่อเจริญเติบโตผดิปกติ กอ้นบวมโตขึ้นเรื่อยๆ ผวิสูง

ต า่ไม่เรียบ ลกัษณะกอ้นแข็ง มีอาการปวดเจ็บเป็นบางครัง้ มีไข ้มกัมีอาการร่วมคือเบื่ออาหาร 

อ่อนแรง และร่างกายค่อยๆ ซูบผอม มกัมสีาเหตุจากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ท างานไม่สอดคลอ้ง

กนั, การไหลเวยีนของชี่ เลอืด สารน า้และของเหลวในร่างกายผดิปกติ, อีกท ัง้เสมหะ ชี่ เลอืดคัง่ 

และพษิจบัตวัร่วมกนั 

carcinosis disease : a general term referring to varied malignant tumors.  A 

disease/pattern featured as tissue hyperplasia in zang-fu organs, enlarged hard 

masses with uneven surface, occasional pain, fever, often accompanied by poor 

appetite, fatigue and emaciation.  It is mostly caused by disharmony of zang-fu 

organs, abnormal functioning of qi, blood and body fluid, and contention and 

binding among phlegm, qi, blood stasis and toxin.   

按触法  (àn chù fǎ) : 指辨识体表浅部脓肿的诊断手法。将两手食指的指腹

轻放于脓肿患部，相隔适当的距离，然后以一手指稍用力按一下，另一手

指端即有一种波动的感觉，这种感觉称为应指。经反复多次及左右相互交

替试验，若应指明显者为有脓。 

อ ัน้ชู่ฝ่า : วิธีกดและสมัผสัคลื่น : หตัถการในการตรวจหนองบนผวิหนงั โดยใชท้อ้งนิ้วชี้ท ัง้สอง

ขา้งวางไวบ้นต าแหน่งที่บวมหนองเบาๆ เวน้ระยะห่างพอเหมาะ แลว้ใชน้ิ้ วหนึ่งออกแรงกดลง

เล็กนอ้ย ใหส้งัเกตว่าอีกนิ้วหนึ่งมีความรูส้ึกคลา้ยมีคลื่นมากระทบหรือไม่ ความรูส้ึกดงักล่าว
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เรียกว่า อิ้งจื่อ (นิ้วรบัรูแ้รงกระเพื่อม) ในการตรวจใหเ้ปลีย่นต าแหน่งการวางนิ้ว และท าซ า้สลบั

ซา้ยขวาไปมาหลายครัง้ หากรูส้กึว่านิ้วรบัรูแ้รงกระเพือ่มชดัเจนแสดงว่ามหีนอง 

an chu fa : the diagnostic method of determining the surface abscess, softly 

putting two index fingers’ pulp on the affected part of the abscess with proper 

distance, then gently pressing it with one fingertip, the other fingertip having 

fluctuated sensation, the so-called palpable fluctuation.  After being repeated, 

alternatively right and left and several times experiments, if the palpable 

fluctuation is clear, there is pus. 

按法  (àn fǎ)  : 指用手指、手掌或屈曲的指间关节突起部作用于体表某部位

或穴位，逐渐用力下压的治疗手法。 

อ ัน้ฝ่า : วิธีกด : หตัถการการรกัษาโดยใชน้ิ้ วมือ ฝ่ามือหรือสนัขอ้นิ้ วมือค่อยๆ ออกแรงกดลง

บริเวณพื้นผวิของร่างกาย หรือจดุฝงัเขม็ 

pressing manipulation :  a therapeutic manipulation that pushes steadily in a 

direction vertical to the body surface or acupoint with the finger, palm or 

protruded part of flexed interphalangeal joint, and gradually enhances the 

strength. 
 

暗经  (àn jīng) : 指月经终身不潮而却能受孕。 

อ ัน้จงิ : ระดูแฝง : ภาวะทีต่ลอดชวีติไม่มเีลอืดประจ าเดอืนออกเลย แต่สามารถตัง้ครรภไ์ด ้ 

latent menstruation : conception without menstruation. 
 

b 

八廓  (bā kuò)  :  历代中医眼科将外眼划分为八个部位（或方位），名为八

廓。廓，喻为城廓卫御之意。 八廓取八卦之名，以区别眼的不同部位的不

同属性。 即天（乾）、水（坎）、山（艮）、雷（震）、风（巽）、火（离）、

地（坤）、泽（兑）。亦有用其相应脏腑功能而命名的。如传导、津液、会

阴、抱阳、清净、养化、水谷、关泉等。历代对八廓缺乏一致的见解，故

不如五轮学说在临床上运用普遍。 

ปาคัว่ : แปดดา้น : จกัษุแพทยจ์ีนโบราณแบ่งตาเป็น 8 ดา้น (หรือแปดทศิ) เรียกว่า ปาคัว่ ค ัว่

เปรียบเสมือนก าแพงที่ลอ้มรอบปกป้องเมือง ปาคัว่ น าชื่อมาจากปา -กวา้ เพื่อแสดงลกัษณะที่

แตกต่างในต าแหน่งต่างๆ ของตา ไดแ้ก่ ฟ้า (ต าแหน่งเฉียน) น า้ (ต าแหน่งข่าน) ภูเขา (ต าแหน่ง
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เกิ้น) สายฟ้า (ต าแหน่งเจิ้น) ลม (ต าแหน่งซฺวิ่น) ไฟ (ต าแหน่งหลี) พื้นดิน (ต าแหน่งคุน) บึง 

(ต าแหน่งตุย้) นอกจากนี้ยงัมีการตัง้ชื่อโดยอา้งอิงจากการท างานของจัง้ฝู่  (อวยัวะภายใน) ที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น ฉวนต่าว (การส่งผ่าน) ฉวนซ่ง (การล าเลยีง) จินเยี่ย (สารน า้และของเหลว) ฮุ่ย

อนิ (การประสานอิน) เป้าหยาง (การโอบอุม้หยาง) ชิงจิ้ง (การช าระ) หย่างฮว่า (การหล่อเลี้ยง) 

สุยกู่ (หุบเขา) กวนเฉฺวยีน (ตาน า้) ในสมยัโบราณ ศาสตรป์าคัว่ไม่สามารถอธิบายไดเ้ป็นเอกภาพ 

จงึไม่ไดน้ ามาใชอ้ย่างแพร่หลายเหมอืนกบัอู่หลุนเสฺวยีซวั (ทฤษฎวีงลอ้ท ัง้หา้) ในทางคลนิิก 

eight belts : the eight external ocular regions base on ancient Chinese medicine. 

Kuò means defense function of the city wall. Eight belts, named after the Eight 

Diagrams :  heaven (qián) , water (kăn) , mountain (gèn) , thunder (zhèn) , wind 

(xùn) , fire (lí) , earth (kūn) , lake (duì) , is used to differentiate the different 

attributes of different parts of the eyes. It is also named after the corresponding 

visceral function, such as chuán dăo kuò, jīn yè kuò, huì yīn kuò, bào yáng kuò, 

qīng jìng kuò, yǎng huà kuò, shuǐ gǔ kuò, and guān quán kuò.  It is not as 

common as five wheels in clinical practice because of lacking consensus from 

physicians over the ages. 

拔伸牵引 (bá shēn qiān yǐn) : 指用手或器械对患部施以反向牵引力，克服

肌肉拮抗力，用于纠正重叠移位，恢复肢体长度，以利骨折移位、关节脱

臼的整复，是骨伤整复的基础治疗手法。 

ป๋าเซินเชียนอิ่น : การดึงและยืด : หตัถการพื้นฐานในการรกัษากระดูกที่บาดเจ็บใหก้ลบัสู่สภาพ

เดิม โดยใชม้ือหรือเครื่องมือในการดึงส่วนของร่างกายที่ตอ้งการรกัษา โดยออกแรงในทิศทาง

ตรงกนัขา้ม เพื่อเอาชนะแรงตา้นของกลา้มเนื้อ ใชร้กัษาภาวะกระดูกเคลือ่นซอ้นผดิรูป หรือปรบั

คืนความยาวของแขนขา เพือ่ฟ้ืนฟูกระดูกหกัเคลือ่น หรือขอ้เคลือ่นใหก้ลบัสู่สภาพเดมิ 

traction by pulling and extension : a fundamental therapeutic manipulation of  

restituting injured bone that applies opposite traction on affected part with hands 

or instruments to overcoming the muscle resistance. It is indicated for correcting 

the overlapping displacement and restoring the length of the limbs to benefit for 

restitution of fracture displacement and joint dislocation. 

白疕  ( bái bǐ)  : 指以红斑、丘疹、鳞屑为临床特征的慢性复发性炎症性皮

肤病。即西医学的银屑病。(图 Fig. 17-19)   

ไป๋ป่ี : สะเก็ดเงิน : โรคผิวหนงัอกัเสบกลบัเป็นซ า้เรื้อรงั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รอยโรค

เป็นป้ืนสีแดง เป็นตุ่มนูน เป็นขุย ตรงกับ โรคสะเก็ดเงินหรือโรคเรื้ อนกวาง (psoriasis)        
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ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 17-19)   

white crust :  a chronic recurrent inflammatory skin disease featured as red 

macules, papules and scales, i.e. psoriasis in western medicine. (picture Fig. 17-19) 

白驳风  (bái bó fēng)  : 指以皮肤出现大小不同、形态各异的白斑为临床特

征的局限性或泛发性色素脱失性皮肤病。即西医学的白癜风。 

ไป๋ปัว๋เฟิง : ด่างขาว : เป็นโรคผวิหนงัสูญเสยีสารสเีฉพาะที่หรือกระจายท ัว่ตวั มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ ผวิหนงัเป็นป้ืนราบสีขาวเห็นเป็นรอยด่าง ขนาดใหญ่เล็กและรูปลกัษณะแตกต่างกนั 
ตรงกบั vitiligo ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

white depigmented wind :  a localized or generalized depigmentation dermatosis  

featured as white macules varying in sizes and shapes, i.e. vitiligo in western 

medicine. 

白喉 (bái hóu) : 指以咽喉疼痛、声音嘶哑，甚或呼吸不利，咽喉部腐溃白

色伪膜为临床特征的病证。多因疫毒外袭，壅遏肺系，上犯咽喉所致。即

西医学的白喉。 

ไป๋โหว (ช่องคอขาว) : โรคคอตีบ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เจ็บคอ เสยีง

แหบ หากรุนแรงจะหายใจล าบาก ช่องคอเป็นแผลเป่ือยคลา้ยเยื่อสขีาวปกคลุม มกัมสีาเหตุจาก

พิษระบาดรุกรานจากภายนอก อุดกั้นระบบปอด ขึ้นไปรุกรานคอ ตรงกับ  โรคคอตีบ            

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

throat with white false membrane  : a disease/pattern mostly caused by epidemic 

pathogen congesting the lung and invading the throat and featured as throat pain, 

hoarseness, even dyspnea, rotting throat with white false membrane, i.e.  diphtheria 

in western medicine.  

白睛  (bái jīng)   : 又称白眼、白仁、白珠、白轮、眼白。指眼珠的外壁，质

地致密而坚韧。即西医学的球结膜与巩膜。 

ไป๋จิง : ตาขาว : หรือเรียกว่า ไป๋เหยี่ยน, ไป๋เหญิน, ไป๋จู, ไป๋หลุน หรือเหยี่ยนไป๋ หมายถงึ ผนงั

ชัน้นอกลูกตา มคีวามหนาแน่น แขง็แรงและหยุ่นเหนียว ตรงกบั เยื่อบุตาขาวและตาขาว (bulbar 

conjunctiva and sclera) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

white of the eye : also known as bái yǎn, bái rén, bái zhū, bái lún and yǎn bái, 

referring to the dense, tough and tensile outer wall of the eyeball, i.e.  bulbar 

conjunctiva and sclera in western medicine. 
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白睛青蓝  (bái jīng qīng lán) : 指以白睛变薄，失去光泽且变青蓝为主要表现

的病证。常由火疳久治不愈或反复发作而成。多因火郁血瘀，蒸逼所致。

往往侵及风水二轮，甚者可致失明。与西医学的深层巩膜炎及后期的巩膜

葡萄肿类似。 

ไป๋จงิชิงหลาน (ตาขาวเขียวคราม) : เย่ือหุม้ลูกตาอกัเสบเปลี่ยนสี : กลุ่มอาการโรคตาทีม่อีาการ

แสดงส าคญั คือ ตาขาวบางลง ขาดความแวววาวและเปลีย่นเป็นสเีขยีวอมฟ้า เกิดจากโรคห ัว่กาน 

(ตาอกัเสบจากทุพโภชนาการ) ที่รกัษาไม่หายขาดหรือเป็นๆ หายๆ มกัมีสาเหตุจากไฟสุมและ

เลอืดคัง่ มกัมผีลกระทบกบัต าแหน่งวงลอ้ลม (ตาด า) และวงลอ้น า้ (รูม่านตา) กระท ัง่สูญเสยีการ

มองเห็น คลา้ยกบั โรคตาขาวชัน้ลกึอกัเสบ (deep scleritis) และตาขาวโป่งออกระยะสุดทา้ย 

(scleral staphyloma at the late stage) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bluish discoloration of sclera :  a disease/pattern manifested as thinned, 

lusterless and bluish on white of the eye and developed from persistent or 

recurrent fire malnutrition of eye. It is mostly caused by constraint fire steaming 

and blood stasis.  It often attacks wind wheel and water wheel, even causes 

blindness. It is similar to deep scleritis and scleral staphyloma at the late stage in 

western medicine. 

白睛溢血  (bái jīng yì xuè)  : 又称色似胭脂症。指以白睛血络破裂，血溢于

络外，呈一片鲜红色，界限分明为主要表现的外障眼病。即西医学的结膜

下出血。 

ไป๋จงิอี้เซฺว่ีย : เลอืดออกตาขาว : หรือเรียกว่า เซ่อซือ่เยยีนจอืเจิ้ง (ตาขาวสชีาด) หมายถงึ โรคตา

ภายนอกทีม่อีาการแสดงส าคญั คือ หลอดเลอืดตาขาวแตก มเีลอืดออกลกัษณะเป็นแถบสแีดงสด

และขอบเขตชดัเจน ตรงกบั ภาวะเลอืดออกใตเ้ยื่อบุตาขาว ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

white of eye hemorrhage : also known as sè shì yān zhī zhèng, referring to an 

external ophthalmopathy manifested as bright red bleeding due to ruptured 

blood collaterals of white of the eye with clear boundary, i.e.  subconjunctival 

hemorrhage in western medicine. 

白涩症   (bái sè zhèng)   : 指以眼部赤肿不明显，只觉眼内干涩不舒为主要表

现的慢性眼病。与西医学之干眼症类似。 

ไป๋เซ่อเจิ้ง : อาการตาแหง้ : โรคตาเรื้อรงัที่มีอาการแสดงส าคญั คือ ตาแหง้รูส้กึไม่สบายตา ตา

บวมแดงเลก็นอ้ย คลา้ยกบั ภาวะเยื่อตาและกระจกตาแหง้ (xerophthalmia) ในการแพทยแ์ผน
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ปจัจบุนั   

white xerotic syndrome : a chronic ophthalmology manifested as dry eyes with 

mild redness and swelling. It is similar to xerophthalmia in western medicine. 

败血冲肺   (bài xuè chōng fèi)  :  指产后由于恶露不下，出现以胸闷烦躁、面

赤、气急喘逆等为临床特征的病证。 

ไป้เซฺว่ียชงเฟ่ย : เลือดเสียปะทะปอด : กลุม่อาการโรคหลงัคลอดที่มสีาเหตุจากน า้คาวปลาคัง่ มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ แน่นหนา้อก กระสบักระส่าย หนา้แดง หายใจเร็ว และหอบเหนื่อย

เนื่องจากชี่ยอ้นกลบั  

septic blood rushing to the lung :  a disease/pattern in the postpartum period 

featured as chest tightness and irritability, flushed face, shortness of breath, 

wheezing and reversed flow of qi because of lochioschesis. 

败血冲胃  (bài xuè chōng wèi)   :   指产后由于恶露不下，出现以饱闷呕恶、

腹满胀痛等消化机能障碍为临床特征的病证。 

ไป้เซฺว่ียชงเว่ย : เลือดเสียปะทะกระเพาะอาหาร : กลุ่มอาการโรคหลงัคลอดที่มีสาเหตุจาก

น า้คาวปลาคัง่ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการของระบบย่อยอาหารผิดปกติ ไดแ้ก่ จุกแน่น 

คลืน่ไสอ้าเจยีน ปวดตึงแน่นทอ้ง  

septic blood rushing to the stomach :  a disease/pattern in the postpartum 

period featured as digestive dysfunction such as fullness and vomiting, 

abdominal fullness and pain caused by lochioschesis. 

败血冲心  (bài xuè chōng xīn)    :   指产后由于恶露不下，出现以发热，狂言

呼叫，甚至发狂奔走等为临床特征的病证。 

ไป้เซฺว่ียชงซิน : เลือดเสียปะทะหวัใจ : กลุม่อาการโรคหลงัคลอดที่มสีาเหตุจากน า้คาวปลาคัง่ มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มไีข ้พูดจาบา้คล ัง่ รอ้งตะโกนโวยวาย ในรายที่รุนแรงจะเกิดอาการ

คลุม้คล ัง่ วิง่เตลดิ  

septic blood rushing to the heart :  a disease/pattern in the postpartum period 

featured as fever, raving, and even running around because of lochioschesis. 

胞宫  (bāo gōng) : 又称女子胞、子脏、子处、血脏、胞、血室、子宫。即

西医学的子宫。 

เปากง : มดลูก : หรือเรียกว่า หนฺวจีื่อเปา, จื่อจ ัง้, จื่อชู่, เซฺวี่ยจ ัง้, เปา, เซฺวี่ยซื่อ หรือจื่อกง ตรง
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กบั มดลูก ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bao gong : also known as nǚ zĭ bāo, zĭ zàng, zĭ chù, xuè zàng, bāo, xuè shì and 

zĭ gōng,  i.e. uterus in western medicine. 

胞睑  (bāo jiǎn)  : 位于眼球前面，分为上下胞睑，构成保护眼球的屏障。即

西医学的眼睑。 

เปาเจี่ยน : เปลือกตา : แบ่งเป็นหนงัตาบนและล่างอยู่ดา้นหนา้ลูกตา เพื่อท าหนา้ที่ปกป้องลูกตา 

ตรงกบั eyelids ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

bao jian :  the upper and lower eyelids in front of the eyeball to protect it, i.e. 

eyelids in western medicine. 

胞轮振跳  (bāo lún zhèn tiào)  : 又称目瞤、睥轮振跳，俗称眼皮跳。指以胞

睑不由自主牵拽跳动为临床特征的眼病。多因心脾两虚，或肝脾血虚，虚

风内动，牵拽胞睑而致。与西医学的眼睑痉挛类似。 

เปาหลุนเจิ้นเท่ียว : หนังตากระตุก : หรือเรียกว่า มู่ซุ่น (ตากระพริบ) หรือพี่หลุนเจิ้นเที่ยว    

(วงลอ้การมองเห็นกระตุก) หรือโดยท ัว่ไปเรียกว่า เหยี่ยนผเีที่ยว (หนงัตาเตน้) หมายถงึ โรคตา

ชนิดหนึ่ง มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ อาการเปลอืกตากระตุกโดยไม่สามารถควบคุมได ้มกัมี

สาเหตุจากท ัง้หวัใจและมา้มพร่อง หรือเลอืดในตบัและมา้มพร่อง เกิดลมพร่องกระพอืภายใน ท า

ใหห้นงัตาถูกดงึร ัง้ คลา้ยกบั หนงัตากระตุก (blepharospasm) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

twitching eyelid :  also known as mù shùn and pì lún zhèn tiào and commonly 

known as yǎn pí tiào, referring to an eye disease featured as involuntary 

twitching of the eyelids.  It is mostly caused by internal stirring of wind due to 

heart-spleen deficiency or blood deficiency of the liver and spleen pulling the 

eyelid. It is simlar to blepharospasm in western medicine. 

胞生痰核   (bāo shēng tán hé)  :  指以胞睑内生核状硬结，逐渐长大，触之不

痛，皮色如常为临床特征的眼病。多因痰火结滞所致。即西医学的睑板腺

囊肿。 

เปาเซิงถานเหอ (กอ้นเสมหะเปลือกตา) : ถุงไขมันเปลือกตาดา้นใน : โรคตาชนิดหนึ่ ง           

มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ เปลอืกตาดา้นในมลีกัษณะเป็นกอ้นแข็ง ค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้น                  

สมัผสัแลว้ไม่เจ็บ สีผิวปกติ มกัเกิดจากไฟเสมหะเกาะตวัอุดกั้น ตรงกบั ตากุง้ยิงชนิดไม่เจ็บ 

(chalazion หรือ meibomian cyst) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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phlegm node of the eyelid :  an eye disease featured as kernel-like and slow-

growing hard lump in the eyelids without pain and changing of skin color. It is 

mostly caused by intermingled and stagnated phlegm-fire, i.e. meibomian cyst, 

also known as chalazion in western medicine. 

胞虚如球   (bāo xū rú qiú)    :  又称悬球。指以胞睑肿胀，虚软如球，皮色如

常为临床特征的眼病。多与脾虚有关。与西医学的眼睑非炎性水肿类似。 

เปาซฺวีหญูฉิว (ตาพร่องคลา้ยลูกบอล) : หนังตาบวมน ้ า : หรือเรียกว่า เสฺวยีนฉิว (ลูกบอลลอย

น า้) หมายถงึ โรคตาชนิดหนึ่ง มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หนงัตาบวมคลา้ยลูกบอลที่อ่อนนุ่ม 

โดยสผีวิเหมือนปกติ มกัสมัพนัธก์บัมา้มพร่อง คลา้ยกบั ภาวะหนงัตาบวมน า้แบบไม่อกัเสบ ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ball-like edema of eyelid : also known as xuán qiú, referring to an eye disease 

featured as swelling of the eyelid resembling a soft ball with no change of skin 

color.  It is close related to spleen deficiency.  It is similar to non-inflammatory 

edema of eyelids in western medicine. 

胞衣先破  (bāo yī xiān pò)  : 又称胞浆先破。指以妊娠足月，临产前或临产

早期腹痛刚作，胞衣已破，而胎儿久不产出为临床特征的病证。即西医学

的足月胎膜早破。 

เปาอีเซียนพัว่ : ถุงน ้ าคร า่แตกก่อนก าหนด : หรือเรียกว่า เปาเจียงเซียนพ ัว่ (น ้าเดินก่อน

ก าหนด) หมายถงึ กลุม่อาการโรคทีพ่บในหญิงตัง้ครรภค์รบก าหนด มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 
ถุงน า้คร า่แตกในช่วงก่อนคลอดหรือช่วงเริ่มเจ็บทอ้งคลอด โดยที่ถุงน า้คร า่แตกเป็นเวลานาน

แลว้แต่ทารกยงัไม่คลอดออกมา ตรงกบั ภาวะน า้เดินก่อนก าหนด/ถุงน า้คร า่แตกก่อนการเจ็บ

ครรภ ์(preterm/premature rupture of membranes) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

bao yi xian po : also known as bāo jiāng xiān pò, referring to a disease/pattern 

featured as a full-term pregnancy which the membranes is ruptured just before 

labor or at the onset of abdominal pain, and the fetus has not been produced for 

a long time. i.e. preterm/premature rupture of the membranes in western medicine. 

暴风客热  (bào fēng kè rè)  :  指以白睛猝然发病，红肿热痛为主要表现的外

障眼病。多因外感风热之邪所致。即西医学传染性不强、细菌感染导致的

急性卡他性结膜炎及过敏性结膜炎。 

เป้าเฟิงเค่อเญ่อ : โรคเยื่อบุตาอกัเสบเฉียบพลนั : โรคตาภายนอกทีม่อีาการแสดงส าคญั คือ ตา
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ขาวบวมแดงรอ้นเจ็บเฉียบพลนั มกัเกิดจากลมรอ้นซึง่เป็นปจัจยัก่อโรคภายนอก ตรงกบั โรคเยื่อ

บุตาอกัเสบเฉียบพลนัจากการติดเชื้อแบคทเีรียชนิดที่ติดต่อไดแ้ต่ไม่รุนแรง และเยื่อบุตาอกัเสบ

จากภูมแิพ ้ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

sudden attack of wind-heat on the eye :  an external ophthalmopathy mostly 

caused by wind-heat and manifested as sudden redness, swelling and heat pain 

of white of the eye, i. e.  acute catarrhal conjunctivitis caused by bacterial 

infection and in low infectivity and allergic conjunctivitis in western medicine. 

暴盲  (bào máng)  :  指以眼外观端好，猝然一眼或双眼视力急剧下降，甚至

失明为临床特征的严重内障眼病。西医学多种眼病可出现暴盲。常见如视

网膜中央动脉阻塞、球后视神经炎等。 

เป้าหมาง : ตาบอดฉับพลนั : โรคตาภายในรุนแรงที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ  ลกัษณะ

ภายนอกของดวงตาดูเหมือนปกติ แต่การมองเห็นของดวงตาขา้งหนึ่งหรือท ัง้สองขา้งกลบัลดลง

อย่างรุนแรงฉับพลนั หรือกระท ัง่สูญเสียการมองเห็น พบไดใ้นโรคตาหลากหลายชนิดทาง

การแพทยแ์ผนปจัจุบนั โดยจะพบบ่อยในโรคเสน้เลอืดแดงจอประสาทตาอุดตนัและการอกัเสบ

ของเสน้ประสาทหลงัลูกตา เป็นตน้ 

sudden blindness : a severe internal ophthalmopathy featured as normal 

appearance of eyes. However, there is a sudden drastic decrease of eyesight on 

one or both eyes, even blindness. Various kinds of eye diseases in western 

medicine may have sudden blindness, such as central retinal artery occlusion 

and retrobulbar neuritis. 

背骨  (bèi gǔ)  : 指大椎穴处的骨性突出部位。即西医学的第 7 颈椎棘突。

(图 Fig. 29) 

เป้ยกู่ : ปุ่ มกระดูกสนัหลงัคอที่เจ็ด : ปุ่ มกระดูกสนัหลงัส่วนที่นูนสูงที่สุด บริเวณจดุตา้จุย (GV 

14) ตรงกบั ปุ่ มกระดูกสนัหลงัคอที่เจ็ด (7th cervical spinous process) ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั (ภาพ Fig. 29)   

bei gu : the bony protuberance at the dà zhuī (GV 14), i.e. 7th cervical spinous 

process in western medicine. (picture Fig. 29) 

背膂筋伤  (bèi lǚ jīn shāng) : 指因外伤、劳损或退变导致背脊部骨错筋伤，

以背肌紧张、疼痛、胸部压迫感为主要表现的疾病。即西医学的胸椎小关

节紊乱综合征。 
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เป้ยหลฺว่ีจินซาง : เอน็กระดูกสนัหลงับาดเจ็บ : โรคของกระดูกสนัหลงัส่วนอกที่เกิดจากการบาดเจ็บ

ภายนอก การตรากตร า หรือเสื่อมสภาพ ท าใหก้ระดูกสนัหลงัเคลื่อนและเสน้เอ็นบาดเจ็บ อาการ

แสดงที่ส  าคญั คือ ตึงและปวดบริเวณกลา้มเนื้อหลงั และรูส้กึเหมอืนถูกกดบริเวณอก ตรงกบั ความ

ผดิปกติของขอ้ฟาเซต็ (facet joint) ของกระดูกสนัหลงัส่วนอก ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

injury of bilateral shallow tendon of spine :  a disease caused by external 

injury, chronic strain or degeneration resulting in malposition of back bones and 

tendon injuries and manifested as back muscle tonus and pain, chest oppression, 

i.e. thoracic facet joint disturbance in western medicine.   

奔豚 (bēn tún)  : 又称奔豚气。指以自觉气从少腹上冲胸脘或咽喉，躁动不

安为临床特征的病证。多因肾经阴寒之气上逆或肝经气火冲逆而致。  

เปินถุน (ลูกหมูว่ิง) : ลมในทอ้งดนัขึ้ น : หรือเรียกว่า เปินถนุชี่ (ลมลูกหมูวิ่ง) หมายถึง กลุ่ม

อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ความรูส้กึเหมอืนมลีมจากทอ้งนอ้ยตีกระทบขึ้นบริเวณ

ทรวงอก กระเพาะอาหาร หรือล  าคอ กระวนกระวายไม่สงบ มกัมีสาเหตุจากเสน้ลมปราณไตมี

ความเยน็อนิไหลยอ้นขึ้นส่วนบน หรือเสน้ลมปราณตบัมชีี่และไฟยอ้นกระทบขึ้นส่วนบน 

running piglet : also known as bēn tún qì, referring to a disease/pattern featured 

as  the feeling of qi rushing from lower abdomen to chest, stomach or throat, 

and restlessness. It is mostly caused by counterflow ascent of cold qi in kidney 

or fire-qi in liver. 

崩漏  (bēng lòu)  : 又称崩中漏下。崩，指经血非时而下，阴道突然大量出

血，来势急骤，出血如注的病证；漏，指经血非时而下，出血量少，淋漓

不断为临床特征的病证。 

เปิงโล่ว : ภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก : หรือเรียกว่า เปิงจงโลว่เซี่ย โดย ‘เปิง’ (崩) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มเีลอืดออกจากช่องคลอดปริมาณมากแบบทะลกัอย่างฉบัพลนั ในช่วง

ที่ไม่ใช่รอบเดือนปกติ ส่วน ‘โล่ว’ (漏) หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีเลอืดออกจากช่องคลอด

ปริมาณนอ้ย แต่ออกไม่หยุดแบบกะปริบกะปรอย ในช่วงทีไ่ม่ใช่รอบเดอืนปกติ 

menometrorrhagia :  also known as bēng zhōng lòu xià.  Bēng referring to a 

disease/pattern featured as menses coming irregularly with vagina suddenly 

bleeding excessively as pouring.  Lòu refers to a disease/pattern featured 

asmenses coming irregularly with little bleeding which is dripping and 
continuous. 
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鼻背按摩法   (bí bèi àn mó fǎ) : 指患者将两手大鱼际搓热，然后分别于鼻背

由鼻根向迎香穴往返按摩，至有热感为度，然后再分别由攒竹向太阳穴按

摩，使局部有热感。用于治疗鼻塞、流涕、嗅觉减退等病证。 

ป๋ีเป้ยอ ัน้หมอฝ่า : วิธีนวดสนัจมูก : เป็นวธิีการรกัษา โดยใหผู้ป่้วยใชเ้นินกลา้มเนื้อฝ่ามอืบริเวณ

โคนนิ้วโป้งท ัง้สองขา้งถูกนัจนเกิดความรอ้น แลว้น าไปวางบนสนัจมกู นวดถูไปมาจากโคนจมกูไป

ยงัจุดอิง๋เซยีง (LI 20) จนรูส้กึรอ้น จากนัน้นวดถูจากจุดฉวนจู ๋(BL 2) ไลไ่ปจดุไท่หยาง (EX-

HN5) จนรูส้กึรอ้น ใชส้  าหรบัรกัษากลุม่อาการคดัจมกู น า้มกูไหล การรบักลิน่ลดลง เป็นตน้ 

nasal massage : referring to a manipulation that the patient repeatedly massages 

from nasal root to yíng xiāng (LI 20) with major thenars heated by rubbing until 

the presence of warm sensation, and then massages from cuán zhú (BL 2) to tài 

yáng (EX-HN5) until the presence of warm sensation. It is applied to treat nasal 

congestion, running nose and  hyposmia, etc. 

鼻疔  (bí dīng) : 指以外鼻局部红肿疼痛、粟粒状突起、顶有脓点为临床特

征的病证。多因邪毒内炽、火毒上攻所致。即西医学的鼻疖。 

ป๋ีติง : ตุ่มฝีจมูก : เป็นกลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณผวิจมูกภายนอกเกิด

อาการปวดบวมแดง มีตุ่มเล็กๆ และเกิดหนองบริเวณยอดตุ่ม มกัมีสาเหตุจากพิษแกร่งภายใน 

พษิไฟรุกรานขึ้นบน ตรงกบั nasal furuncle ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nasal boil  : a disease/pattern featured as local redness-swelling-pain and miliary  

protuberance with pus in the tip of external nose, and caused by internal blazing 

of pathogenic toxin and upward attacking of heat-toxin, i.e. nasal furuncle in 

western medicine. 

鼻干 (bí gān) : 指以鼻腔干燥为临床特征的病证。多因风燥异气内犯肺鼻，

或胃腑积热上蒸鼻窍所致。即西医学的干燥性鼻炎。 

ป๋ีกาน : จมูกแหง้ : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ โพรงจมกูแหง้ มกัมสีาเหตุจาก

ลมแหง้รุกรานเขา้ปอดและจมกู หรือความรอ้นสะสมทีก่ระเพาะอาหารกระทบขึ้นสู่ทวารจมูก ตรง

กบั rhinitis sicca ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

dry nose : a disease/pattern featured as dryness in the nose. It is mostly caused 

by wind-dryness inward invading the lung and nose or accumulated heat in the 

stomach steaming the nose, i.e. rhinitis sicca in western medicine. 

鼻疳  (bí gān) : 指以鼻前孔及其附近皮肤红肿痛痒、糜烂渗液或粗糙皲裂，
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反复发作为临床特征的病证。多因邪毒侵袭或湿热郁蒸及血虚化燥所致。

与西医学的鼻前庭炎、鼻前庭湿疹类似。(图 Fig. 55)   

ป๋ีกาน : แผลขอบรูจมูก : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ขอบรูจมูกและบริเวณ

ผวิหนงัโดยรอบมีอาการปวดบวมแดงคนั เป่ือยยุ่ย มีของเหลวซึมออกมา หรือแตกแหง้ เป็นๆ 

หายๆ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพิษก่อโรครุกราน หรือความรอ้นชื้นอุดกัน้เกิดเป็นไอรอ้น หรือ

เลือดพร่องท าใหเ้กิดความแหง้ คลา้ยกบั nasal vestibulitis, eczema of nasal vestibule 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 55)   

nasal sore  : a disease/pattern featured as recurrent redness, pain, itch, erosion, 

exudate, rough or rhagadia of the skin on anterior nares and nearby area.   It is 

mostly caused by pathogenic toxin invasion, dampness-heat stagnation and 

steaming, and blood deficiency transforming into dryness. It is similar to nasal 

vestibulitis and eczema of nasal vestibule in western medicine. (picture Fig. 55) 

鼻疳散  (bí gān sǎn) : 本方由青黛、麝香、熊胆组成，为外用药。具有清热

燥湿，消肿止痛的功效。主要用于肺热上蒸或阴虚血燥的鼻疳。 

ป๋ีกานส่าน : ต ารบัยาป๋ีกานส่าน : ต ารบัยาใชภ้ายนอกประกอบดว้ย ชิงไต,้ เซ่อเซยีง (ชะมดเชียง) 

และสฺยงต่าน (ดหีม)ี มสีรรพคุณดบัรอ้นและท าใหค้วามชื้นแหง้ ลดบวมแกป้วด ใชเ้ป็นยาหลกัใน

การรกัษาแผลขอบรูจมกูทีเ่กิดจากภาวะไอความรอ้นปอดลอยขึ้น หรืออนิพร่องและเลอืดแหง้ 

bi gan san :  a formula for external application and consisting of qīng dài, shè 

xiāng and xióng dăn.  It acts to clear heat and dry dampness, disperse swelling 

and relieve pain.  It is indicated for nasal sore caused by lung heat steaming 

upward or yin deficiency and blood dryness. 

鼻槁  (bí gǎo) : 指以鼻内干燥，甚或黏膜萎缩、鼻腔宽大为临床特征的病

证。多因燥邪侵袭，内灼鼻窍，或肺肾阴虚、脾气虚弱，鼻失滋养所致。

即西医学的萎缩性鼻炎。 

ป๋ีเก่า : เย่ือบุจมูกฝ่อ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ โพรงจมูกแหง้ ในรายที่

รุนแรงอาจพบเยื่อบุจมูกฝ่อ และโพรงจมูกกวา้งขึ้น มกัมสีาเหตุจากความแหง้ก่อโรครุกรานแผด

เผาทวารจมูก หรืออินของปอดและไตพร่อง และชี่มา้มอ่อนแอ ท าใหจ้มูกขาดความชุ่มชื้นหล่อ

เลี้ยง ตรงกบั atrophic rhinitis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

withered nose :  a disease/pattern featured as dry nose, atrophic mucosa and 

enlarged nasal cavity. It is mostly caused by dryness invading and scorching the 
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nose or deficient lung-kidney yin and spleen qi failing to nourish the nose, i.e. 

atrophic rhinitis in western medicine. 

鼻菌  (bí jūn) : 指以单侧鼻塞，鼻涕污秽且带脓血，肿物外观呈菜花样、

表面粗糙、触之易出血、边界不清，呈进行性加重，或伴见鼻衄、鼻内疼

痛、头痛头胀，或伴见出现流泪、复视、张口困难、眼球突出、牙龈肿

痛、面部麻木等为临床特征的病证。多因长期饮食不节、起居不慎、情志

不遂致脏腑功能失调，痰浊凝聚、气血凝结或火毒困结所致。与西医学的

鼻腔或鼻窦癌肿类似。 

ป๋ีจฺวิน : มะเร็งโพรงจมูก : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการคดัแน่นจมกูขา้ง

เดียว น า้มูกสกปรกปนเลอืดและหนอง กอ้นเนื้อคลา้ยดอกกะหล า่ ผวิขรุขระ ขอบเขตไม่ชดัเจน 

เมื่อสมัผสัจะมีเลอืดออกไดง้่าย การด าเนินของโรคจะรุนแรงขึ้นโดยล าดบั หรือพบร่วมกบัเลอืด

ก าเดาไหล เจ็บภายในโพรงจมูก ปวดหวัตึงหวั หรือพบร่วมกบัอาการน า้ตาไหล เห็นภาพซอ้น อา้

ปากล าบาก ตาโปน เหงอืกบวมและปวด ชาบริเวณใบหนา้ เป็นตน้ มกัมสีาเหตุจากการกิน การอยู่ 

และอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมติดต่อกนัเป็นเวลานาน ท าใหร้ะบบการท างานของจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน)

เสียสมดุล ก่อใหเ้กิดเสมหะขุ่นเกาะตวัสะสม หรือชี่และเลอืดเกาะตวัติดขดั หรือพิษไฟปิดกัน้      

คลา้ยกบั มะเร็งโพรงจมกู หรือมะเร็งไซนสั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nose cancer :  a disease/pattern featured as unilateral nasal congestion, foul 

snivel with pus and blood, cauliflower-like mass with uneven surface, unclear 

border and bleeding by touching, presenting progressive aggravation, or 

accompanied by nosebleed, intranasal pain, headache and distension, or tearing, 

double vision, difficulty in opening mouth, ocular proptosis, swelling and pain 

of the gum, facial numbness, i. e.  cancerous mass in the nasal cavity or nasal 

sinus in western medicine.  It is mostly caused by congealed phlegm turbidity, 

stagnated qi and blood, or encumbered fire-toxin resulting from dysfunction of 

viscera and bowels caused by long-term improper diet, careless living and 

emotional disorder. 

鼻梁骨 (bí liáng gǔ)  : 指鼻孔的分界骨，起于两眼之间，下至鼻的尽处，

构成鼻腔。即西医学的鼻骨。(图 Fig. 23)   

ป๋ีเหลียงกู่ : กระดูกจมูก : กระดูกที่แบ่งโพรงจมูกเป็นสองขา้ง เกิดเป็นรูจมูกซา้ยและขวา แนว

กระดูกเริ่มจากบริเวณระหว่างตาสองขา้งถงึปลายจมกู ตรงกบั nasal bone และ nasal septum 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 23)   
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bi liang gu :  the dividing bone of nostrils from the area between the eyes to the 

apex of the nose and being the composition of nasal cavity, i.e. nasal bone and 

nasal septum in western medicine. (picture Fig. 23) 

鼻瘤 (bí liú) : 指以渐进性或持续性鼻塞，涕中带血，肿物呈分叶状或息肉

状、边界清楚为临床特征的病证。多因痰湿气血凝聚所致。与西医学的鼻

腔或鼻窦乳头状瘤类似。 

ป๋ีหลิว : เน้ืองอกโพรงจมูก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการคดัแน่นจมูก

เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ หรือเป็นเรื้อรงั มีน า้มูกปนเลอืด มกีอ้นบวมคลา้ยเนื้องอกแบบเป็นกลบีหรือ

เป็นติ่งเนื้อ ขอบเขตชดัเจน สาเหตุเกิดจากเสมหะ ความชื้น ชี่และเลอืดเกาะตวัสะสม คลา้ยกบั

โรคเนื้องอกในโพรงจมกู หรือโพรงไซนสั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

rhinoma :  a disease/pattern mostly caused by accumulated and congealed 

phlegm, dampness, qi and blood and featured as progressive or persistent nasal 

congestion, bloody snivel, phyllodial or polypoid mass with clear borders.  It is 

similar to papilloma in the nasal cavity or paranasal sinus in western medicine.  

鼻衄  (bí nǜ) : 指以鼻窍出血为临床特征的病证。多因热伤血络，或气不摄

血所致。即西医学的鼻出血。(图 Fig. 59)   

ป๋ีนฺว่ี : เลอืดก าเดาไหล : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เลอืดออกจากโพรงจมูก 

มกัมีสาเหตุจากความรอ้นกระทบหลอดเลอืด หรือชี่ไม่เหนี่ยวร ัง้เลอืด ตรงกบั เลอืดก าเดาไหล 

(epistaxis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 59)   

nosebleed :  disease/pattern featured as hemorrhage from the nose. It is mostly 

caused by heat injuring the blood vessels or deficient qi failing to control blood, 

i.e. epistaxis in western medicine. (picture Fig. 59) 

鼻鼽 (bí qiú) : 指以阵发性和反复发作的鼻痒、打喷嚏、流清涕为临床特征

的病证。多因脏腑虚损，阳气不足，腠理疏松，卫表不固，不任风寒；或

禀质特异，邪气侵袭或肺经郁热，上犯鼻窍所致。与西医学的变应性鼻

炎、血管运动性鼻炎等类似。(图 Fig. 56)   

ป๋ีฉิว : จมูกอกัเสบภูมิแพ ้: กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ คนัจมูก จาม และ

น า้มูกไหล เป็นๆ หายๆ หรือก าเริบเป็นครัง้คราว มกัมีสาเหตุจากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) อ่อนแอ 

หรือหยางชี่พร่อง หรือโช่วหลี ่(ช่องระหว่างเนื้อเยื่อ ร่องทีอ่ยู่บนผวิหนงั หรือช่องระหว่างกลา้มเนื้อ 

หรืออวยัวะภายใน) ไม่กระชบั ท าใหเ้ว่ยเป่ียว (ส่วนคุม้กนัภายนอก) ไม่คุม้กนัและไม่สามารถ
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ตา้นทานลมเย็น หรือปจัจยัก่อโรครุกรานผูท้ี่พื้นฐานร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ก าเนิด หรือความรอ้น

อุดกั้นเสน้ลมปราณปอดท าใหรุ้กรานทวารจมูก คลา้ยกับ  allergic rhinitis, vasomotor 

rhinitis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 56)   

allergic rhinitis : a disease/pattern featured as paroxysmal and recurrent nose 

itching, sneezing and running nose. It is mostly caused by deficient viscera and 

bowels, insufficient yang qi or loose interstices failing to secure defense-exterior 

and defend wind-cold, pathogenic factors invading specific constitution, or 

stagnated heat of the lung channel invading the nose. It is similar to allergic 

rhinitis and vasomotor rhinitis in western medicine. (picture Fig. 56) 

鼻损伤  (bí sǔn shāng) : 指以鼻部青紫肿胀、疼痛剧烈，或皮肉破损裂开，

鼻梁骨折、衄血而痛为临床特征的病证。多因鼻部遭受外力打击后瘀血留

内所致。即西医学的鼻外伤。 

ป๋ีสุ่นซาง : จมูกบาดเจบ็ : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณจมูกมอีาการฟก

ช า้และบวม ปวดเจ็บรุนแรง หรืออาจมีผิวหนงัฉีกขาด ด ัง้จมูกหกั เลอืดก าเดาไหลและมีอ าการ

ปวด มกัมีสาเหตุจากแรงกระแทกภายนอกที่จมูกจนเกิดภาวะเลือดคัง่อยู่ภายใน ตรงกบั การ

บาดเจ็บของจมกู ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nasal injury :  a disease/pattern mostly caused by static blood retention due to 

external forces acting on the nose and featured as bluish-purple swelling and 

severe pain, or featured as ruptured skins and muscles, nasal fracture with 

nosebleed and pain, i.e. nasal trauma in western medicine.  

鼻痰包 (bí tán bāo) : 指以一侧鼻前庭呈半球形隆起，鼻唇沟饱满、变浅，

触之不痛，有张力感，如按皮球，或以单侧鼻反复溢淡黄色水样涕为临床

特征的病证。多因痰浊阻滞，凝滞鼻窍所致。与西医学的鼻前庭囊肿或鼻

窦囊肿类似。 

ป๋ีถานเปา : ถงุเสมหะโพรงจมูก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ โพรงจมูกส่วน

หนา้ดา้นใดดา้นหนึ่งมลีกัษณะปูดบวมคลา้ยครึ่งทรงกลม ร่องแกม้อิ่มและตื้นขึ้น กดไม่เจ็บแต่

รูส้กึตึงเหมอืนกดลูกบอล หรือจมูกขา้งหนึ่งมีน า้มูกใสเป็นน า้สีเหลอืงอ่อนไหลออกเป็นๆ หายๆ 

มกัมีสาเหตุจากเสมหะขุ่นอุดกัน้ เกาะตวัที่ทวารจมูก คลา้ยกบั ซีสตโ์พรงจมูกส่วนหนา้ (nasal 

vestibular cyst) หรือ ซสีตใ์นโพรงไซนสั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nasal phlegmatic mass :  a disease/pattern mostly caused by phlegm turbidity 
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obstructing the nose and featured as hemisphere-like bump of nasal vestibule, 

plumpish and shallow nasolabial sulcus, no pain by touching but with a sense of 

tension and feeling like touching on a rubber ball, or featured as recurrent 

discharging of light yellowish watery snivel from one side.  It is similar to nasal 

vestibular cyst or nasal sinus cyst in western medicine.  

鼻渊  (bí yuān) : 指以鼻流浊涕、量多不止为临床特征的病证。多因外邪

侵袭、脏腑邪热郁结或虚损所致。与西医学的急、慢性鼻窦炎类似。(图 

Fig. 57)   

ป๋ีเยฺวียน : ไซนัสอกัเสบ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มนี า้มูกขน้ปริมาณมาก

ไหลออกไม่หยุด มกัมสีาเหตุจากปจัจยัก่อโรครุกราน หรือความรอ้นอุดกัน้จ ัง้ฝู่  (อวยัวะภายใน) 

หรือจ ัง้ฝู่อ่อนแอ คลา้ยกบั ไซนสัอกัเสบเฉียบพลนัหรือเรื้อรงั (acute or chronic sinusitis) ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 57)   

sinusitis :  a disease/pattern featured as persistent excessive flow of turbid nasal 

discharge and caused by external pathogen invasion, pathogenic heat stagnation 

in or deficiency of viscera and bowels. It is similar to acute and chronic sinusitis 

in western medicine.  (picture Fig. 57) 

鼻窒  (bí zhì) : 指以经常性鼻塞为临床特征的病证。多因脏腑虚弱，邪滞鼻

窍所致。即西医学的慢性鼻炎。 

ป๋ีจื้อ : คดัจมูก : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มอีาการคดัจมกูบ่อย มกัมสีาเหตุ

จากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) อ่อนแอ และปจัจยัก่อโรคอุดกัน้ทวารจมูก ตรงกบั จมูกอกัเสบเรื้อรงั 

(chronic rhinitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nasal congestion : a disease/pattern featured as frequent nasal congestion.   It is 

mostly caused by viscera and bowels deficiency and pathogen stagnating in the 

nose, i.e. chronic rhinitis in western medicine. 

鼻痔  (bí zhì) : 指以鼻塞、涕多、鼻内出现光滑柔软的赘生物为临床特征的

病证。多因脏腑失调，湿热蕴结，或脏腑虚损，寒湿凝聚所致。即西医学

的鼻息肉。(图 Fig. 58)   

ป๋ีจื้อ : ริดสีดวงจมูก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ คดัจมูก น า้มูกมาก มกีอ้น

เนื้ออ่อนนุ่มผวิเรียบภายในจมูก มกัมสีาเหตุจากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) เสยีสมดุลท าใหเ้กิดความ

รอ้นชื้นสะสม หรือจ ัง้ฝู่อ่อนแอท าใหค้วามเย็นชื้นตกคา้งจบัเป็นกอ้น ตรงกบั ริดสีดวงจมูก ใน
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การแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 58)   

bi zhi :   a disease/pattern featured as nasal congestion, profuse nasal discharge 

and smooth-soft neoplasm in the nose. It is mostly caused by viscera and bowels 

dysharmony resulting in dampness-heat accumulating or cold-dampness 

congealing due to deficient viscera and bowels, i.e. nasal polyp in western 

medicine. (picture Fig. 58) 

鼻准  (bí zhǔn) :又称准头、面王。指鼻前下端隆起之顶部。即西医学的

鼻尖。 

ป๋ีจุ่น : ปลายจมูก : หรือเรียกว่า จุ่นโถว (หวัจมูก) หรือเมี่ยนหวงั (ราชาของใบหนา้) หมายถึง 

บริเวณปลายนูนสุดของจมูก ตรงกบั ปลายจมูก (tip of nose) หรือยอดจมูก (apex nasi) ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tip of nose : also known as zhŭn tóu and miàn wáng, the top of protuberation on 

anterior lower end of the nose, i.e. apex nasi (tip of nose) in western medicine. 

臂骨 (bì gǔ) : 指构成前臂的骨骼。为尺、桡两骨的统称。(图 Fig. 35) 

ป้ีกู่ : กระดูกปลายแขน : กระดูกทีป่ระกอบเป็นแขนส่วนปลาย ไดแ้ก่ กระดูกอลันา (ulna) และ

กระดูกเรเดยีส (radius) (ภาพ Fig. 35)   

bi gu : the bones forming the forearm, a collective term for the ulna and radius . 
(picture Fig. 35) 

闭经 ( bì jīng)  : 又称经闭、不月。指以女子年逾 16周岁，月经尚未来潮，

或月经来潮后又中断 6个月以上为临床特征的病证。前者称为原发性闭

经，后者称为继发性闭经。 

ป้ีจิง : ขาดระดู : หรือเรียกว่า จิงป้ี หรือปู๋ เยฺวี่ย หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ สตรีอายุมากกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ไม่เคยมปีระจ าเดือน เรียกว่า ภาวะขาดประจ าเดือน

แบบปฐมภูม ิ(เหยฺวยีนฟาซิ่งป้ีจิง) หรือเคยมปีระจ าเดือนแต่ขาดหายไปมากกว่า 6 เดอืน เรียกว่า 

ภาวะขาดประจ าเดอืนแบบทุติยภูม ิ(จี้ฟาซิง่ป้ีจงิ) 

amenorrhea :  also known as jīng bì, bú yuè, referring to a disease/ pattern 

featured as that a woman has not had her first menstruation by age 16 (that is 

primary amenorrhea) or menstruation has occurred and is then absent for more 

than six months (that is secondary amenorrhea).    
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避年  (bì nián) : 指身体无病而月经一年来潮一次。 

ป้ีเหนียน : ระดูปีละคร ัง้ : ภาวะทีม่ปีระจ าเดอืนปีละ 1 ครัง้ และไม่มกีารเจ็บป่วย 

annual menstruation : menstruation occurring once a year but staying free of a 

disease. 

蔽心骨 (bì xīn gǔ) : 又称鸠尾。指第七肋软骨末端相互交叉的部分，位于

胸部下的岐骨部位。即西医学的剑突。 

ป้ีซินกู่ (กระดูกปกปิดหวัใจ) : กระดูกลิ้นป่ี : หรือเรียกว่า จิวเหว่ย (หางนก) หมายถงึ กระดูก

อ่อนส่วนปลายของกระดูกสนัอกที่เชื่อมต่อกบัต าแหน่งบรรจบของปลายกระดูกอ่อนซี่โครงที่  7 

(กระดูกฉีกู่) ตรงกบั xiphoid process ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bi xin gu :  also known as jiū wěi, referring to the cartilage at the end of the 

sternum connecting down from the seventh costosternal  junction, locating at qí 

gǔ under the chest, i.e. xiphoid process in western medicine. 

痹证  (bì zhèng) : 指以肢体筋骨、关节、肌肉等处发生疼痛、重着、酸

楚、麻木，或关节屈伸不利、僵硬、肿大、变形为临床特征的病证。多

因风、寒、湿、热邪气闭阻经络，气血不通所致。临证常以行痹、着

痹、痛痹辨治。 

ป้ีเจิ้ ง : กลุ่มอาการปวดติดขดั : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย เช่น กระดูก เสน้เอ็น ขอ้ต่อ และกลา้มเนื้ อมีอาการปวดเจ็บ หนกั เมื่อย ชา หรือขอ้

ติดขดั แขง็เกร็ง บวมโต และผดิรูป มกัมสีาเหตุจากปจัจยัก่อโรค ไดแ้ก่ ลม ความเยน็ ความชื้น 

และความรอ้น ปิดกัน้เสน้ลมปราณท าใหช้ี่และเลอืดไหลเวยีนติดขดั ในทางคลนิิกมกัจ าแนกกลุ่ม

อาการโรคเพื่อการรกัษาโดยแบ่งเป็น สงิป้ี (ปวดติดขดัแบบยา้ยที่) จ ัว๋ป้ี (ปวดติดขดัแบบไม่ยา้ยที่) 

และท่งป้ี (ปวดติดขดัแบบปวดมาก)  

bi syndrome : a disease/pattern featured as pain, heaviness, soreness, numbness 

of muscles, bones, tendons, joints, or joints failing to flex and stretch, stiffness, 

swelling and deformity of joints. It is mostly caused by unsmooth circulation of 

qi and blood due to wind, cold, dampness and heat blocking meridians. It is  

often classified by migratory bì, fixed bì and painful bì in clinical 

differentiation. 

砭镰法 (biān lián fǎ)  :  俗称飞针。指用三棱针或刀锋在疮疡患处的皮肤或

粘膜上浅刺，放出少量血液，使内蕴热毒随血外泄的治疗方法。适用于丹
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毒、红丝疔等。 

เปียนเหลียนฝ่า : วิธีรกัษาดว้ยเข็มหิน : โดยท ัว่ไปเรียกว่า เฟยเจิน (เขม็บิน) เป็นวธิีการรกัษา

โดยใชเ้ข็มสามเหลี่ยมหรือคมมีดจิ้มตื้ นๆ บริเวณผิวหนังหรือเนื้ อเยื่อที่เกิดโรค เพื่ อปล่อย

เลอืดออกเลก็นอ้ย (การสะกิดปล่อยเลอืด) เป็นการระบายพษิรอ้นที่สะสมใหอ้อกสู่ภายนอกตาม

เลอืด เป็นวิธีที่เหมาะกบัโรคไฟลามทุ่ง (erysipelas), ท่อน า้เหลอืงอกัเสบเฉียบพลนั (acute 

lymphangitis) เป็นตน้ [砭石 : เข็มหิน : เครื่องหนิทรงลิ่มที่ใชส้  าหรบัรกัษาโรคของชาวจีน

ยุคโบราณ] 

stone needle therapy : commonly known as fēi zhēn, referring to a therapeutic 

method that punctures shallowly on the skin or mucosa of the sore and ulcer 

with a three-edged needle or blade point to discharge accumulated heat toxin 

following bloodletting. It is indicated for erysipelas and red-streaked boil (acute 

lymphangitis), etc. 

便秘  (biàn mì) : 指以大便秘结不通，排便周期延长，或周期不长，但粪质

干结，排出艰难，或粪质不硬，虽有便意，但便而不畅为临床特征的病

证。多因大肠传导失常所致。 

เป้ียนม่ี : ทอ้งผูก : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อจุจาระแขง็ถ่ายยาก ช่วงวนัทีม่ี

การขบัถ่ายเวน้ห่างกว่าปกติ หรือระยะเวลาเวน้ห่างไม่นานแต่อุจจาระแหง้แข็งขบัถ่ายออกยาก 

หรืออุจจาระไม่แข็งแมรู้ส้กึอยากถ่ายแต่กลบัถ่ายไม่คล่อง มกัมีสาเหตุจากการบีบตวัของล าไสใ้หญ่

ผดิปกต ิ

constipation :  a disease/pattern featured as constipated stool, prolonged defecation 

cycle, or short cycle but the fecal matter is dry, and difficult in discharging, or fecal 

matter is not hard, the stool is not smooth although there is a desire to defecate. It is 

mostly caused by the abnormal conduction of the large intestine. 

便血  (biàn xiě) : 指以血从肛门而出，或粪便带血，血色鲜红或暗红，或大

便色黑如柏油样为临床特征的病证。多因胃肠脉络受损所致。 

เป้ียนเสี่ย : ถ่ายอจุจาระเป็นเลอืด : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เลอืดออกจาก

ทวารหนกั หรือถ่ายอุจจาระมีเลอืดปน สีเลือดแดงสดหรือแดงคล า้ หรือถ่ายอุจจาระเป็นสีด า

เหมือนยางมะตอย มกัมีสาเหตุจากเสน้ลมปราณล ัว่ของกระเพาะอาหารและล าไสไ้ดร้บัความ

เสยีหาย 
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hematochezia/bloody stool :  a disease/pattern featured as blood outflowing from 

anus, or bloody stool, crimson or dark blood, or asphalt-colored black stool.  It is 

mostly caused by the impairment of gastric and intestinal collaterals. 

变蒸学说 (biàn zhēng xué shuō) : 中国古代医家用来解释小儿生长发育规

律，阐述婴幼儿生长发育期间生理现象的一种学说。变者，变其情智，发

其聪明;蒸者，蒸其血脉，长其百骸。小儿生长发育旺盛，其形体、神智

都在不断地变化，蒸蒸日上，故称变蒸。 

เป้ียนเจงิเสฺวียซวั : ทฤษฎีเป้ียนและเจงิ : ทฤษฎทีางการแพทยข์องจนีในสมยัโบราณที่ใชอ้ธิบาย

กฎเกณฑก์ารเจริญเติบโตในเดก็ ซึง่กลา่วถงึลกัษณะการเจริญเติบโตของเดก็ในแต่ละช่วงวยั โดย 

‘เป้ียน’ (变) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการของวุฒิภาวะทางอารมณ์ และความ

เฉลยีวฉลาด, ‘เจิง’ (蒸) หมายถงึ การเจริญขึ้นของระบบเลอืด และพฒันาการของกระดูกและ

ขอ้ ดว้ยเหตุที่เด็กมีการเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่องของร่างกายและสติปญัญาที่สมบูรณ์ขึ้นทุกวนั 

จงึเรียกว่า เป้ียนเจงิ 

the theory of bian and zheng :  a theory used by ancient Chinese doctors to 

explain the laws of growth and development of children, and to describe the 

physiological phenomena during the growth and development of infants and 

young children. Biàn means a change in emotional intelligence and the 

development of sanity; zhēng means increase of blood and development of all 

bones and joints.  Children are growing and developing vigorously, their form 

and sanity are constantly changing and flourishing by the day, hence the name 

biàn zhēng. 

并月 (bìng yuè) : 指身体无病而月经定期两个月来潮一次。 

ป้ิงเยว่ีฺย : ระดูทุกสองเดือน : ภาวะทีม่ปีระจ าเดอืน 1 คร ัง้ ทุก 2 เดอืน และไม่มกีารเจ็บป่วย  

bimonthly menstruation :  menstruation occurring once every two months but 

staying free of a disease. 

病证  (bìng zhèng) : 指辨证论治治疗观下的人体异常状态，包括具备相对

独立病机及发展转归的疾病或综合征，也包括不具备独特病机演变规律

的某些症状。病即疾病，是由一组具有特征性的临床症状所构成，不同

疾病有其各自不同的发生、发展、变化等病理过程和变化规律。证即证

候，是对疾病过程中所处一定阶段的病位、病因、病性及病势等所作的

病理性概括。 
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ป้ิงเจิ้ง : กลุ่มอาการโรค : แนวทางการจ าแนกกลุ่มอาการและการวนิิจฉยัโรคเพื่อก าหนดวธิีการ

รกัษาภาวะผดิปกติของร่างกายมนุษย ์ครอบคลุมตัง้แต่กลไกการเกิดโรค การด าเนินโรค และการ

เปลีย่นแปลงของโรคหรือกลุม่อาการที่มลีกัษณะเฉพาะ และยงัรวมถงึอาการแสดงบางชนิดทีไ่ม่มี

กลไกการเกิดโรคหรือกฎเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงที่เด่นชดั ‘ป้ิง’ (病) หมายถงึ โรค โดยมอีาการ

แสดงกลุ่มหนึ่งที่เป็นลกัษณะเด่นทางคลนิิกเป็นองคป์ระกอบ โรคต่างชนิดกนั จะมีการเกิดโรค 

การด าเนินโรค และการเปลี่ยนแปลงของโรคที่แตกต่างกนั ตามกฎเกณฑข์องแต่ละโรค  ‘เจิ้ง’      

(证) หมายถึง กลุ่มอาการ เป็นการประมวลสรุปพยาธิสภาพของโรคในแต่ละระยะ ซึ่งรวมถึง

ต าแหน่ง สาเหตุ ลกัษณะ และแนวโนม้การด าเนินโรค เป็นตน้ 

disease pattern :  the abnormal condition of the human body in the view of 

syndrome differentiation and treatment, including diseases or syndromes with 

their own pathogenesis, development and conversion, and symptoms without 

specific mechanisms or laws of evolution.  Disease is a medical condition 
associated with specific symptoms and signs, and different diseases have their 

own occurring, development and transformation laws from others.  Syndrome, 

signs or patterns, is a general term referring to pathological condition that covers 

disease locations, etiology, nature and degree of seriousness of a certain disease 

in a certain stage.  

不寐 (bú mèi) : 又称目不瞑、不得卧。指以睡眠时间、深度不足为临床特

征的病证。多因阳盛阴衰，阴阳失交所致。轻者入睡困难，时寐时醒，或

醒后不能再寐，重则彻夜不寐。 

ปู๋ เม่ย : นอนไม่หลบั : หรือเรียกว่า มู่ปู้ หมิง (ตาไม่หลบั) หรือปู้ เตอ๋ว่อ (นอนไม่ได)้ หมายถึง 

กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ระยะเวลาหรือความลึกของการนอนหลบัไม่

เพยีงพอ มกัมสีาเหตุจาก หยางแกร่งอินพร่อง อินและหยางไม่ประสาน ในรายที่อาการไม่รุนแรง

พบการเขา้นอนยาก หลบัๆ ตื่นๆ หรือหากตื่นไม่สามารถหลบัต่อ รายที่มีอาการรุนแรงจะไม่

สามารถหลบัไดต้ลอดท ัง้คืน  

insomnia : also known as mù bù míng, bù dé wò, referring to a disease/pattern 

featured as  insufficient time and depth of sleep.  It is mostly caused by yin 

deficiency and yang excess, yin and yang losing connection . Patients in less  

serious condition have difficulty in falling asleep and are easy to be awake or 

unable to fall asleep again if being awaken. Severe patients may have nightlong 

sleeplessness.   
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不孕症  (bú yùn zhèng)  :  可分为全不产和断绪。全不产指女子婚后有正常

性生活 1 年以上，未避孕而不受孕的病证，即西医学的原发性不孕症；断

绪指曾孕育过，未避孕又 1 年以上未再受孕的病证，即西医学的继发性不

孕症。 

ปู๋อฺว้ินเจิ้ง : ภาวะหญิงมีบุตรยาก : แบ่งออกเป็นเฉฺวยีนปู้ ฉ่าน (ไม่เคยมลูีก) และตว้นซฺวี่ (เวน้

ห่างตัง้ครรภ์) โดย ‘เฉฺวียนปู้ ฉ่าน’ (全不产) หมายถึง กลุ่มอาการโรคของหญิงแต่งงานมี

เพศสมัพนัธต์ามปกติโดยไม่ไดคุ้มก าเนิดมากกว่า 1 ปี แต่ไม่ตัง้ครรภ ์ตรงกบั ภาวะหญิงมบีุตร

ยากแบบปฐมภูมิ ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั ส าหรบั ‘ตว้นซฺวี่’ (断绪) หมายถึง เคยตัง้ครรภ์

และคลอดลูกมาก่อนแลว้ และไม่ไดคุ้มก าเนิดมากกว่า 1 ปี แต่ไม่ตัง้ครรภอ์กี ตรงกบั ภาวะหญิง

มบีุตรยากแบบทุติยภูม ิในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

infertility : a disease falling into two types: quán bù chǎn and duàn xǜ. Quán bù 

chǎn, a disease/pattern featured as women failing to be pregnant without 

contraception for over one year’s sexual life in marriage, same as primary 

infertility in western medicine; duàn xǜ, a disease/pattern featured as women 

with pregnancy history yet failing to be pregnant without contraception for over 

another one year’s sexual life, i.e. secondary infertility.  

补法 (bǔ fǎ)  : 指用补养的药物，恢复人体正气，助养疮面新生，促使疮口

早日愈合的治疗法则。此法适用于溃疡后期。 

ปู๋ ฝ่า : วิธีบ ารุง : เป็นหลกัการรกัษาโดยการใชย้าที่มสีรรพคุณบ ารุง เพื่อฟ้ืนฟูเจิ้งชี่  (ภูมติา้นทาน

ของร่างกาย) ในร่างกาย ช่วยท าใหบ้ริเวณปากแผลมเีนื้อเยื่อใหม่เกิดขึ้น ท าใหป้ากแผลสมานเร็ว

ยิ่งขึ้น เป็นวธิีทีเ่หมาะสมกบัการรกัษาแผลเป่ือยในระยะทา้ย 

tonifying method :  a therapeutic principle that restores the healthy qi and 

assists the regeneration to promote the healing of sore opening with medicinals 

of tonifying and nourishing.  It is indicated for late stage of ulcering sore. 

补筋丸 (bǔ jīn wán) : 该方由丁香、川牛膝、沉香、蛇床子、茯苓、白莲

蕊、怀山药、肉苁蓉、菟丝子、当归、五加皮、熟地、牡丹皮、木瓜、人

参、广木香组成。具有补肾壮筋、益气养血、活络止痛的功效。主要用于

治疗跌仆、筋伤所致的血脉壅滞、青紫肿痛等病证。 

ปู่ จินหวาน : ต ารบัยาปู่ จินหวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย ติงเซียง (กานพลู), ชวนหนิวซี (พนังู

นอ้ย), เฉินเซียง (กฤษณา), เสอฉวงจื่อ (ผกัชีลอ้ม), ฝูหลิง (โป่งรากสน), ไป๋เหลียนหญุ่ย,      
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หฺวายซานเย่า, โญ่วชงหญง, ทู่ซอืจื่อ (เมลด็ฝอยทอง), ตงักุย (โกฐเชยีง), อู่เจยีผ,ี สูตี้ (โกฐขี้แมว

นึ่ง), หมู่ตนัผี (เปลอืกรากโบตัน๋), มู่กวา (มะละกอ), เหญินเซิน (โสมคน) และก่วงมู่เซียง มี

สรรพคุณบ ารุงไต เสริมความแขง็แรงของเสน้เอ็น บ ารุงชี่ หล่อเลี้ยงเลอืด กระตุน้เสน้ลมปราณ 

และระงบัปวด เหมาะส าหรบักลุ่มอาการโรคทีเ่กิดจากการหกลม้และ /หรือเสน้เอ็นบาดเจ็บ ส่งผล

ใหเ้กิดหลอดเลอืดอดุตนัติดขดั และปวดบวมฟกช า้ด าเขยีว เป็นตน้  

bu jin wan : a formula consisting of dīng xiāng, chuān niú xī, chén xiāng, shé 

chuáng zǐ, fú líng, bái lián ruǐ, huái shān yào, ròu cōng róng, tù sī zi, dāng guī, 

wǔ jiā pí, shú dì, mǔ dān pí, mù guā, rén shēn and guǎng mù xiāng. It can tonify 

kidney and strengthen tendon, replenish qi and nourish blood, activate 

collaterals and relieve pain and is indicated for blood vessels congestion and 

stagnation, greenish purple swelling and pain caused by falling and tendon 

injury.  

补授法 (bǔ shòu fǎ) : 婴儿混合喂养的方法之一。每天母乳喂养的次数照

常，每次喂完母乳后加喂一定量代乳品，直至婴儿吃饱。 

ปู่ โซ่วฝ่า : วิธีเสริมนมแม่ : หนึ่งในวธิีการใหอ้าหารทารกแบบผสมผสาน โดยจ านวนมื้อในการดูด

นมแม่ใหเ้ป็นไปตามปกติในแต่ละวนั แต่เพิ่มอาหารเสริมแทนนมหลงัทารกดูดนมในแต่ละมื้อจน

ทารกอิ่ม 

complementary feeding :  one of the mixed feeding methods.  The number of 

breastfeeding sessions per day is the same, but a certain amount of milk replacer 

is added every time until a baby is full. 

补虚培元  (bǔ xū péi yuán)  : 通过补虚以复其真元，治疗肺痨的方法之一。

临床主要通过滋肺阴、健脾气、温肾阳等法达到增强正气、提高抗病能力

的目的。 

ปู่ ซฺวีเผยเหยฺวียน : ซ่อมพร่องเสริมเหยฺวียน : การซ่อมบ ารุงเพื่อฟ้ืนฟูชี่แต่ก าเนิด เป็นหนึ่ง

ในหลกัการส าคญัของการรกัษาวณัโรคปอด โดยวิธีการบ ารุงอินปอด กระตุน้ชี่มา้ม อบอุ่น  

หยางไต เป็นตน้ เพื่อฟ้ืนฟูเจิ้งชี่ และเสริมสรา้งความสามารถในการตา้นทานโรค 

tonifying deficiency to foster original qi : one of the principles for treating fèi 

láo by nourishing lung yin, strengthening spleen qi, warming kidney yang to 

enhance healthy qi and improve ability to resist diseases.  

补养脾胃法 (bǔ yǎng pí wèi fǎ) : 指用具有补中益气，健脾益胃作用的方
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药，达到促进气血生化，充养四肢肌肉，加速损伤修复的治法。适用于损

伤后期，正气耗伤，或长期卧床缺少活动导致的饮食不消、肢体疲乏无

力、肌肉萎缩等病证。常用补中益气汤、参苓白术散、归脾汤等。 

ปู๋ หย่างผีเว่ยฝ่า : วิธีบ ารุงหล่อเลี้ ยงมา้มและกระเพาะอาหาร : วิธีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มี

สรรพคุณบ ารุงชี่ของจงเจียว (จงชี่) เสริมมา้มและบ ารุงกระเพาะอาหาร เพื่อกระตุน้การสรา้งชี่และ

เลอืด หล่อเลี้ยงกลา้มเนื้อแขนขา เร่งการซ่อมแซมการบาดเจ็บ เหมาะส าหรบัการเจ็บป่วยระยะ

ปลาย เจิ้งชี่ (ภูมติา้นทานของร่างกาย) ถูกท าลาย หรือการนอนเป็นระยะเวลานานเกินไป ขาดการ

เคลือ่นไหว ส่งผลใหม้อีาการอาหารไม่ย่อย แขนขาอ่อนลา้ไม่มแีรง กลา้มเนื้อฝ่อลบี เป็นตน้ ต ารบั

ยาทีใ่ชบ้่อย คือ ปู่ จงอี้ชี่ทงั เซนิหลงิไป๋จูส่๋าน และกุยผทีงั เป็นตน้ 

supplementing and nourishing spleen and stomach :  a therapeutic method 

that promotes engendering transformation of qi-blood, strengthens the muscles 

of extremities and heals the injury by applying formulas and medicinals of 

supplementing center and boosting qi, fortifying spleen and boosting stomach. It 

is indicated for indigestion of food, weakness of limb and myatrophy caused by 

damage of healthy qi at the late stage of injury, or long-term bed rest with 

lacking activity. The common used formulas are bǔ zhōng yì qì tāng, shēn líng 

bái zhú săn and guī pí tāng.  

补养气血法  (bǔ yǎng qì xuè fǎ) : 指用具有补气、养血作用的方药，使气血

旺盛，濡养筋骨的治法。适用于损伤后期因外伤筋骨，内耗气血或长期卧

床导致的气血亏损、筋骨痿弱病证。常用四君子汤、四物汤、八珍汤、当

归补血汤等。 

ปู๋ หย่างช่ีเซฺว่ียฝ่า : วิธีบ ารุงหล่อเลี้ยงช่ีและเลอืด : วธิีการรกัษาโดยใชต้ ารบัยาทีม่สีรรพคุณบ ารุงชี่ 

และหล่อเลี้ยงเลอืด ท าใหช้ี่และเลอืดอุดมสมบูรณ์พอที่จะหล่อเลี้ยงเสน้เอ็นและกระดูก เหมาะ

ส าหรบัการเจ็บป่วยระยะปลายที่มสีาเหตุจากการบาดเจ็บจากภายนอกของเสน้เอ็นและกระดูก ท า

ใหช้ี่และเลอืดถูกเผาผลาญภายใน หรือการนอนเป็นเวลานานเกินไป ส่งผลใหเ้กิดกลุม่อาการโรคชี่

และเลอืดถูกท าลาย หรือเสน้เอ็นและกระดูกอ่อนแอ ต ารบัยาที่ใชบ้่อย คือ ซือ่จฺวนิจื่อทงั ซื่ออูท้งั 

ปาเจนิทงั และตงักุยปู่เซฺวีย่ทงั เป็นตน้ 

tonifying and nourishing qi and blood : a therapeutic method that exuberates 

qi-blood to nourish the tendons and bones by applying formulas and medicinals 

of tonifying qi and nourishing blood. It is indicated for qi-blood deficiency, 

tendon and bone wilt due to external injury of tendon and bone exhausting qi-
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blood or prolonged bed rest at the late stage of injury. The common used 

formulas are sì jūn zǐ tāng, sì wù tāng, bā zhēn tāng and dāng guī bǔ xuè tāng. 

不粘膝  (bù zhān xī)  : 指髋关节脱位导致的以患肢呈屈曲、外展、外旋、

延长为主要表现的特殊体征。因患肢膝关节外展不能与健侧膝相接触，故

称为不粘膝。为髋关节前脱位的特殊体征之一。 

ปู้ จานซี : เข่าไม่ชิด : อาการแสดงเฉพาะที่ส  าคญัซึ่งเกิดจากขอ้สะโพกเคลื่อน ท าใหข้าขา้งที่

บาดเจ็บอยู่ในลกัษณะงอ กางออก หมนุไปดา้นนอก และขาดูเหมอืนยาวขึ้น เนื่องจากขอ้เข่าของ

ขาขา้งที่บาดเจ็บมลีกัษณะกางออก ท าใหไ้ม่สามารถแตะกบัเข่าขา้งที่ปกติได ้จงึเรียกว่า เข่าไม่ชิด 

จดัเป็นหนึ่งในอาการแสดงเฉพาะของโรคขอ้สะโพกเคลือ่นไปดา้นหนา้ 

unsticking knee : a special sign manifested as flexion, abduction, lateral rotation 

and lengthening of the injured lower limb caused by dislocation of the hip joint. It 

is called unsticking knee because the abducted knee cannot touch with the healthy 

knee. It is one of the special signs of anterior dislocation of hip joint. 

c 

踩跷法 (cǎi qiào fǎ) : 指用单足或双足踩踏患者腰背部的一种刺激性较

强的治疗手法。患者俯卧，在胸部和大腿部各垫软枕，使腰部腾空。医

者双手扶住预先设置好的横木，以控制自身体重和踩踏时的力量，同时

均匀而有节奏地踩踏患者腰背部并作适当的弹跳动作，弹跳时足尖不要

离开腰部，同时嘱患者在术者跳起时吸气，踩踏时呼气，切忌屏气。反

复多次。具有通络止痛、放松肌肉、松解粘连的作用，用于腰痛伴肢体

麻木、酸痛等。 

ฉ่ายเช่ียวฝ่า : วิธีเหยียบย ้า : หนึ่งในหตัถการการรกัษาบริเวณเอวและหลงัที่ใชแ้รงกระตุน้

ค่อนขา้งแรงโดยการเหยยีบดว้ยเทา้ขา้งเดียวหรือท ัง้สองขา้ง ใหผู้ป่้วยอยู่ในท่านอนคว า่ ใชห้มอน

นุ่มรองบริเวณหนา้อกและตน้ขา เพื่อใหเ้อวลอยพน้พื้น แพทยใ์ชม้อืท ัง้สองขา้งจบัราวที่เตรียมไว ้

เพื่อควบคุมน า้หนกัตวัและแรงในการเหยียบ ใช เ้ทา้เหยียบและย า้เทา้บริเวณเอวและหลงัของ

ผูป่้วยอย่างเป็นจงัหวะดว้ยแรงที่พอเหมาะ ในขณะเดียวกนัผูป่้วยหายใจเขา้เมื่อแพทยย์กเทา้ขึ้น

และหายใจออกเมื่อแพทยเ์หยียบเทา้ลง หา้มผูป่้วยกล ัน้หายใจ การย า้เทา้ โดยแพทยใ์ชป้ลายเทา้

วางแนบติดกบัเอวของผูป่้วยพรอ้มกบัเขย่งสน้เทา้ขึ้นลงซ า้กนัหลายครัง้ มผีลช่วยในการทะลวง
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เสน้ลมปราณ ระงบัปวด คลายกลา้มเนื้ อ ลดการยึดของพงัผืด เหมาะส าหรบัอาการปวดเอว

ร่วมกบัขาชา, และปวดเมือ่ย เป็นตน้ 

treading manipulation : a therapeutic manipulation with strong stimulation that 

steps on the waist and back with one foot or both feet.  This is done by the 

patient lying on the abdomen with the waist hanging in the air by supporting the 

chest and thigh with soft pillows. The practitioner holds the preset crossbar with 

both hands to control the body weight and the force of stepping, and then steps 

and springs on the waist and back with the toes not leaving the waist while 

springing.  Meanwhile, the patient inhales while the practitioner springing and 

exhales while stepping. The patient cannot hold the breath during the 

manipulation.  Do the above repeatedly.  It can free the collaterals and relieve 

pain, relax muscle, release adhesion and is indicated for lumbago accompanied 

by numbness of limbs and aching pain. 

苍耳子散 (cāng ěr zǐ sǎn) : 本方由辛夷、苍耳子、白芷、薄荷组成。具有疏

风祛邪，芳香通窍的功效。主要用于风邪外袭，邪滞鼻窍的鼻窒、鼻鼽、

鼻渊等病证。 

ชางเอ่อรจ์ื๋อส่าน : ต ารบัยาชางเอ่อรจ์ื๋อส่าน : ต ารบัยาประกอบดว้ย ซินอี ๋, ชางเออ๋ร์จื่อ (ผล

กระชบั), ไป๋จื่อ (โกฐสอ) และปัว้เหอะ (สะระแหน่) มสีรรพคุณในการกระจายลมและขบัปจัจยั

ก่อโรค กลิ่นหอมสดชื่นท าใหท้วารโล่ง มกัใชร้กัษาอาการคดัจมูก จมูกอกัเสบภูมิแพ ้และไซนสั

อกัเสบ เป็นตน้ ทีเ่กิดจากกลุม่อาการโรคลมก่อโรคภายนอกรุกรานและปิดกัน้ทวารจมกู 

cang er zi san : a formula consisting of xīn yí, cāng ĕr zĭ, bái zhĭ and bò he. It 

acts to disperse wind and eliminate the pathogenic factors, unblock the orifices 

with aroma.  It is indicated for nasal congestion, allergic rhinitis and sinusitis, 

etc. caused by pathogenic wind invading and blocking the nose.   

嘈杂 (cáo zá) : 指以胃中空虚，似饥非饥，似辣非辣，似痛非痛，莫可名

状，时作时止为临床特征的病证。多因痰热内扰，或脾胃虚弱，胃失安和

所致。 

เฉาจา๋ : มวนทอ้ง : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูส้กึทอ้งว่าง คลา้ยหวิแต่ไม่หวิ 

คลา้ยแสบแต่ไม่แสบ คลา้ยปวดแต่ไม่ปวด ระบุไดไ้ม่แน่ชดั เป็นๆ หายๆ มกัมสีาเหตุจากเสมหะ

รอ้นรบกวนภายใน หรือมา้มและกระเพาะอาหารพร่อง กระเพาะอาหารขาดสมดุล 

gastric upset : a disease/pattern featured as emptiness in stomach, sensory 

disturbance that patients feel hard to say if it is hunger or not, pungency or not, 
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pain or not, alternate attacks and stops. It is mostly caused by phlegm-heat 

attacking internally, deficiency of spleen-stomach and disharmony of stomach. 

草莓舌 (cǎo méi shé) : 指舌乳头（舌尖）增大发红，可见白色舌苔，晚期

舌苔完全消失，舌乳头（舌尖）增大状似草莓样。见于猩红热初期或长期

发烧的患儿。 

เฉ่าเหมยเสอ : ลิ้นสตรอวเ์บอรร์ี : ลกัษณะปุ่ มบนลิ้น (ปลายลิ้น) ขยายใหญ่และแดง อาจพบฝ้า

ลิ้นขาว เมือ่เขา้สู่ระยะทา้ยฝ้าลิ้นหายไป ปุ่มบนลิ้น (ปลายลิ้น) ขยายใหญ่ ลกัษณะดูคลา้ยสตรอว์

เบอรร์ี พบไดใ้นโรคไขอ้ดี  าอแีดงระยะแรกหรือในเดก็ทีเ่ป็นไขเ้รื้อรงั 

strawberry tongue : The papillae of the tongue (tip of the tongue) are enlarged 

and red, and white tongue moss can be seen, which disappears completely in 

late stage, and the papillae of the tongue (tip of the tongue) are enlarged and 

strawberry-like. It is seen in the early stage of scarlet fever or in children with 

chronic fever. 

叉手托上 (chā shǒu tuō shàng) : 指肩关节功能恢复的锻炼方法之一。患者

双足站立与肩同宽，双手十指交叉，两肘伸直，掌心向前，健肢用力帮助

患臂左右摆动并逐渐上举，以患者能耐受疼痛为度。 

ชาโส่วทวัซ่าง : ประสานมือและเหยียดขึ้น : หนึ่งในวธิีการบริหารร่างกายเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ของขอ้ไหล่ โดยใหผู้ป่้วยยืนแยกเทา้กวา้งเท่าช่วงหวัไหล่ ประสานนิ้วมือท ัง้สองขา้ง หนัฝ่ามอืไป

ดา้นหนา้ ศอกท ัง้สองขา้งเหยียดตรง ใชแ้ขนปกติช่วยแขนขา้งที่บาดเจ็บออกแรงแกว่งแขนไปมา

ซา้ยขวา จากนัน้ชูแขนท ัง้สองขึ้นเหนือศีรษะชา้ๆ ท าในระดบัทีผู่ป่้วยทนเจ็บได ้

crossing fingers and lifting arms : one of the exercises for recovering shoulder 

function. This is done by the patient standing with feet separated as wide as 

shoulders, crossing the fingers, stretching the elbows with palms facing forward, 

and then swinging the injured arm left and right assisted by the healthy one and 

lifting upward slowly. It is done within the patient’s tolerance of the pain. 

掺药 (chān yào) : 古称散剂，现称粉剂。指将各种不同的药物研成极细粉

末，按其不同的作用配伍成方，用时掺布于膏药或油膏上，或直接掺布于

病变部位的外用药剂。按其作用，常用掺药有消散药、提脓祛腐药、腐蚀

药与平胬药、生肌收口药、止血药、清热收涩药等。 

ชานเย่า : ยาผง : สมยัโบราณเรียกว่า ส่านจี้ (ยาผง) ปจัจุบนัเรียกว่า เฝ่ินจี้ (ยาผงฝุ่น) เป็นยา

ส าหรบัใชภ้ายนอก ดว้ยการบดยาต่างๆ เป็นผงละเอียดตัง้เป็นต ารบัยา โดยค านึงถงึสรรพคุณที่
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แตกต่างกนั อาจน าไปใชร่้วมกบักอเอีย๊ะ (เกาเย่า) หรือยาขี้ผึ้ง (โหยวเกา) หรือใชโ้ดยตรงบริเวณ

ที่เป็นโรค ยาผงแบ่งเป็นแต่ละประเภทตามสรรพคุณ เช่น ยาสลายหนอง ยาบ่งหนองกดัเนื้อเสยี 

ยากดักร่อน ยาท าใหเ้นื้อเรียบ ยาสรา้งเนื้อสมานแผล ยาหา้มเลอืด และยาดบัรอ้นหดสมาน    

dusting powder medicine :  known as sǎn jì in ancient time and fěn jì at 

present time, referring to an externally applied preparation made by 

combining ultrafine powder of different medicinals, and dusted on plaster, 

oil paste or directly on affected region.  According to different effects of 

medicinals, the common used ones are made from medicinals of resolving, 

drawing out pus and dispelling putridity, erosion, luxuriant granulation 

minifying, promoting tissue regeneration and closing wound, stopping 

bleeding, clearing heat and astringing, etc . 

产道  (chǎn dào) : 指胎儿生产时所经过的道路。即西医学的阴道。 

ฉ่านเตา้ : ช่องคลอด : ช่องทางที่ทารกคลอดออกมาจากครรภม์ารดา ตรงกบั ช่องคลอด ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

birth canal/ birth passage :  the tract that fetus passes through, i.e. vagina in 

western medicine. 

产后病   (chǎn hòu bìng)  : 指新产至产褥期中发生与分娩或产褥有关的

疾病。 

ฉ่านโฮ่วป้ิง : โรคหลงัคลอด : โรคที่เกี่ยวขอ้งกบัการคลอดและภาวะหลงัคลอดบุตร ซึ่งเกิดขึ้น

ในช่วงเพิง่คลอดจนถงึระยะหกสปัดาหห์ลงัคลอด  

post-partum illness : diseases related to childbirth or puerperium that occurs 

between the new birth and the postnatal period. 

产后大便难  (chǎn hòu dà biàn nán) : 又称产后大便不通。指以产后饮食如

常，大便数日不解，或艰涩难以解出为临床特征的病证。即西医学的产后

便秘。 

ฉ่านโฮ่วตา้เป้ียนหนาน : ถ่ายอจุจาระยากหลงัคลอด : หรือเรียกว่า ฉ่านโฮ่วตา้เป้ียนปู้ ทง (ถ่าย

อุจจาระไม่คล่องหลงัคลอด) หมายถึง กลุ่มอาการโรคในหญิงหลงัคลอดที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ กินอาหารไดป้กติ แต่หลายวนัยงัไม่ถ่ายอุจจาระ หรือถ่ายยาก ตรงกบั ภาวะทอ้งผูก

หลงัคลอด ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

postpartum difficult defecation : also termed as chǎn hòu dà biàn bù tōng. A 
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disease/pattern featured as infrequent defecation for days, or hard to pass stool 

after childbirth without problems of eating, i.e. postpartum constipation in 

western medicine. 

产后恶露不绝  (chǎn hòu è lù bù jué) : 又称恶露不止、恶露不尽。指以产后

血性恶露持续 2 周以上，仍淋漓不断为临床特征的病证。与西医学的产后

子宫复旧不全、胎盘胎膜残留、感染所致子宫内膜炎等类似。 

ฉ่านโฮ่วเออ้ลู่ปู้ เจฺวี๋ย : น ้ าคาวปลาไม่หมดหลงัคลอด : หรือเรียกว่า เออ้ลู่ปู้ จื่อ (น า้คาวปลาไม่

หยุด) หรือเออ้ลู่ปู๋ จิ้น (น า้คาวปลาไม่สิ้นสุด) หมายถึง กลุ่มอาการโรคในหญิงหลงัคลอดที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หลงัคลอดมนี า้คาวปลาปนเลอืดไหลกะปริบกะปรอยต่อเนื่องมากกว่า 

2 สปัดาห ์คลา้ยกบั ภาวะมดลูกเขา้อู่ชา้ รกคา้ง เยื่อบุมดลูกอกัเสบจากการติดเชื้อ เป็นตน้ ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

postpartum lochiorrhea : also termed as è lù bù zhǐ or è lù bú jìn. A 

disease/pattern featured as incessant trickles of lochia rubra for over 2 weeks 

following childbirth.  It is similar to incomplete puerperal involution of uterus, 

retained placenta and endometritis caused by infection in western medicine. 

产后发热 (chǎn hòu fā rè) : 指分娩后，因各种原因引起以发热为临床特征

的病证。常见的有外感、血虚、血瘀、食滞、感染邪毒等。与西医学的产

褥感染、产褥中暑、产褥期上呼吸道感染等类似。 

ฉ่านโฮ่วฟาเญ่อ : ไขห้ลงัคลอด : กลุ่มอาการโรคในหญิงหลงัคลอดที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ มีไขจ้ากสาเหตุต่างๆ ที่พบบ่อย เช่น ถูกปจัจยัก่อโรคจากภายนอก เลือดพร่อง เลือดคัง่ 

อาหารคัง่คา้ง ติดเชื้อจากพิษก่อโรค เป็นตน้ คลา้ยกบั ภาวะติดเชื้อหลงัคลอด (puerperal 

infection) โรคลมแดดหลงัคลอด (puerperal heat stroke) โรคติดเชื้อทางเดนิหายใจส่วนบน

หลงัคลอด เป็นตน้ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

puerperal fever : a disease/pattern featured as fever after childbirth due to 

various reasons. The common ones include exogenous diseases, blood 

deficiency, blood stasis, food stagnation, and infection with pathogenic toxin. It 

is similar to puerperal infection, puerperal heat stroke, and upper respiratory 

tract infection in western medicine. 

产后腹痛 (chǎn hòu fù tòng) : 指分娩后出现以小腹疼痛为临床特征的病

证。其中，因瘀血引起者，称儿枕痛。与西医学的产后宫缩痛及产褥感染
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引起的腹痛类似。 

ฉ่านโฮ่วฟู่ ท่ง : เจ็บทอ้งหลงัคลอด : กลุ่มอาการโรคหลงัคลอดที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

ปวดทอ้งนอ้ย ซึ่งมสีาเหตุไดห้ลายอย่าง หากมีสาเหตุจากเลอืดคัง่จะเรียกว่า เออ๋รเ์จิ่นท่ง (ปวด

มดลูก) คลา้ยกบั การปวดทอ้งเนื่องจากมดลูกหดตัวหลงัคลอด หรือติดเชื้อหลงัคลอด ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

postpartum abdominal pain : a disease/pattern featured as abdominal pain 

after childbirth. If it is caused by stasis of blood, the pain is called ér zhěn tòng. 

It is similar to the abdominal pain caused by postpartum contraction pain and 

puerperal infection in western medicine. 

产后交肠病  (chǎn hòu jiāo cháng bìng) : 又称差经。指产伤造成的阴道直

肠瘘。 

ฉ่านโฮ่วเจียวฉางป้ิง : แผลทะลุถึงล าไสห้ลงัคลอด : หรือเรียกว่า ช่าจิง (ผิดเสน้ทาง) หมายถึง 

แผลชอนทะลุระหว่างช่องคลอดและล าไสต้รง (rectum) เกิดจากการบาดเจ็บขณะคลอด  

chan hou jiao chang bing : also known as chà jīng, referring to a rectovaginal 

fistula caused by birth injury.  

产后痉证 (chǎn hòu jìng zhèng) : 又称产后病痉、产后痉风。指产妇于产褥

期内出现以突发四肢抽搐，项背强直，甚则口噤，角弓反张为临床特征的

病证。与西医学的产后 “手足抽搐症”、产后“破伤风”类似。  

ฉ่านโฮ่วจิ้งเจิ้ง : ชกัหลงัคลอด : หรือเรียกว่า ฉ่านโฮ่วป้ิงจิ้ง (โรคชกัหลงัคลอด) หรือฉ่านโฮ่วจิ้ง

เฟิง (ลมชกัหลงัคลอด) หมายถึง กลุ่มอาการโรคในหญิงระยะหลงัคลอด (ระยะ 6 สปัดาหห์ลงั

คลอด) มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ แขนขากระตุกอย่างฉบัพลนั ตน้คอและหลงัแข็งเกร็ ง ถา้

เป็นมากอาจกดัฟันแน่น เกร็งหลงัแอ่น คลา้ยกบั อาการแขนขากระตุกหลงัคลอด หรือโรค

บาดทะยกัในหญงิหลงัคลอด ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

postpartum convulsion disease : also known as chǎn hòu bìng jìng, chǎn hòu 

jìng fēng, a disease/pattern of the parturient during the puerperium, which is 

featured as sudden twitching of the limbs, stretched stiffness of the nape and 

back, and even lockjaw and opisthotonos. It is similar to the postpartum “hand-

foot twitching” or postpartum “tetanus” in western medicine. 

产后情志异常  (chǎn hòu qíng zhì yì cháng) : 指产褥期间，产妇出现以精神

抑郁，沉默寡言，或哭笑无常，或烦躁不安为临床特征的病证。即西医学
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的产褥期抑郁症。 

ฉ่านโฮ่วฉิงจื้ออี้ฉาง : อารมณ์ผิดปกติหลงัคลอด : กลุ่มอาการโรคในหญิงหลงัคลอด (ระยะ 6 

สปัดาหห์ลงัคลอด) ทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หดหู่ เงยีบขรึมพูดนอ้ย หรือเดีย๋วรอ้งไหเ้ดีย๋ว

หวัเราะไม่ปกติ หรือกระวนกระวายไม่สงบ ตรงกบั ภาวะซมึเศรา้ระยะหลงัคลอด ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

postpartum emotional abnormality : a disease/pattern featured as depression, 

hypologia, hysteria or agitation in the state of puerperium, i.e. postpartum 

depression in western medicine. 

产后三冲  (chǎn hòu sān chōng) : 指产后因感染、恶露不下等原因引起的三

种危重证候。即败血冲心、败血冲肺、败血冲胃，合称三冲。 

ฉ่านโฮ่วซานชง : สามปะทะหลงัคลอด : ภาวะวิกฤตหลงัคลอดสามประการ ไดแ้ก่ เลือดเสีย

ปะทะหวัใจ เลอืดเสยีปะทะปอด และเลอืดเสียปะทะกระเพาะอาหาร รวมเรียกเป็นสามปะทะ มี

สาเหตุจากการติดเชื้อหรือน า้คาวปลาคัง่ เป็นตน้  

three postpartum surges : three critical syndromes after childbirth caused by 

infections and lochioschesis, i.e. septic blood rushing to the heart, septic blood 

rushing to the lung, and septic blood rushing to the stomach, collectively known 

as the three surges. 

产后三急  (chǎn hòu sān jí) : 指产后出现呕吐不止、盗汗和泄泻频频等能迅

速伤津耗气的三种急证。 

ฉ่านโฮ่วซานจี ๋: สามฉุกเฉินหลงัคลอด : กลุ่มอาการโรคฉุกเฉินสามแบบหลงัคลอดซึง่ท าลายจิน 

(สารน า้) และชี่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ไดแ้ก่ คลืน่ไสอ้าเจียนไม่หยุด เหงือ่ลกัออก (เหงือ่ออกขณะหลบั

และเมือ่ต่ืนไม่มเีหงือ่) และทอ้งเสยีบ่อยๆ  

chan hou san ji :  three types of acute disease/pattern that can rapidly damage 

the body's fluids and qi, such as incessant vomiting, night sweats and frequent 

diarrhea after childbirth. 

产后三禁 (chǎn hòu sān jìn) : 指产后禁止用药发汗、攻下、利小便。临床

上并不绝对禁用，当灵活掌握。 

ฉ่านโฮ่วซานจิ้น : สามหา้มหลงัคลอด : หา้มใชย้าหลงัคลอดเพือ่ขบัเหงือ่ ขบัถ่ายอุจจาระ และขบั

ปสัสาวะ แต่ในทางคลนิิกไม่ไดห้า้มใชโ้ดยสิ้นเชงิ ท ัง้นี้ขึ้นกบัวจิารณญาณในการเลอืกใช ้
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three postpartum contraindications :  the postpartum prohibition of medication 

for sweating, purgation and diuresis. It is not absolutely prohibited clinically but 

should be used flexibly. 

产后三脱  (chǎn hòu sān tuō) : 指产后气脱、血脱、神脱的病证。 

ฉ่านโฮ่วซานทวั : สามหลุดหลงัคลอด : กลุ่มอาการโรคหลงัคลอด ไดแ้ก่ ชี่หลุด เลือดหลุด 

และเสนิ (จติ) หลุด 

three postpartum desertions :  a disease/pattern about postpartum detachment 

of qi, blood and spirit. 

产后身痛  (chǎn hòu shēn tòng) : 又称产后痛风、产后关节痛、产后遍身

痛。指产褥期间，出现以肢体酸痛、麻木、重著为临床特征的病证。与西

医学的风湿热、类风湿引起的产褥期关节疼痛类似。 

ฉ่านโฮ่วเซินท่ง : ปวดตวัหลงัคลอด : หรือเรียกว่า ฉ่านโฮ่วท่งเฟิง (ปวดจากลมหลงัคลอด), 

ฉ่านโฮ่วกวนเจีย๋ท่ง (ปวดขอ้หลงัคลอด) หรือฉ่านโฮ่วเป้ียนเซินท่ง (ปวดทัว่ตวัหลงัคลอด) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคในหญิงระยะหลงัคลอด (ระยะ 6 สปัดาหห์ลงัคลอด) ที่มีลกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ ร่างกายและแขนขาปวดเมือ่ย เหน็บชา หรือรูส้กึหนกัท ัว่ตวั คลา้ยกบั ปวดตามขอ้

ในหญิงหลงัคลอดที่มสีาเหตุจาก rheumatic fever หรือ rheumatoid arthritis ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

postpartum body pain : also known as chǎn hòu tòng fēng, chǎn hòu guān jié 

tòng, chǎn hòu biàn shēn tòng, referring to a disease/pattern featured as limb 

pain, numbness and heaviness of whole body during the puerperium.  It is 

similar to puerperal joint pain caused by rheumatic fever and rheumatoid 
arthritis in western medicine. 

产后小便不通  (chǎn hòu xiǎo biàn bù tōng) : 又称产后小便难。指以产后小

便点滴而下，甚或闭塞不通，小腹胀急疼痛为临床特征的病证。即西医学

的产后尿潴留。 

ฉ่านโฮ่วเสี่ยวเป้ียนปู้ทง : ปสัสาวะไม่คล่องหลงัคลอด : หรือเรียกว่า ฉ่านโฮ่วเสี่ยวเป้ียนหนาน 

(ปสัสาวะล าบากหลงัคลอด) หมายถงึ กลุม่อาการโรคในหญงิหลงัคลอดทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ ปสัสาวะกะปริบกะปรอย หรือในรายที่เป็นมากอาจปสัสาวะไม่ออก ปวดแน่นตึงเฉียบพลนั

บริเวณทอ้งนอ้ย ตรงกบั ภาวะปสัสาวะไม่ออกหลงัคลอด ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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postpartum urinary obstruction :  also termed as chǎn hòu xiǎo biàn nán 

(postpartum difficult urination). A disease/pattern featured as dripping urination, 

or urinary block, acute lower abdominal pain after childbirth, i.e.   postpartum 

urinary retention in western medicine. 

产后小便频数与失禁  (chǎn hòu xiǎo biàn pín shuò yǔ shī jìn) : 指以产后小便

次数增多，甚至日夜数十次为临床特征的病证。产后小便失禁，指以小便

自遗，滴沥而下，不能约束为临床特征的病证。与西医学产后尿失禁、膀

胱阴道瘘类似。 

ฉ่านโฮ่วเสี่ยวเป้ียนผินซัว่อฺว่ีซือจิ้น : ปสัสาวะบ่อยและกลัน้ปสัสาวะไม่อยู่หลงัคลอด : กลุ่ม

อาการโรคในหญิงหลงัคลอดที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ จ านวนครัง้ของการปสัสาวะเพิ่มขึ้น 

ในรายทีรุ่นแรงอาจปสัสาวะหลายสบิครัง้ท ัง้กลางวนัและกลางคืน ส าหรบัอาการกล ัน้ปสัสาวะไม่อยู่

หลงัคลอด หมายถึง มีปสัสาวะหยดหรือไหลออกเองโดยไม่สามารถกล ัน้ไวไ้ด  ้(ปสัสาวะเล็ด) 

คลา้ยกบั ภาวะกล ัน้ปสัสาวะไม่อยู่หลงัคลอด หรือ มีรูทะลุระหว่างกระเพาะปสัสาวะและช่อง

คลอด (vesicovaginal fistula) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

postpartum frequent urination and incontinence :  a disease/pattern featured 

as increasing urination, or even over frequency of 10 times all day and night 

after childbirth. Postpartum incontinence is a disease/pattern featured as 

involuntary uncontrolled dripping urination. It is similar to postpartum urinary 
incontinence, vesicovaginal fistula in western medicine. 

产后血崩 (chǎn hòu xuè bēng) : 指分娩后出现以突然阴道大量出血为临床

特征的病证。与西医学的子宫收缩乏力、软产道损伤、胎盘胎膜部分残

留、凝血功能障碍引起的产后出血类似。 

ฉ่านโฮ่วเซฺว่ียเปิง : ตกเลือดหลงัคลอด : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ มี

เลือดออกมากจากช่องคลอดอย่างฉับพลนัหลงัคลอด คลา้ยกบั อาการเลือดออกหลงัคลอด 

เนื่องจากมดลูกหดรดัตวัไม่ดี ช่องคลอดบาดเจ็บและฉีกขาด รกคา้ง และการแข็งตวัของเลอืด

ผดิปกติ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

postpartum haemorrhage : a disease/pattern featured as sudden massive vaginal 

bleeding after childbirth.  It is similar to postpartum hemorrhage caused by weak 

uterine contractions, soft birth canal injury, partial retention of placental 

membranes, and coagulation disorders in western medicine. 
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产后血晕 (chǎn hòu xuè yūn) : 又称产后血运。指分娩后出现以突然头晕眼

花，不能坐起，或心胸满闷，恶心呕吐，痰涌气急，甚则神昏口噤，不省

人事为临床特征的病证。西医学的产后出血引起的虚脱、休克，妊娠合并

心脏病，产后心衰，或羊水栓塞等可出现本病证候。 

ฉ่านโฮ่วเซฺว่ียอฺวิน : ช็อกจากเลือดหลงัคลอด : หรือเรียกว่า ฉ่านโฮ่วเซฺวี่ยอฺวิ้น หมายถึง กลุ่ม

อาการโรคหลงัคลอดที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เวยีนหวัตาลายฉบัพลนั ไม่สามารถลุกนัง่ได ้

หรือแน่นหนา้อก อดึอดัหวัใจ คลืน่ไสอ้าเจยีน มเีสมหะมาก หายใจเร็ว ในรายรุนแรงอาจหมดสติ 

กดัฟนัแน่น เรียกไม่รูส้กึตวั โดยกลุม่อาการขา้งตน้สามารถพบเหน็ในสภาพอ่อนลา้รุนแรงและชอ็ก 

ซึ่งมสีาเหตุจากเลอืดออกหลงัคลอด โรคหวัใจขณะตัง้ครรภ ์หวัใจลม้เหลวหลงัคลอด หรือภาวะ

น า้คร า่อดุตนัหลอดเลอืดในปอด ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

postpartum anemic fainting : also known as chǎn hòu xuè yùn, a 

disease/pattern featured as sudden dizziness, inability to sit up, fullness of heart 

and chest, nausea and vomiting, phlegm gushing, and even dizziness and 

unconsciousness after childbirth. The syndromes can be seen in prostration and 

shock caused by postpartum hemorrhage, heart disease in pregnancy, 

postpartum heart failure, or amniotic fluid embolism in western medicine. 

产后郁冒  (chǎn hòu yù mào) : 指产后出现以头眩目瞀，郁闷不舒为临床特

征的病证。 

ฉ่านโฮ่วอฺว้ีเม่า : ซึมเศรา้หลงัคลอด : กลุ่มอาการโรคหลงัคลอดที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

เวยีนหวั ตามวั และหดหู่ไม่สบายใจ  

postpartum depression and veiling :  a disease/pattern featured as dizziness, 

blurred vision, and depression after childbirth. 

产后玉门不敛  (chǎn hòu yù mén bù liǎn) : 又称产户不敛、产后阴户不闭、

阴门不闭。指产后会阴裂伤。 

ฉ่านโฮ่วอว้ีฺเหมินปู้เหลี่ยน : หลงัคลอดปากช่องคลอดไม่คืนสภาพ : หรือเรียกว่า ฉ่านฮู่ปู้ เหลีย่น, 

ฉ่านโฮ่วอนิฮู่ปู๋ ป้ี หรืออนิเหมนิปู๋ ป้ี หมายถงึ ฝีเย็บ (perineum) ฉีกขาดหลงัคลอด  

chan hou yu men bu lian : also known as chǎn hù bù liǎn, chǎn hòu yīn hù bú 

bì, yīn mén bú bì, referring to postpartum perineal laceration.  

产后自汗  (chǎn hòu zì hàn) : 指出现以产后汗出过多或持续时间长为临床特

征的病证。若产妇在饮食时或睡眠中汗出较多，2～3 天后逐渐减少或消
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失，属生理现象。 

ฉ่านโฮ่วจื้อฮ ัน่ : เหงื่อออกเองหลงัคลอด : กลุม่อาการโรคในหญิงหลงัคลอดทีม่ลีกัษณะเด่นทาง

คลินิก คือ เหงื่อออกมากเกินไปหรือออกเป็นเวลานาน หากหญิงหลงัคลอดมีเหงื่อออก

ค่อนขา้งมากขณะกินอาหารหรือนอนหลบั ต่อมาเหงือ่ค่อยๆ ลดลงหรือหายไปใน 2-3 วนั ถอืเป็น

ภาวะปกติ  

postpartum spontaneous sweating : a disease/pattern featured as excessive or 

prolonged postpartum sweating.  If the parturient sweats excessively while 

eating or sleeping, and the sweating gradually decreases or disappears after 2 to 

3 days, it is a physiological phenomenon. 

产褥期  (chǎn rù qī) : 指产后 6 周内。 

ฉ่านญู่ชี : ระยะหลงัคลอด : ช่วงระยะ 6 สปัดาหห์ลงัคลอด  

puerperium : a period of six weeks after parturition.  

产育三难  (chǎn yù sān nán) : 指三种难产。即横生、足位产、臀位产。 

ฉ่านอว่ีฺซานหนาน : คลอดยากสามแบบ : การคลอดยากสามแบบ คือ การคลอดทีท่ารกอยู่ในท่า

ขวาง การคลอดทีม่เีทา้ทารกเป็นส่วนน า และการคลอดทีม่กีน้ทารกเป็นส่วนน า  

chan yu san nan : three types of dystocia, i.e. cross birth, foot birth, breech birth.  

颤证  ( chàn zhèng)  : 又称振掉、颤振、震颤。指以头部或肢体摇动颤抖，

不能自制为临床特征的病证。多因肝肾精血亏少，筋脉失养，虚风内动，

或风痰阻络所致。轻者表现为头摇动或手足微颤，重者可见头部振摇，肢

体颤动不止，甚则肢节拘急，失去生活自理能力。 

ชัน่เจิ้ง : กลุ่มอาการส ัน่ : หรือเรียกว่า เจิ้นเต้ียว, ช ัน่เจิ้น หรือเจิ้นช ัน่ หมายถงึ กลุม่อาการโรคที่

มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มอีาการส ัน่และโยกที่ควบคุมไม่ไดบ้ริเวณศีรษะหรือร่างกาย มกัมี

สาเหตุจากสารจิงและเลอืดของตบัและไตพร่อง เสน้เอ็นและหลอดเลอืดขาดการหล่อเลี้ยง เกิด

การรบกวนของลมภายในจากภาวะพร่อง หรือลมและเสมหะอุดกัน้เสน้ลมปราณ ในรายที่ไม่

รุนแรงพบศีรษะส ัน่ หรือมอืเทา้ส ัน่เลก็นอ้ย ในรายทีรุ่นแรงพบศีรษะส ัน่โยก แขนขาร่างกายส ัน่ไม่

หยุด อาจรุนแรงจนกระท ัง่ขอ้ต่อของแขนขาหดเกร็ง สูญเสียความสามารถในการด าเนิน

ชวีติประจ าวนั 

trembling syndrome : also termed as zhèn diào, chàn zhèn or zhèn chàn, 
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referring to a disease/pattern featured as involuntary shaking or trembling of 

head or the body. It is mostly caused by deficiency of essence and blood in liver 

and kidney, tendons and vessels failing to nourish, interior deficiency wind 

disturbance, or wind-phlegm blocking channels. Cases with mild condition have 

symptoms like head shaking or slightly trembling of hands and feet; while cases 

with severe condition show head shaking out, unceasing trembling of the body, 

and even losing daily living ability due to limb spasm.   

陈伤  (chén shāng)  : 指新伤失治，日久不愈，或愈后复发者。即西医学的

陈旧性损伤。 

เฉินซาง : การบาดเจบ็เรื้อรงั : การบาดเจ็บระยะตน้ (ซนิซาง) แลว้ไม่ไดร้บัการรกัษา หรือรกัษา

เป็นระยะเวลานานแลว้ไม่หาย หรือหายแลว้ก าเริบใหม่ ตรงกบั chronic injury ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

old injury : the injury that evolves from new injury lacking of timely treatment, 

lasting for a long or relapsing after healing, i.e. chronic injury in western 

medicine. 

承泣  (chéng qì) : 经穴名，属足阳明胃经。阳跷、任脉、足阳明之会。在

面部，瞳孔直下，当眼球与眶下缘之间。主治目赤肿痛、流泪、夜盲、青

盲、近视、远视、口眼歪斜等。 

เฉิงช่ี (ST 1) : ชื่อจุดฝงัเขม็ สงักดัเสน้ลมปราณเทา้หยางหมงิกระเพาะอาหาร เป็นจดุตดัของเสน้

ลมปราณหยางเฉียวม่าย เญิ่นม่ายและเสน้ลมปราณเทา้หยางหมงิ ต าแหน่งจุดอยู่บริเวณใบหนา้ 

ตรงกบัแนวรูม่านตา อยู่ระหว่างลูกตาและขอบเบา้ตาล่าง ขอ้บ่งใช ้คือ ตาแดงบวมและเจ็บ น า้ตา

ไหลมาก ตาบอดกลางคืน ตอ้หนิ สายตาส ัน้ สายตายาว ตาเขปากเบี้ยว เป็นตน้ 

cheng qi (ST 1)  : an acupoint of stomach meridian and crossing point of yáng 

qiáo mài, conception vessel and stomach meridian.  It is located straight down 

from the pupil and between the eyeball and infraorbital margin.  It is indicated 

for redness, swelling and pain of the eyes, lacrimation, night blindness, blue 

blindness (glaucoma), hyperopia, deviated eyes and mouth, etc. 

成痈期（肺痈）{chéng yōng qī (fèi yōng)} : 肺痈病理演变过程之一。指以

高热，振寒，气急，胸痛，或咳吐黄绿浊痰为临床特征的病证。多因邪热

和血瘀互结，蕴酿成痈所致。 

เฉิงยงชี (เฟ่ยยง) : ระยะเกิดฝี (ฝีในปอด) : เป็นระยะหนึ่งของพยาธิสภาพการเกิดฝีในปอด 
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หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไขสู้ง หนาวส ัน่  หายใจเร็ว เจ็บหนา้อก 

อาจมอีาการไอร่วมกบับว้นเสมหะขุ่นขน้สเีหลอืงเขยีว มกัมสีาเหตุจากปจัจยัก่อโรคความรอ้นและ

เลอืดคัง่กระทบร่วมกนั หมกัหมมเกิดเป็นฝี 

carbuncle forming period (fei yong) :  one of the pathological formation 

processes of fèi yōng, referring to a disease/pattern featured as high fever, 

aversion to cold, chest pain or coughing yellow-green turbid saliva. It is mostly 

caused by bonding of pathogenic heat and blood stasis developing to carbuncles.  

痴呆 (chī dāi) : 指以呆傻愚笨，智能低下，善忘为临床特征的一种神志异

常的疾病。多因髓减脑消或痰瘀痹阻脑络，神机失用所致。 

ชือตยั : สมองเสื่อม : โรคทางระบบประสาทชนิดหนึ่งที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ลมืงา่ย หลง 

สติปญัญาลดลง ความจ าเสื่อม มกัมสีาเหตุจากไขพร่องสมองฝ่อ หรือเสมหะและเลอืดคัง่อุดกัน้

เสน้ล ัว่ของสมอง ท าใหเ้สนิ (จติ) ไม่ท าหนา้ทีต่ามปกติ 

dementia :  a mental disease featured as moronism, mental retardation and 

amnesia.  It is mostly caused by weakness of brain or phlegm-blood stasis 

obstructing cerebral collateral with apraxia of spiritual mechanism. 

齿衄  (chǐ nǜ) : 又称牙衄、牙宣。指以血自齿龈或齿缝处外溢为临床特征

的病证。多因胃火循经上犯、或肾阴不足，虚火上炎所致。 

ฉ่ือนฺว่ี : เลอืดออกตามไรฟัน : หรือเรียกว่า หยานฺวี ่(เลอืดออกตามฟนั) หรือหยาเซฺวยีน (เหงอืก

ร่น) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เลอืดออกบริเวณเหงอืก หรือไรฟนั 

มกัมีสาเหตุจากไฟกระเพาะอาหารไหลเวียนตามเสน้ลมปราณรุกรานส่วนบน หรืออินไตไม่

เพยีงพอท าใหไ้ฟจากภาวะพร่องแผดเผาขึ้นบน 

gum bleeding :  also termed as yá nǜ, yá xuān, a disease/pattern featured as 

outflow of blood from gum or teeth.  It is mostly caused by stomach fire 

invading upward along the channels, or kidney yin deficiency and deficiency-

fire flaming upward.   

赤鼻 (chì bí) : 指以小儿鼻色红为临床特征的病证，由脾胃实热所致。 

ช่ือป๋ี : จมูกแดง : กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ จมูกมีสแีดง เนื่องจาก

มา้มและกระเพาะอาหารมคีวามรอ้นแกร่ง 

chi bi : a disease/pattern featured as red nose in children, caused by excessive 

heat in spleen-stomach. 
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赤带  (chì dài) : 指从阴道淋漓不断地流出淡红而粘浊、似血非血的分泌物

为临床特征的病证。 

ช่ือไต ้(มุตกดิแดง) : ตกขาวสแีดง : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ช่องคลอดมี

สารคดัหล ัง่สแีดงอ่อนไหลออกกะปริบกะปรอย สารคดัหล ัง่มลีกัษณะขุ่นเหนียวสแีดงอ่อนคลา้ย

เลอืดแต่ไม่ใช่เลอืด  

red vaginal discharge : a disease/pattern featured as turbid, sticky and light red 

blood-like excretion discharged tricklingly from vagina. 

赤龙 (chì lóng) : 指舌头。即西医学的舌。 

ช่ือหลง : ลิ้น : ตรงกบั tongue ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

chi long : i.e. tongue in western medicine. 

赤膜下垂  (chì mó xià chuí) : 又称垂帘翳。指以赤脉密布似膜，自白睛上方

向下侵入黑睛为主要表现的眼病。患者常有目痒流泪，羞明畏光。多是椒

疮失治所致。与西医学的沙眼性角膜血管翳类似。 

ช่ือหมอเซี่ยฉุย : เย่ือแดงบงัตา : หรือเรียกว่า ฉุยเหลยีนอี้ (ม่านแดงบงัตา) หมายถงึ โรคตาที่มี

อาการแสดงส าคญั คือ เสน้เลอืดสแีดงกระจกุแน่นรวมกนัเป็นแผ่น ปกคลุมจากตาขาวส่วนบนรุก

ล า้เขา้สู่ตาด า ผูป่้วยมกัมอีาการ คนัตา น า้ตาไหล และแพแ้สง ส่วนใหญ่เกิดจากโรคริดสดีวงตาที่

ไม่ ได ้ร ับการร ักษ าหรือร ักษ าแล ้วไม่ ได ้ผล คล า้ยกับ  โรค ริดสีดวงตาระยะแพนนัส 
(trachomatous pannus) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

dropping pannus :  also know as chuí lián yì, referring to an ophthalmopathy 

manifested dense membranous red vessels extending from white of the eye to 

dark of the eye and often accompanied by itch of the eye, tearing and 

photophobia.  It is mostly developed from failed treated prickly-ash-like sore 

(trachoma). It is similar to trachomatous pannus in western medicine. 

瘛瘲  (chì zòng) : 指小儿惊风时手足抽搐的症状。 

ช่ือจง้ : ชกัเกร็ง : อาการมอืเทา้หดเกร็งขณะชกัในเดก็ 

chi zong :  the symptom of twitching of hands and feet during a convulsion 

attack of a child.  

冲洗法  (chōng xǐ fǎ) : 指用水或药液直接冲洗眼部的方法。分为结膜囊冲

洗和泪道冲洗。 
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ชงสฝ่ีา : วิธีชะลา้ง : วธิกีารใชน้ า้หรอืน า้ยาชะลา้งดวงตาโดยตรง แบ่งออกเป็นการชะลา้งซอกเยื่อ

บุตาขาว และการชะลา้งท่อน า้ตา 

douche : a method of directly irrigating the eyes with water or medicinal liquid, 

including irrigation of conjunctival sac and irrigation of lacrimal duct.  

传变迅速 (chuán biàn xùn sù) : 指小儿在疾病中容易发生转化，变化多端

的过程，其主要表现为“易虚易实”，“易寒易热”。 

ฉวนเป้ียนซฺว่ินซู่ : แปรเปลี่ยนรวดเร็ว : การด าเนินโรคในเด็กเลก็มกัเกิดการแปรเปลีย่นไดง้่าย 

และมีการเปลี่ยนแปลงไดห้ลากหลาย การแสดงที่ส  าคญั คือ  “พร่องง่ายแกร่งง่าย” หรือ “เย็น

งา่ยรอ้นงา่ย”  

rapid transmission : a process in pediatric diseases that are changeful and easy 

to transform, which are more vulnerable to manifestation of deficiency and 

excess, or cold and heat. 

喘脱 ( chuǎn tuō)  : 喘证的危重证候。指以喘息鼻扇，张口抬肩，面青唇

紫，甚至汗出如珠，肢冷为临床特征的病证。多因肺气欲绝，心肾阳衰

所致。 

ฉ่วนทวั : หอบแบบหลุดลอย : จดัเป็นกลุ่มอาการหอบในภาวะวกิฤต ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

หอบเหนื่อย อา้ปาก ไหลย่ก ปีกจมกูบานขณะหายใจเขา้ หนา้เขยีวริมฝีปากคล า้ หากอาการรุนแรง 

อาจพบเหงือ่ออกเมด็ใหญ่ และแขนขาเย็น มกัมีสาเหตุจากชี่ปอดใกลสู้ญสิ้น หยางหวัใจและไต

เหลอืนอ้ย 

chuan tuo : a critical pattern of dyspnea, referring to a disease/pattern featured 

as dyspnea and flaring of alae nasi, gaping mouth and raised shoulders, cyan 

face and purple lip, pearl sweating, cold limbs.  It is mostly caused by extinction 

of lung qi and yang decline of heart-kidney.  

喘证 (chuǎn zhèng)  : 又称气喘、喘息、喘促。指以呼吸困难，甚至张口抬

肩，鼻翼扇动，不能平卧为临床特征的病证。多因肺气上逆，宣降失职，

或气无所主，肾失摄纳所致。 

ฉ่วนเจิ้ง : กลุ่มอาการหอบ : หรือเรียกว่า ชี่ฉ่วน (หายใจหอบ), ฉ่วนซ ี(หายใจหอบ) หรือฉ่วนชู่ 

(หายใจหอบถี)่ หมายถงึ กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หายใจล าบาก หากรุนแรง

พบอาการ อา้ปาก ไหล่ยก ปีกจมูกบานขณะหายใจเขา้ นอนราบไม่ได ้มกัมสีาเหตุจากชี่ปอดไหล
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ยอ้นขึ้นสู่ส่วนบน การกระจายชี่และไหลเวยีนลงสู่ส่วนล่างของชี่ปอดเสยีสมดุล หรือปอดไม่ก ากบั

ชี่ ไตไม่ดงึชี่ลง 

panting pattern :  also known as qì chuǎn, chuǎn xī, chuǎn cù, referring to a 

disease/pattern featured as labored breathing, gaping mouth and raised 

shoulders, flaring of alae nasi and orthopnea.  It is mostly caused by lung qi 

ascending counterflow, impaired diffusion and down-sending of lung or qi 

losing control. 

疮 (chuāng) : 一是指体表皮肉发生的各种损害性疾病的统称，包括创伤、

疮疡、皮肤病等；二是专指皮肤浅表起丘疹、疱疹等的疾病，如湿疮、疥

疮、黄水疮等。 

ชวง : รอยโรคบนผิวหนัง : ความหมายที่หนึ่ง คือ ค าเรียกโดยรวมถงึรอยโรคต่างๆ ทีเ่กิดความ

เสยีหายกบัผวิหนงัและกลา้มเนื้อ เช่น บาดแผล โรคแผลหนอง โรคผวิหนงั ความหมายทีส่อง คือ 

ตุ่มหรือแผลพพุองทีช่ ัน้ผวิหนงั เช่น ซอืชวง (แผลชื้น), เจี้ยชวง (หดิ), หวงสุ่ยชวง (แผลพพุอง) 

sore : a collective term for various lesional skin diseases, including trauma, 

sore, ulcer and dermatosis. Also, it refers to diseases of papula and herpes on the 

superficial skin, such as eczema, scabies and impetigo. 

疮顶 (chuāng dĭng) : 指肿疡的顶部。 

ชวงต่ิง : ยอดของแผลบวม : บริเวณส่วนยอดของแผลบวม (จ่งหยาง)  

sore-ulcer top :  the top of swollen sore. 

窗笼 (chuāng lóng) : 指耳朵，即西医学的耳。 

ชวงหลง (โคมหนา้ตา่ง) : หู : ใบหู ตรงกบั ear ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

chuang long : i.e. ear in western medicine. 

 疮面  (chuāng miàn) : 指肿疡破溃后所形成的溃疡面。 

ชวงเมี่ยน : ปากแผลเป่ือย : ปากแผลเป่ือย (คุ่ยหยาง) ทีเ่กิดจากแผลบวม (จ่งหยาง) แตกออก 

sore-ulcer surface : the surface of ulcerative sore. 

疮腔 (chuāng qiāng) : 指外科疾病肿疡溃破后，病灶局部皮肤以下至疮底

之间的空间。 

ชวงเชียง : โพรงแผล : โพรงใตผ้วิหนงัถงึกน้แผลของแผลบวม (จ่งหยาง) ทีแ่ตกแลว้   

sore-ulcer cavity : the space between the lesional skin and the bottom of ulcer 
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after diabrosis. 

疮疡 (chuāng yáng) : 广义指一切体表外科疾病的总称。狭义指体表的化脓

性疾病。  

ชวงหยาง : โรคแผลหนอง : นิยามโดยกวา้งหมายถึงโรคของผิวหนงัท ัง้หมด นิยามโดยแคบ

หมายถงึ โรคผวิหนงัทีเ่ป็นหนอง 

sore and ulcer : in a broad sense, a collective term for all external diseases; in a 

narrow sense,  the suppurative diseases of the body surface. 

吹药法 (chuī yào fǎ) : 指将中药研制成极细且易溶解的粉末，吹布于咽

喉、口齿、鼻腔、外耳患处或耳内，起到清热解毒、消肿止痛、祛腐生

肌、止血的作用，用于治疗喉痹、鼻衄、脓耳等病证的方法。常用方药

为冰硼散。 

ชุยเย่าฝ่า : วิธีการเป่ายา : การน ายาจนีมาบดใหเ้ป็นผงละเอียดมากและละลายง่าย เป่าเขา้ไปใน

ล าคอ ช่องปาก ฟนั รูจมูก บริเวณใบหูที่เป็นแผลหรือรูหู เพื่อดบัรอ้นถอนพิษ ลดอาการบวม 

ระงบัปวด สลายเนื้ อตายสรา้งเนื้ อเยื่อใหม่ และหา้มเลือด ใชร้กัษาโหวป้ี (คอหอยอกัเสบ; 

pharyngitis) ป๋ีนฺวี่ (เลือดก าเดาไหล; epistaxis) หนงเอ่อร์ (หูช ัน้กลางอกัเสบเป็นหนอง; 

suppurative otitis media) เป็นตน้ ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย คือ ปิงเผงิส่าน 

blowing drug method : a therapeutic method of grinding the herbal medicinals 

into extremely fine and easily soluble powder and blowing it into the throat, 

mouth, tooth, nasal cavity, the lesional skin of the external ear or ear canal to 

clear heat, detoxify, disperse swelling, relieve pain, dispel putridity, promote 

tissue regeneration and stop bleeding.  It is indicated for nasal disease pattern 

like pharyngitis, epistaxis and suppurative otitis media etc.  The common usage 

formula is bīng péng sǎn. 

唇风  (chún fēng) : 指以口唇红肿、痛痒，日久破裂流水，或脱屑皮为临床

特征的病证。多因风热湿邪外侵，或脾胃湿热内蕴，上蒸口唇所致。与西

医学的慢性唇炎、继发感染性唇炎类似。 

ฉุนเฟิง (ลมรุกรานริมฝีปาก) : ริมฝีปากอกัเสบ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

ริมฝีปากบวมแดง เจ็บและคนั หากเป็นนานจะเกิดแผลแตกมนี า้ใสไหลออกมา หรือผวิริมฝีปาก

ลอกหลุด มกัมสีาเหตุจากลมรอ้นชื้นรุกราน หรือความรอ้นชื้นสะสมทีม่า้มและกระเพาะอาหารแลว้

กลายเป็นไอลอยขึ้นกระทบริมฝีปาก คลา้ยกบั โรคริมฝีปากอกัเสบเรื้อรงั หรือริมฝีปากอกัเสบติด
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เชื้อแบบทุติยภูม ิในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

exfoliative cheilitis : a disease/pattern featured as red and swollen lips with pain 

and itch, watery discharges after rupture or desquamation after lasting a long 

time. It is mostly caused by wind-heat-dampness invasion, or accumulated 

dampness-heat in the spleen-stomach steaming the lips.  It is similar to chronic 

cheilitis and secondary infectious cheilitis in western medicine.  

纯阳之体  (chún yáng zhī tǐ) : 指小儿在生长的过程中，表现为生机旺盛，

蓬勃发展的状态。其阳气与体内属阴物质相比处于优势；在发病过程中易

患热病，阴津易伤，在治疗上慎用温阳药物。 

ฉุนหยางจือถี่ : ร่างกายแบบหยางบริสุทธิ์ : ภาวะที่ร่างกายเด็กมีกระบวนการเจริญเติบโตและ

พฒันาการอย่างรวดเร็วมหียางชี่มากกว่าอิน มกัส่งผลใหเ้กิดโรครอ้นและสารน า้อิน (อนิจิน) ถูก

ท าลายไดง้า่ย จงึตอ้งระมดัระวงัการรกัษาดว้ยยาอบอุ่นหยาง 

body of pure yang :  the state of children’ s vigorous growth and flourishing 

development, characterized by predominant yang qi compared to yin substances, 

and being susceptible to febrile disease and damage of body fluids, and being 

cautious to medicinals of warming yang.   

刺四缝疗法  (cì sì fèng liáo fǎ) : 四缝是经外奇穴，它位于食指、中指、无

名指及小指四指中节，是手三阴经所过之处。通过针刺四缝而达到治疗小

儿疳积、小儿厌食、百日咳等的作用。 

ช่ือซื่อเฟ่ิงเหลียวฝ่า : การแทงจุดซื่อเฟ่ิง : วิธีการรกัษาโรคดว้ยการแทงเข็มตรงจุดซื่อเฟ่ิง 

(EX-UE10) ซื่อเฟ่ิงคือจุดฝังเข็มพิเศษนอกระบบ ต าแหน่งอยู่ที่จุดกึ่งกลางรอยพบัดา้นฝ่า
มือของขอ้ตน้นิ้ วมือ (proximal interphalangeal joint) ของนิ้ วชี้  นิ้ วกลาง นิ้ วนาง และ

นิ้ วกอ้ย เป็นต าแหน่งผ่านของเสน้ลมปราณอินมือท ัง้สามเสน้ ใชร้กัษาตานขโมยในเด็ก เบื่อ

อาหารในเด็ก โรคไอกรน เป็นตน้ 

si feng needling :  a therapy by puncturing sì fèng ( EX-UE10) , which are the 

extra points located at the midpoint of palmar transverse crease of proximal 

interphalangeal joint of index, middle, ring and little fingers, and passing points 

of three yin meridians of hands.  It is indicated for infantile malnutrition, 

infantile anorexia, whooping cough, etc.    

攒竹 (cuán zhú) : 经穴名，属足太阳膀胱经。在面部，当眉头陷中，眶上

切迹处。主治头痛，目眩，目翳，目赤肿痛，迎风流泪，近视，眼睑瞤
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动，眉棱骨痛，及急、慢性结膜炎，面神经麻痹等。禁灸。 

ฉวนจู ๋(BL 2) : ชื่อจุดฝงัเขม็ สงักดัเสน้ลมปราณเทา้ไท่หยางกระเพาะปสัสาวะ มตี าแหน่งอยู่ที่

บริเวณใบหนา้ ตรงรอยบุม๋ขอบกระดูกเบา้ตาบริเวณหวัคิ้ว ขอ้บ่งใช ้คือ ปวดหวั ตาลาย ตอ้เนื้อ 

ตาแดงบวมและเจ็บ น า้ตาไหลเมื่อถูกลม สายตาส ัน้ หนงัตากระตุก ปวดกระดูกคิ้ ว เยื่อบุตา

อกัเสบทัง้ชนิดเฉียบพลนัและเรื้อรงั อมัพาตใบหนา้ เป็นตน้ จดุนี้หา้มรมยา 

cuan zhu (BL 2) : an acupoint of bladder meridian located at the medial end of 

the eyebrow and on the supraorbital notch.  It is indicated for headache, dizzy 

vision, nebula, red, swollen and painful eyes, tearing induced by wind, myopia, 

eyelids twitching, pain in supraorbital ridge, acute or chronic conjunctivitis and 

facial paralysis. It is a moxibustion prohibited point.  

撮风散 (cuō fēng sǎn) : 本方由蜈蚣、钩藤、朱砂、僵蚕、血竭、麝香组

成。具有息风，除痰，止痉的功效。主要用于初生儿口撮如囊，不能吮

乳，舌强，面青目黄，手足抽搐，甚或神昏者。现用于新生儿破伤风，角

弓反张，手足搐搦等病证。 

ชวัเฟิงส่าน : ต ารบัยาชวัเฟิงส่าน : ต ารบัยาประกอบดว้ย อูก๋ง (ตะขาบ), โกวเถงิ, จูซา (ชาด), 

เจยีงฉาน, เซฺวีย่เจีย๋ และเซ่อเซยีง (ชะมดเชยีง) มสีรรพคุณดบัลม ขจดัเสมหะ ระงบัชกัเกร็ง มกั

ใชร้กัษากลุ่มอาการโรคในทารกแรกเกิดที่มีอาการปากอูมเมม้ ไม่สามารถดูดน า้นมได ้ลิ้นแข็ง 

หนา้เขยีว ตาเหลอืง แขนขากระตุก หากรุนแรงอาจหมดสติ ปจัจุบนัใชส้  าหรบัรกัษาทารกแรกเกิด 

ทีเ่ป็นโรคบาดทะยกั เกร็งหลงัแอ่น แขนขาชกัเกร็ง เป็นตน้  

cuo feng san :  a formula consisting of wú gōng, gōu téng, zhū shā, jiāng cán, 

xuè jié, shè xiāng. It acts to calm wind, remove phlegm and stop convulsion. It 

is indicated for athelasmus because of the baby’ s bladder-shaped locked jaw 

with stiff tongue, green face, yellow eye, tetany, or even coma.  It is now used 

for infantile tetanus, opisthotonos, tic of four limbs, etc. 

搓滚舒筋  (cuō gǔn shū jīn) : 指疏通足部经络，调畅气血，防止筋肉粘连、

关节僵硬的锻炼方法之一。患足蹬踏圆棒，作前后滚动，使膝及踝关节作

伸屈活动，反复多次。 

ชวักุ่นซูจิน : ถูกลิ้งคลายเอน็ : หนึ่งในวิธีการบริหารร่างกายเพื่อทะลวงเสน้ลมปราณบริเวณเทา้ 

ปรบัสมดุลชี่และเลอืด ป้องกนัพงัผืดยึดเกาะกลา้มเนื้อเสน้เอ็น และขอ้ต่อฝืด โดยเทา้ขา้งที่ป่วย

เหยยีบบนแท่งกลม กลิ้งไปมาหนา้และหลงั งอเหยยีดเคลือ่นไหวขอ้เข่าและขอ้เทา้ ท าซ า้หลายครัง้ 
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twisting and rolling to relax tendon :  one of the exercises for dredging and 

unblocking foot meridians and channels, regulating qi and blood, preventing 

adhesion of tendons and muscles, stiffness of joints. This is done by the patient 

treading on a round bar with the affected foot and rolling forward and backward 

to extend and bend the joints of knee and ankle. Repeat the above several times. 

d 

大楗骨 (dà jiàn gǔ)  : 指位于髋部以下膝盖以上的骨骼。是人体最长的骨

骼。即西医学的股骨。(图 Fig. 39)   

ตา้เจี้ยนกู่ : กระดูกตน้ขา : กระดูกที่อยู่ระหว่างขอ้สะโพกและขอ้เข่า เป็นกระดูกที่ยาวที่สุดใน

ร่างกาย ตรงกบั femur ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 39)   

da jian gu : the bone extending from the hip to the knee, the longest bone of the 

human body, i.e. femur in western medicine. (picture Fig. 39) 

袋脓 (dài nóng) : 指溃后疮口缩小，或切口不当，致使空腔较大，有如口袋

之形，脓液不易排出而蓄积袋底。 

ไตห้นง : ถุงหนอง : ฝีที่แตกแลว้ ปากแผลเกิดการหดตวั หรือการผ่าระบายไม่ดี ท าใหห้นอง

ระบายออกยาก มหีนองตกคา้งอยู่ภายใน เกิดเป็นโพรงคลา้ยถงุ  

pus pocket : pocket-like cavity with pus difficult to be discharged and 

accumulating on the bottom due to the shrinking of sore opening after rupture or 

improper incision. 

带下 (dài xià)  : 广义指妇女经、带、胎、产诸病；狭义指妇女阴中流出一

种黏腻液体，又分为生理性带下和病理性带下。 

ไตเ้ซี่ย (ใตส้ายรดัเอว) : สูตินรีเวช; ตกขาว : นิยามโดยกวา้ง หมายถึง โรคที่เกี่ยวขอ้งกบั

ประจ าเดือน ตกขาว (มุตกิด) การตัง้ครรภ ์และการคลอดในสตรี นิยามโดยแคบ หมายถึง 

ตกขาว ซึ่งเป็นของเหลวลกัษณะเหนียวที่ไหลออกมาจากช่องคลอด ซึ่งอาจเป็นภาวะปก ติ

หรือผิดปกติก็ได  ้

dai xia : in a broad sense, women’s diseases of menstruation, leucorrhea, fetus, 

parturition; in a narrow sense, women’ s sticky vaginal discharge, which is 

physiologic or pathologic. 

带下病 (dài xià bìng) : 指带下量明显增多或减少，色、质、气味异常为临
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床特征的病证。 

ไตเ้ซี่ยป้ิง : โรคตกขาว : โรคในสตรีที่มีปริมาณตกขาวมากขึ้นหรือนอ้ยลงอย่างชดัเจน ส ี

ลกัษณะ และกลิน่ผดิปกติ 

leukorrheal diseases :  a disease/pattern featured as  obvious larger or smaller 

quantity, color, quality or abnormal smell of leucorrhea. 

带下过多  (dài xià guò duō) : 又称下白物、流秽物。指带下量明显增多，

色、质、气味发生异常为临床特征的病证。与西医学的阴道炎、宫颈炎、

盆腔炎性疾病及生殖器良性肿瘤引起的带下过多类似。 

ไตเ้ซี่ยก ั้วตวั : ตกขาวมาก : หรือเรียกว่า เซี่ยไป๋อู ้(ตกขาว) หรือหลิวฮุ่ยอู ้(สิ่งสกปรกไหล

ออกมา) หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ ปริมาณตกขาวมากขึ้ นอย่าง

ชดัเจน ท ัง้สี ลกัษณะและกลิ่นผิดปกติ คลา้ยกบั ภาวะตกขาวมากที่เกิดจากช่องคลอดอกัเสบ 

(vaginitis) ปากมดลูกอักเสบ (cervicitis) อุง้เชิงกรานอักเสบ (pelvic inflammatory 

disease) หรือเนื้องอกอวยัวะสบืพนัธุ ์ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

profuse vaginal discharge :  also known as bái wù, liú huì wù, referring to  a 

disease/pattern featured as obvious larger quantity, abnormal color, quality and 

smelling of leucorrhea. It is similar to vaginitis, cervicitis, pelvic inflammatory 

disease or profuse vaginal discharge caused by non-aggressive tumor of the 

genital organs in western medicine. 

带下过少  (dài xià guò shǎo) : 指带下量明显减少，甚或全无，阴道干涩，

甚至阴部萎缩为临床特征的病证。与西医学的卵巢早衰、双侧卵巢切除术

后、盆腔放射治疗后、盆腔炎性疾病、围绝经期综合征、反复人工流产术

后引起的阴道分泌物过少类似。 

ไตเ้ซี่ยก ัว้ส่าว : ตกขาวน้อย : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ ปริมาณตกขาว

นอ้ยลงอย่างชดัเจน หากรุนแรงจะไม่มีตกขาว ช่องคลอดแหง้ และในรายที่รุนแรงอาจท าให ้

เนื้อเยื่อของอวยัวะเพศเหี่ยวฝ่อ คลา้ยกบั ภาวะสารคดัหล ัง่ในช่องคลอดนอ้ยที่เกิดจากภาวะรงัไข่

ลม้เหลวก่อนวยัอนัควร (premature ovarian failure หรือ POF) ภาวะหลงัการผ่าตดัรงัไข่

ออกท ัง้สองขา้ง ภาวะหลงัการรกัษาดว้ยการฉีดยาเขา้อุง้ เชิงกราน ภาวะอุง้เชิงกรานอกัเสบ 

(pelvic inflammatory disease) ภาวะหมดประจ าเดือน (menopause) หรือ ภาวะหลงัการ

ผ่าตดัท าแทง้บ่อยครัง้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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oligo-vaginal discharge :  referring to a disease/ pattern featured as  obvious 

little leucorrhea.   In severe cases, there are absence of leucorrhea, dryness of 

vagina, even atrophy of pudendum. It is similar to too  little  vaginal discharge 

because of premature ovarian failure, bilateral oophorectomy, pelvic 

radiotherapy, pelvic inflammatory disease, perimenopausal syndrome or 

repeated abortion procedure in western medicine. 

带下医   (dài xià yī) : 古代对专门治疗妇产科疾病的医生的一种称谓。 

ไตเ้ซี่ยอ ี: สูตินรีแพทย ์: ค าทีใ่ชเ้รียกแพทยท์ีร่กัษาโรคเฉพาะทางสูตินรีเวชในสมยัโบราณ 

dai xia yi :  a title about doctors of gynecology and obstetrics in ancient China. 

蛋托法 (dàn tuō fǎ) : 指小儿阴寒腹痛的外治方法。用鸡蛋煮熟去壳，放

于肚脐中，一时一换，一天四五换。 

ตัน้ทวัฝ่า : วิธีกระทุง้พิษดว้ยไข่ : วธิีรกัษาแบบภายนอกส าหรบัอาการปวดทอ้งจากความเย็นใน

เดก็ ใชไ้ข่ไก่ตม้ปอกเปลอืกวางตรงสะดอื โดยเปลีย่นไข่เป็นระยะ วนัละสีถ่งึหา้คร ัง้ 

dan tuo method : an external treatment of cold abdominal pain in children. The 

eggs are boiled and shelled, then placed in the navel, which are changed hourly, 

four or five times a day. 

导引法 (dǎo yǐn fǎ) : 鼻出血外治法。指令病人双足浸于温水中，或以大蒜

捣烂，或用吴茱萸粉调成糊状敷于同侧足底涌泉穴上，起到引火下行的作

用，以辅助止血的方法。 

เต่าอิน๋ฝ่า : วิธีชกัพา : เป็นวธิีการรกัษาแบบภายนอกส าหรบัอาการเลอืดก าเดาไหล โดยใหผู้ป่้วย

แช่เทา้ท ัง้สองขา้งในน า้อุ่น หรือใชก้ระเทยีมทุบใหล้ะเอียด หรือใชผ้งยาอูจู๋อฺวี ๋แบบแป้งเปียกแปะ

หรือพอกตรงต าแหน่งจุดหย่งเฉฺวยีน (KI 1) ของฝ่าเทา้ขา้งที่เลอืดก าเดาไหล เพื่อดึงไฟลงล่าง

ช่วยหา้มเลอืด 

dao yin method :  the external therapy for nasal bleeding, referring to a 

therapeutic method of soaking the patient’s feet in warm water, or applying the 

mashed garlic or the Fructus Evodiae powder paste to yŏng quán (KI 1) .  Its 

efficacy is to conduct fire back to its origin to facilitate stopping bleeding. 

倒产 (dào chǎn) : 又称逆产。妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺利娩出，产

时儿足先出。 
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เตา้ฉ่าน : คลอดทารกท่ากลบั : หรือเรียกว่า นี่ฉ่าน (คลอดทารกท่ายอ้นหวั) หมายถงึ การคลอด

ลูกเมื่ออายุครรภค์รบก าหนด แต่ไม่สามารถคลอดลูกไดร้าบรื่น เนื่องจากเทา้ทารกเป็นส่วนน า

ขณะคลอด  

dao chan :  also known as nì chǎn.  From full-term gestation to delivery, the 

fetus cannot be delivered smoothly and feet get out first at birth. 

倒敛 (dào liǎn) : 指痘疹出后迅速内陷为临床特征的病证，多见于元气素

弱，又不食，常自利以致气馁，不能托毒外出者。 

เตา้เหลี่ยน : ผื่นฝียุบกลบัทรุดลง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ภายหลงัการ

ออกผื่นและเป็นฝี ผื่นฝีจะยุบและพิษเขา้สู่ภายในอย่างรวดเร็ว พบมากในเด็กเลก็ที่ ชี่แต่ก าเนิด

อ่อนแอและไม่กินอาหาร ทอ้งเสยีเรื้อรงัท าใหอ้่อนเปลี้ย และไม่สามารถขบัพษิออกได ้

dao lian : a disease/pattern featured as rapid inward fall of the pox-rash after its 

appearance. It is often seen in children who are weak in primordial qi and do not 

eat, and are often discouraged by loose bowels and unable to take toxin out. 

滴鼻法 (dī bí fǎ) : 指将清热、通窍、滋润的方药制成药液，滴入鼻腔，用

于治疗鼻部病证的方法。常用方药为复方薄荷脑滴鼻液。 

ตีป๋ีฝ่า : วิธีหยอดจมูก : วธิีการใชย้าหรือต ารบัยาที่มสีรรพคุณลดรอ้น ทะลวงทวารและใหค้วาม

ชุ่มชื้น โดยท าเป็นยาน า้ หยอดลงในรูจมูก เพื่อรกัษากลุ่มอาการโรคของจมูก ต ารบัยาที่ใชบ้่อย 

คือ ฟู่ฟางปัว้เหอหน่าวตีป๋ีเยี่ย 

nasal drop method :  a therapeutic method of dropping the herb liquid 

processed by the medicinal and formula with clearing-heat, unblocking stuffy 

orifice and moistening effects into nasal cavity to treat a nasal disease/pattern. 

The common usage formula is fù fāng bò hé nǎo dī bí yè. 

滴耳法 (dī ěr fǎ) : 指用清热解毒，收敛祛湿，辟邪止痛的药液滴入耳部，

用于治疗耳疮、脓耳等耳部病证的方法。常用中药有鱼腥草、金银花、黄

连等。 

ตีเออ๋รฝ่์า : วิธีหยอดหู : การใชย้าที่มสีรรพคุณดบัรอ้นถอนพษิ สมาน ขบัความชื้น ขจดัชี่ก่อโรค 

และบรรเทาปวด โดยหยอดยาลงในรูหู เพื่อรกัษากลุม่อาการโรคหู เช่น เอ่อรช์วง (แผลอกัเสบที่

หู) หนงเอ่อร ์(หูช ัน้กลางอกัเสบเป็นหนอง; suppurative otitis media) ยาจีนที่ใชบ้่อย เช่น  

อวฺีซ๋งิเฉ่า จนิอิน๋ฮวา และหวงเหลยีน  
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eardrop method :  a therapeutic method of dropping the medicinal liquid with 

clearing heat, detoxifying, astringing, dispelling dampness, eliminating 

pathogenic factor and relieving pain effects into the ears to treat the ear disease 

pattern like external otitis and suppurative otitis media.  

地阁骨 (dì gé gǔ) : 指位于面下部，呈弓形的骨骼。即西医学的下颌骨。 

ต้ีเกอ๋กู่ : กระดูกขากรรไกรล่าง : กระดูกที่อยู่บริเวณดา้นล่างของใบหนา้ มีลกัษณะโคง้ ตรงกบั 

mandible ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

di ge gu :  the arch-shaped bone in the lower part of the face, i.e.  mandible in 

western medicine. 

颠顶骨 (diān dĭng gǔ) : 指头顶部骨，位于头顶部最高处，额骨与顶骨交界

处。(图 Fig. 23)   

เตียนติ๋งกู่ : กระดูกส่วนยอดของกะโหลกศีรษะ : กระดูกที่อยู่ต าแหน่งสูงสุดของกะโหลก เชื่อม

ระหว่างกระดูกหนา้ผาก (frontal bone) และกระดูกขา้งขม่อม (parietal bone) (ภาพ Fig. 23)   

dian ding gu :  the bone at the top of head and in the junction of frontal bone 

and parietal bone. (picture Fig. 23) 

癫证 (diān zhèng) : 指以精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆，语无伦次，静而

多喜为临床特征的一种精神失常的疾病。多因痰气郁结，蒙蔽神明或心肝

脾虚，神明失养所致。 

เตียนเจิ้ง : กลุ่มอาการฟัน่เฟือน : โรคทางจติเวชชนดิหนึ่งทีม่ลีกัษณะเดน่ทางคลนิิก คือ เก็บกด 

สหีนา้เยน็ชา นิ่งเงยีบ เฉ่ือยชา พดูจาสบัสน และหวัเราะคนเดยีวโดยไมม่สีาเหตุ มกัมสีาเหตุจาก

เสมหะและชี่อดุกัน้ ปิดกัน้เสนิ หรือหวัใจ ตบั และมา้มพร่อง เสนิขาดการหลอ่เลี้ยง 

dian pattern :  a mental disease featured as deprementia, apathia, being silent 

and slow-witted, allophasis, being delighted when quiet. It is mostly caused by 

phlegm-qi bind beclouding minds, deficiency of heart-liver-spleen and 

malnutrition of spirits. 

点眼法 (diǎn yǎn fǎ) : 指将药物直接点入眼部，多用以消红肿、去眵泪、止

痛痒、除翳膜的方法。适用于外障眼病及部分内障眼病。常用的有眼药

水、眼药膏。 

เตี่ยนเหยียนฝ่า : วิธีหยอดตา : การใชย้าหยอดเขา้ดวงตาโดยตรง มกัใชเ้พื่อลดอาการบวมแดง 

ลดขี้ตา ระงบัเจ็บ แกค้นั รกัษาตอ้ เหมาะส าหรบัรกัษาโรคตาภายนอกและโรคตาภายในบาง
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ประเภท มกัเป็นรูปแบบยาน า้หรือยาครีมขี้ผึ้ง 

eye dripping therapy :  a method that drips the medication into the eyes to 

disperse swelling, reduce eye discharge and tear, relieve pain and itching and 

remove nebula. It is indicated for external and some of internal ophthalmopathy. 

The common used medications are eyedrop and eye ointment. 

垫棉法 (diàn mián fǎ) : 指用棉花或纱布折叠成块以衬垫疮部的一种辅助疗

法。它是借加压的力量，使溃疡的脓液不致下坠而潴留，或使过大的溃疡

空腔皮肤与新肉得以粘合而达到愈合的目的。适用于溃疡脓出不畅有袋脓

者，或疮孔窦道形成脓水不易排尽者，或溃疡脓腐已尽，新肉已生，但皮

肉一时不能粘合者。 

เต้ียนเหมียนฝ่า : วิธีอุดดว้ยส าลี : เป็นวธิีเสริมการรกัษาโดยใชก้อ้นส าลหีรือผา้ก๊อซอุดลงไปที่

แผล เป็นการอาศยัแรงกดท าใหน้ า้หนองไม่ตกขงัอยู่กน้แผล หรือเป็นการท าใหผ้วิของแผลที่เป็น

โพรงใหญ่สามารถเชื่อมติดกบัเนื้อที่เกิดใหม่ ช่วยในการสมานแผล เป็นวธิีที่เหมาะกบัแผลที่มถีงุ

หนอง น า้หนองระบายออกไม่ดี หรือเกิดท่อหนอง โพรงหนองแลว้แต่ยงัขบัน า้หนองออกไม่หมด 

หรือใชใ้นกรณีทีแ่ผลไม่มหีนองและมเีนื้อใหม่งอกขึ้นแลว้แต่ผวิหนงักบัเนื้อยงัไม่เชื่อมสมานกนั 

cotton pad drainage : an adjuvant therapy that packing cotton or gauze pad on 

the sore to prevent the pus from retaining at its bottom and promote the 

adhesion of the skin and regenerative tissue of ulcering sore with oversize cavity 

by the pressure.  It is indicated for ulcering sore with pus pocket or sinus tract 

due to difficulty of pus discharging, or pus drawn out and putridity removed 

ulcering sore with difficulty of adhesion of the skin and muscle. 

疔 (dīng) : 指以发病迅速，疮形虽小，但根脚坚硬，如钉钉之状，易于变化

而危险性较大为临床特征的急性化脓性疾病。若处理不当，发于颜面部的

疔疮易走黄而有生命危险；发于手足部的疔疮则易损筋伤骨而影响功能。 

ติง (ฝีติง) : ฝีตะปู : เป็นโรคผวิหนงัอกัเสบเป็นหนองเฉียบพลนั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ฝี

มขีนาดเลก็แต่รากแข็งคลา้ยตะปู โรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แปรเปลี่ยนง่าย และมอีนัตราย หาก

จดัการไม่เหมาะสม ฝีติงที่เกิดบริเวณใบหนา้หากรุนแรงลุกลามสู่ภายในจนเกิดภาวะ วิกฤตที่

อนัตรายถงึแก่ชีวติ ฝีติงที่เกิดบริเวณมือเทา้อาจเป็นอนัตรายต่อเสน้เอ็นและกระดูก กระทบต่อ

สภาพการใชง้าน 

deep-rooted boil :  an acute suppurative disease featured as small boils with 

hard and nail-like root. It onsets rapidly, changes easily and has high risk. If the 
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treatment is improper, deep-rooted boil on the face is prone to transmit into 

running yellow and then threaten the life; the one on the hand or foot is prone to 

impair functions of the tendons and bones. 

疔疮走黄  (dīng chuāng zǒu huáng) : 指以鼻部红肿灼痛、疮头紫暗、顶陷无

脓、根脚散漫、鼻肿如瓶、目胞合缝、头痛如劈为临床特征的病证。多因

鼻疔处理不当，邪毒走窜，正气托毒不力，内陷营血所致。即西医学的海

绵窦血栓性静脉炎。 

ติงชวงโจว่หวง : ตุ่มฝีจมูกอกัเสบลุกลาม : กลุม่อาการโรคทีเ่กิดภาวะแทรกซอ้นจากตุ่มฝีจมูก มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ จมูกปวดบวมแดงรอ้น ยอดตุ่มมสีมี่วงคล า้ บุม๋ ไม่มหีนอง ขอบฐาน

ไม่ชดัเจน จมูกบวมคลา้ยขวด เปลอืกตาบวมปิด ปวดหวัรุนแรงคลา้ยถูกขวานจาม มกัมสีาเหตุ

จากตุ่มฝีจมูกที่รกัษาไม่เหมาะสม ท าใหพ้ิษก่อโรคแทรกซึมจนเจิ้งชี่ (ภูมิตา้นทานของร่างกาย)            

ไม่สามารถตา้นทานได ้จนพษิเขา้สู่ระดบัอิง๋และเลอืด ตรงกบั cavernous sinus thrombophlebitis 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

boil complicated with running yellow : a disease/pattern featured as redness - 

swelling-scorching pain, purplish-darkish-collapsed sore-ulcer tip without pus, 

diffused root of swollen sore, swollen nose like a bottle, closed eyelids due to 

swelling and tearing pain of the head. It is mostly caused by improper treatment 

of nasal boil resulting in healthy qi failing to expel toxin and pathogenic toxin 

scurrying and inward invading nutrient-blood aspects, i.e. cavernous sinus 

thrombophlebitis in western medicine. 

耵耳  (dīng ěr) : 指以耵聍阻塞外耳道而致耳内胀闷、堵塞或听力减退为临

床特征的病证。多因风热湿邪外犯耳窍，与耵聍搏结，集结成块所致。即

西医学的耵聍栓塞。 

ติงเอ่อร ์: ขี้ หูอุดตนั : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ขี้หูอุดตนัในรูหู ท าใหรู้ส้ึก

แน่นๆ อื้อๆ หรือการไดย้นิลดลง สาเหตุมกัเกิดจากลม ความรอ้น และความชื้นรุกรานหู ท าใหข้ี้หู

สะสมเป็นกอ้นจนเกิดโรค ตรงกบั ceruminal impaction ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

impacted cerumen :  referring to a disease/pattern featured as intraaural 

distension, blockage or hearing loss due to cerumen obstructing external 

acoustic meatus, i.e.  ceruminal impaction in western medicine.  It is caused by 

intermingling of external contracted wind-heat-dampness and cerumen. 

丁奚 (dīng xī) : 指小儿以黄瘦腹大，肌肉消减且颈小为临床特征的病证。
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与疳证相类似。 

ติงซี (ทุพโภชนาการระดบัรุนแรง) : ซูบผอมทอ้งโต : กลุ่มอาการโรคในเดก็ทีม่ลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ ร่างกายซูบผอม ตวัซดีเหลอืง ทอ้งโต กลา้มเนื้อลบีและล าคอเลก็ คลา้ยกบั โรคกาน 

(ทุพโภชนาการ) 

ding xi : a pediatric disease/pattern featured as sallow and emaciated body with 

big abdomen, reduction of muscles and thin neck. It is similar to gān disease. 

丁萸理中汤 (dīng yú lǐ zhōng tāng) : 本方由丁香、吴茱萸、党参、白术、

干姜、甘草组成。具有温中散寒的功效。主要用于小儿胃寒呕吐，食久方

吐或朝食暮吐，吐多清稀等病证。 

ติงอวีฺ๋หลี่จงทงั : ต ารบัยาติงอวีฺ๋หลี่จงทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ติงเซียง (กานพลู), อูจู๋อฺวี,๋ ตัง่

เซนิ, ไป๋จู,๋ กนัเจียง (ขงิแหง้) และกนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) มีสรรพคุณอุ่นจงเจียว และขบัความเย็น 

มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีการคลืน่ไสอ้าเจียนจากกระเพาะอาหารเย็น การอาเจียนหลงั

กินอาหารไปนานแลว้ หรือการกินอาหารในช่วงเชา้แลว้อาเจียนในช่วงเย็น การอาเจียนมกัเป็น

ของเหลวใส เป็นตน้  

ding yu li zhong tang :  a formula consisting of dīng xiāng, wú zhū yú, dǎng 

shēn, bái zhú, gān jiāng and gān cǎo. It acts to warm interior/zhongjiao/middle 

energizer and disperse cold. It is indicated for pediatric vomiting due to stomach 

cold, vomiting after finishing eating for a long time, or eating in the morning 

and vomiting in the evening,  profuse and clear vomitus, etc. 

窦道  (dòu dào)  : 指由深部组织通向体表、只有外口而无内口的病理性

盲道。 
โตว้เตา้ : ทางของรูเปิดหนอง : เป็นช่องพยาธิสภาพที่มรูีเปิดขา้งเดียวจากเนื้อเยื่อช ัน้ลกึทะลุไป

ยงัผวิภายนอก  มปีากเปิดออกทีภ่ายนอกแต่ภายในตนั  

sinus tract :  a pathological tubelike passage leading from deep tissues to the 

body surface and only with the outer instead of the inner opening.  

毒  (dú) : 指凡是导致机体阴阳平衡失调，对机体产生不利影响的因素。外

科以毒来命名的疾病很多，范围较广。通常指有传染性的疾病，如时毒；

或火热症状明显、发病迅速的疾病，如丹毒；或某些尚难以定出确切病名

的疾病，如无名肿毒。 

ตู ๋: พิษ : ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย ท าใหร่้างกายเสยีสมดุลอินหยาง แผนกอายุรศาสตร์
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ภายนอก (แผนจีน) ใชศ้พัทค์ านี้ ในการเรียกชื ่อโรคหลากหลายชนิด โดยท ัว่ไปหมายถงึ

โรคติดต่อ อาท ิสอืตู ๋(พษิตามฤดูกาล) หรือโรคที่มอีาการรอ้นหรือไฟอย่างชดัเจน และเกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว อาท ิตนัตู ๋(ไฟลามทุ่ง) หรือโรคที่ไม่สามารถก าหนดชื่อโรคไดอ้ย่างชดัเจน เช่น อู ๋

หมงิจ่งตู ๋(พษินิรนาม) 

toxin :  any factors that cause imbalance and disharmony of yin and yang and 

disadvantage to human body. There are many diseases with broad range named 

by toxin in external disease. Usually, it refers to infectious disease like seasonal 

toxin, rapid onset of disease with clear fire-heat pattern like erysipelas or some 

diseases that is difficult to determine its exact name like unknown swelling 

toxin. 

独活寄生汤  (dú huó jì shēng tāng) : 本方由独活、桑寄生、杜仲、牛膝、细

辛、秦艽、茯苓、肉桂心、防风、川芎、人参、甘草、当归、芍药、熟地

黄组成。具有益肝肾，补气血，祛风湿，止痹痛的功效。用于肝肾两亏，

气血不足的风寒湿痹。 

ตูห๋วัจี้ เชิงทงั : ต ารบัยาตูห๋วัจี้ เชิงทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตูห๋วั, ซางจี้เชิง, ตูจ้ง้, หนิวซ ี(พนังู

นอ้ย), ซี่ซิน, ฉินเจียว, ฝูหลงิ (โป่งรากสน), โญ่วกุย้ซนิ (อบเชยจีน), ฝางเฟิง, ชวนซฺยง (โกฐ

หวับวั), เหญนิเซนิ (โสมคน), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), ตงักุย (โกฐเชียง), เสาเย่า และสูตี้หวง (โกฐ

ขี้แมวนึ่ง) มสีรรพคุณเสริมตบัและไต บ ารุงชี่และเลอืด ขจดัลมและความชื้น และระงบัปวดจาก

กลุ่มอาการป้ีเจิ้ง ใชร้กัษากลุ่มอาการตบัและไตอ่อนแอ ชี่และเลอืดพร่อง ซึ่งท าใหเ้กิดป้ีเจิ้ง จาก

ลม ความเยน็ และความชื้น  

du huo ji sheng tang : a formula consisting of dú huó, sāng jì shēng, dù zhòng, 

niú xī, xì xīn, qín jiāo, fú líng, ròu guì xīn, fáng fēng, chuān xiōng, rén shēn,gān 

cǎo, dāng guī, sháo yào and shú dì huáng. It can dispel wind-dampness, relieve 

pain of bì syndrome, replenish the liver and kidney, tonify qi and blood.  It is 

indicated for wind bì, cold bì and dampness bì due to liver and kidney depletion, 

qi and blood insufficiency. 

端法  (duān fǎ) : 指用一手或双手握住伤部下端，准确地进行端正复位的治

疗手法。 

ตวนฝ่า : วิธีประคอง : หตัถการการรกัษาโดยใชม้อืขา้งเดยีวหรือท ัง้สองขา้งประคองส่วนลา่งของ

บริเวณทีบ่าดเจ็บกลบัไปสู่ต าแหน่งเดิมอย่างถูกตอ้งแม่นย า 
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holding manipulation :  a therapeutic manipulation that resets precisely by 

holding the lower end of the injured part with one hand or both hands. 

断耳疮  (duàn ěr chuāng) : 指以耳廓红肿热痛、溃烂流脓，甚至耳廓变

形、缺损、断落为临床特征的病证。多因耳廓皮肤损伤，邪毒外袭，热

毒炽盛，循经上炎，灼腐耳廓所致。即西医学的耳廓化脓性软骨膜炎。

(图 Fig. 50)   

ตว้นเอ่อรช์วง (แผลหูแหว่ง) : เย่ือหุม้กระดูกอ่อนใบหูอกัเสบเป็นหนอง : กลุ่มอาการโรคที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดบวมแดงรอ้นบริเวณใบหู เป็นแผลมหีนอง ในรายที่รุนแรงอาจมี

ใบหูผิดรูป แหว่งหรือขาด สาเหตุมกัเกิดจาก ผิวหนงัใบหูมีแผล จากนั้นพิษก่อโรคภายนอก

รุกราน เกิดพิษรอ้นแกร่ง กระทบส่วนบนผ่านเสน้ลมปราณ ท าใหใ้บหูอกัเสบจนเป็นแผลเป่ือย 

ตรงกบั เยื่อหุม้กระดูกอ่อนใบหูอกัเสบ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 50)   

severing auricle sore :  referring to a disease/ pattern featured as redness, 

swelling, heat pain, ulcer and purulent discharge, even deformity, defect and 

breakage of the auricle, and caused by invading of pathogenic toxin, intense 

heat toxin flaming upward along the meridian to scorches the auricle, i. e. 

pyogenic auricular perichondritis in western medicine. (picture Fig. 50) 

顿咳 (dùn ké) : 又称顿呛、顿嗽、鹭鸶咳、天哮呛、疫咳。指以阵发性痉

挛咳嗽，咳后有特殊的鸡啼样吸气性吼声的时行病证。由小儿时期感受时

行邪毒所致。即西医学的百日咳。 

ตุน้เขอ : ไอกรน : หรือเรียกว่า ตุน้เชี่ยง, ตุน้โซ่ว, ลู่ซอืเขอ, เทยีนเซีย่วเชี่ยง หรืออี้เขอ หมายถงึ 

กลุ่มอาการโรคระบาดตามฤดูกาลที่มีอาการไอลกัษณะเกร็งเป็นพกัๆ หลงัการไอจะมีเสียง

ลกัษณะเฉพาะเป็นเสียงกอ้งยาวขณะหายใจเขา้คลา้ยเสียงไก่ขนั เกิดจากถูกพิษระบาดก่อโรค

กระทบในวยัเดก็ ตรงกบั โรคไอรอ้ยวนั หรือโรคไอกรน ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

dun ke :  also known as dùn qiàng, dùn sòu, lù sī ké, tiān xiào qiàng, yì ké, 

referring to a seasonal disease with paroxysmal spasmodic coughing, followed 

by a peculiar cock-crow-like inspiratory growling sound. It is caused by feeling 

the seasonal evil in childhood, i.e. pertussis in western medicine. 

多寐 (duō mèi) : 又称嗜睡、多卧、嗜眠、多眠。指以不分昼夜，时时欲

睡，呼之能醒，醒后复睡为临床特征的病证。多因阳气困滞不振，蒙塞心

窍或阳气虚弱，心窍失荣所致。 
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ตวัเม่ย (หลบัมาก) : ง่วงซึม : หรือเรียกว่า ซื่อซุ่ย (ง่วงเหงาหาวนอน), ตวัว่อ (นอนมาก),     

ซือ่เหมยีน (ชอบหลบั) หรือตวัเหมยีน (หลบัมาก) กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

อยากนอนตลอดเวลา ไม่ว่าเวลากลางวนัหรือกลางคืน สามารถปลุกใหต้ื่น เมือ่ต่ืนสามารถนอนต่อ

ได ้มกัมีสาเหตุจากหยางชี่ติดขดัไม่กระจาย อุดกัน้ทวารหวัใจ หรือหยางชี่พร่อง หวัใจขาดการ

หลอ่เลี้ยง 

somnolence : also known as shì shuì, duō wò, shī mián, duō mián, referring 

to a disease/pattern featured as feeling sleepy day and night, being awaken 

after being called and then sleeping again . It is mostly caused by the 

obstructed yang-qi beclouding heart orifice or yang-qi deficiency failing to 

nourish the heart.    

堕胎 (duò tāi) : 指妊娠 12 周内，胚胎自然殒坠为临床特征的病证。即西

医学的早期流产。 

ตัว้ไท : แทง้ในไตรมาสแรก : ภายในช่วงอายุครรภ ์12 สปัดาหแ์รก ตวัอ่อนตายและหลุด

ออกมาเอง เป็นการแทง้บุตรตามธรรมชาติ ตรงกบั early abortion ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

duo tai :  a disease/pattern featured as that the embryo dies naturally within 

twelve weeks of gestation, i.e. early abortion in western medicine. 

e 

鹅口疮 (é kǒu chuāng) : 又称雪口。指小儿出现以口腔、舌上满布白屑，

状如鹅口为临床表现的疾病。 

เออ๋โข่วชวง : แผลปากห่าน : หรือเรียกว่า เสฺวยีโข่ว (ปากหมิะ) หมายถงึ โรคในช่องปากของเด็ก

ทีม่อีาการแสดงทางคลนิิก คือ มรีอยฝ้าขาวเป็นป้ืนในช่องปากและเต็มผวิลิ้น คลา้ยรอยสขีาวบน

จะงอยปากห่าน 

thrush :  also known as xuě kǒu, referring to a pediatric disease manifested as 

white patches in the mouth and on the tongue, looking like the white part of a 

goose mouth. 

呃逆 (ě nì) : 又称“哕”。指以气逆上冲，喉间呃呃连声，声短而频，令

人不能自制为临床特征的病证。多因胃气上逆动膈所致。 

เอ่อน่ี : สะอกึ : หรือเรียกว่า เหยฺวี่ย (เสยีงแหวะ) กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 
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ชี่ไหลยอ้นขึ้นกระทบส่วนบน มเีสยีง “เอ่อๆ” ต่อเนื่องที่คอ เสยีงส ัน้แต่ถี่ ไม่สามารถควบคุมได ้

มสีาเหตุจากชี่กระเพาะอาหารไหลยอ้นขึ้นบนกระทบกระบงัลม  

e ni :  also known as yuě, referring to a disease/pattern featured as qi rushing 

upward with spontaneous and frequent hiccup of short sound.  It is mostly 

caused by reversed flow of stomach-qi disturbing diaphragm. 

恶露 (è lù) : 指产后从子宫通过阴道排出的余血浊液。恶露开始颜色暗

红，后逐渐由深变浅，其量也由多变少。一般在两周内血性恶露消失，三

周内黏液性恶露干净。 

เออ้ลู่ : น ้าคาวปลา : สารเหลวขุ่นสแีดงที่ขบัออกจากช่องคลอดหลงัการคลอด ช่วงแรกมสีีแดง

เขม้ ต่อมาสจีะจางลง ปริมาณค่อยๆ ลดลง โดยปกติภายใน 2 สปัดาห ์น า้คาวปลาที่มสีแีดงเขม้

จะหายไป และหมดไปภายใน 3 สปัดาห ์ 

lochia : remanent blood and cloudy fluid discharged from uterus through vagina 

after parturition.  Firstly being dark red, the color of lochia turns from dark to 

light and its quantity gets less and less. Normally, bloody lochia fades away in 

two weeks and mucinous lochia in three weeks. 

恶血 (è xuè) : 又称瘀血、坏血。指因损伤而郁积于内，失去濡养作用并

能阻碍机体正常功能的血，属病理产物，也是致病原因，能进一步导致其

他疾病。 

เออ้เซฺว่ีย : เลือดรา้ย : หรือเรียกว่า อฺวีเซฺวี่ย (เลอืดคัง่) หรือไฮว่เซฺวี่ย (เลอืดเสีย) สาเหตุเกิด

จากร่างกายไดร้บับาดเจ็บท าใหเ้ลอืดคัง่และสะสมอยู่ภายใน ส่งผลใหเ้ลอืดเสียความสามารถใน

การหล่อเลี้ยงและขดัขวางการท าหนา้ที่ตามปกติของร่างกาย กลายเป็นของเสยีที่เป็นสาเหตุใหเ้กิด

โรคและเป็นปจัจยัก่อใหเ้กิดโรคอื่นๆ ตามมาไดด้ว้ย 

e xue :  also known as yū xuè and huài xuè, referring to the stagnated and 

accumulated blood due to injuries, which fails to nourish the body and impairs 

the normal function of the body.   It is one of the pathological products which 

may cause other diseases. 

儿科七厘散 (ér kē qī lí sǎn) : 本方由牛黄、麝香、全蝎、僵蚕、珍珠、朱

砂、琥珀、钩藤、天麻、防风、制白附子、蝉蜕、天竺黄、硝石、雄黄、

薄荷、牛膝、甘草、冰片组成。具有清热镇惊，祛风化痰的功效。主要用

于小儿急热惊风，感冒发热，痰涎壅盛等病证。 
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เออ๋รเ์คอชีหลีส่าน : ต ารบัยาเออ๋รเ์คอชีหลีส่าน : ต ารบัยาประกอบดว้ย หนิวหวง, เซ่อเซียง 

(ชะมดเชียง), เฉฺวียนเซีย (แมงป่อง), เจียงฉาน, เจินจู (ไข่มุก), จูซา (ชาด), หู่พ ัว่ (อ าพนั),   

โกวเถิง, เทียนหมา, ฝางเฟิง, ไป๋ฟู่ จื่อ (สตุ), ฉานทุ่ย, เทียนจูห๋วง, เซยีวสือ, สฺยงหวง, ปัว้เหอะ 

(สาระแหน่), หนิวซ ี(พนังูนอ้ย), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) และปิงเพีย่น (การบูร) มสีรรพคุณดบัรอ้น 

ระงบัการชกั ขบัลม และสลายเสมหะ มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคในเด็กที่มกีารชกัเฉียบพลนัจาก

ภาวะรอ้น ไขห้วดัมไีข ้มเีสมหะและน า้ลายมากจนเกิดการอดุกัน้ เป็นตน้ 

er ke qi li san :  a formula consisting of niú huáng, shè xiāng, quán xiē, jiāng 

cán, zhēn zhū, zhū shā, hǔ pò, gōu téng, tiān má, fang fēng, zhì bái fù zǐ, chán 

tuì, tiān zhú huáng, xiāo shí, xióng huáng, bò he, niú xī, gān cǎo, bīng piàn. It 

acts to clear heat, relieve convulsion, dispel the wind and resolve phlegm.  It is 

indicated for acute infantile convulsion due to heat, cold and fever, abundant 

expectoration, etc.     

耳疮 (ěr chuāng) : 指以外耳道弥漫性红肿疼痛为临床特征的病证。多因挖

耳后损伤外耳道皮肤，风热湿邪或肝胆湿热上犯耳窍，或久病不愈，血虚

化燥，耳失濡养所致。即西医学的外耳道炎。 

เอ่อรช์วง : แผลในหู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดบวมแดงที่หูช ัน้นอก 

สาเหตุมกัเกิดจากการแคะหูแลว้เกิดการอกัเสบที่ผวิบริเวณหูชัน้นอก ปจัจยัก่อโรคภายนอก ไดแ้ก่ 

ลม ความรอ้น และความชื้น หรือตบัและถงุน า้ดีรอ้นชื้นรุกรานหู หรือป่วยเรื้อรงัรกัษาไม่หาย จน

เลอืดพร่องแปรสภาพเป็นความแหง้ ท าใหหู้ขาดการบ ารุงหล่อเลี้ยงจนเกิดโรค ตรงกบั หูช ัน้นอก

อกัเสบ (external otitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ear sore : referring to a disease/pattern featured as diffuse redness, swelling and 

pain of external acoustic meatus, i.e.  external otitis in western medicine.  It is 

caused by wind-heat-dampness or liver-gallbladder dampness-heat invading the 

ear with skin lesion due to earpicking, or blood deficiency transforming into 

dryness and failing to nourish the ear due to long-time disease. 

耳带疮  (ěr dài chuāng) : 指以耳痛、外耳串状疱疹，甚或口眼㖞斜、耳鸣、

耳聋、眩晕为临床特征的病证。多因邪毒外袭或肝胆湿热上犯耳窍所致。

即西医学的耳带状疱疹。 

เอ่อรไ์ตช้วง : งูสวดัที่หู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะทางคลนิิก คือ ปวดหู มตีุ่มใสเรียงตวัเป็น

แนวยาวบริเวณหู ในรายที่รุนแรงพบอาการตาและปากเบี้ยว มเีสยีงในหู หูหนวก เวยีนหวั สาเหตุ
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มกัเกิดจากพษิก่อโรคภายนอกรุกราน หรือตบัและถงุน า้ดมีคีวามรอ้นชื้นกระทบหู ตรงกบั zoster 

oticus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

er dai chuang : referring to a disease/pattern featured as ear pain, external ear 

vesicles in clusters, even deviated eye and mouth, tinnitus, deafness and 

dizziness and caused by pathogenic toxin or liver-gallbladder dampness-heat, 

i.e. zoster oticus in western medicine. 

耳底 (ěr dǐ) : 即西医学的外耳道深部及鼓膜。 

เออ๋รต์ี่ (ฐานหู) : หูชัน้นอก : บริเวณตัง้แต่รูหูถงึเยื่อแกว้หู ตรงกบั external ear ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

er di (ear bottom)  :  i.e. deep part of external acoustic meatus and tympanic 

membrane in western medicine. 

耳后附骨痈  (ěr hòu fù gǔ yōng) : 指以耳内流脓、耳后完骨部红肿疼痛或破

溃流脓为临床特征的病证，为脓耳并发症。多因脓耳失治，邪毒炽盛侵蚀

耳后完骨，溃腐成痈所致。即西医学的耳后骨膜下脓肿。(图 Fig. 53) 

เอ่อรโ์ฮ่วฟู่ กู่ยง : ฝีที่กระดูกหลงัหู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มีหนอง

ไหลออกจากรูหู ปวดบวมแดงหรือมีหนองซึมที่หลงัหู เป็นภาวะแทรกซอ้นจากหูน า้หนวกที่

ไม่ไดร้บัการรกัษา ร่วมกบัปจัจยัพิษก่อโรครุกรานกดักร่อนกระดูกหลงัหู ท าใหเ้กิดแผลเป่ือย

และเป็นฝีจนเกิดโรค ตรงกบั postauricular subperiosteal abscess ในการแพทยแ์ผน

ปจัจุบนั (ภาพ Fig. 53)   

postauricular infection :  referring to a disease/ pattern featured as purulent 

discharge in the ear, redness, swelling and pain of mastoideum or diabrosis with 

purulent discharge, i.e. postauricular subperiosteal abscess in western medicine. 

It is a complication of purulent ear and is caused by intense pathogenic toxin 

invading mastoideum and ulcerating to abscess due to improper treatment. 

(picture Fig. 53) 

耳疖  (ěr jié) : 指以外耳道局限性红肿疼痛为临床特征的病证。多因挖耳损

伤外耳道皮肤，风热邪毒外袭或肝胆湿热上犯，阻滞耳窍经脉所致。即西

医学的外耳道疖。(图 Fig. 51) 

เอ่อรเ์จี๋ย : ฝีในหู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ปวดบวมแดงเฉพาะที่รูหู 

สาเหตุมกัเกิดจากการแคะหูแลว้เกิดการอกัเสบที่ผิวหนงับริเวณรูหู พิษลมรอ้นก่อโรคภายนอก
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รุกราน หรือตบัและถุงน า้ดีรอ้นชื้นกระทบส่วนบน ปิดกัน้เสน้ลมปราณบริเวณหู ท าใหเ้กิดโรค 

ตรงกบั furuncle of external acoustic meatus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 51)   

ear furuncle :  referring to a disease/pattern featured as localized redness, 

swelling and pain of external acoustic meatus, i.e. furuncle of external acoustic 

meatus in western medicine. It is caused by wind-heat-pathogenic toxin or liver-

gallbladder dampness-heat invading and obstructing meridians around the ear 

with skin lesion of the external acoustic meatus resulting from earpicking. 

(picture Fig. 51) 

耳孔  (ěr kǒng) : 指通入耳底之孔道。即西医学的外耳道。 

เอ๋อร ์ข่ง : รูหู : ช่องทางเดินเขา้ไปในหู ตรงกับ external auditory canal หรือ external 

acoustic meatus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ear hole :  the canal leading to the ear bottom, i.e.  external acoustic meatus in 

western medicine. 

耳廓痰包  (ěr kuò tán bāo) : 指以耳廓局限性肿胀，不痛或微痛为临床特征的

病证。多因痰湿阻滞，凝注耳窍所致。即西医学的耳廓假性囊肿。 

เอ่อรค์ ัว่ถานเปา : ถงุน ้าท่ีใบหู : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ใบหูบวมเฉพาะที่

โดยไม่มีอาการปวด หรือปวดเพียงเล็กนอ้ย มกัมีสาเหตุจากเสมหะชื้นอุดกัน้ทวารหู ตรงกบั 

pseudocyst of auricle ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

auricle phlegm cyst : a disease/pattern featured as localized auricle swelling 

without pain or with mild pain. It is mostly caused by phlegm dampness pouring 

into and blocking the ear, i.e. pseudocyst of auricle in western medicine. 

耳瘤  (ěr liú) : 又称耳蕈。指以外耳道内出现表面粗糙、如桑葚状赘生物而

致耳堵塞感，听力减退，或耳内流血等为临床特征的病证。多因痰湿气血

凝聚所致。即西医学的外耳道乳头状瘤。 

เอ่อรห์ลิว : เน้ืองอกในหู : หรือเรียกว่า เอ่อรซฺ์วิ่น (หูดอกเห็ด) หมายถึง การเกิดเนื้องอกที่หู

ช ัน้นอกลกัษณะผวิขรุขระคลา้ยผลหม่อน ท าใหเ้กิดกลุม่อาการโรคทางคลนิิกเช่น รูส้กึแน่นหู การ

ไดย้ินลดลง หรือมีเลือดออก มกัมีสาเหตุจากเสมหะ ความชื้น ชี่หรือเลือดอุดกัน้ ตรงกับ  

papilloma of external acoustic meatus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ear tumor :  also known as ěr xùn, referring to a disease/pattern featured as 

clogged feeling, hearing loss or bleeding in the ear due to rough and mulberry-
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like neoplasm in external acoustic meatus. It is mostly caused by phlegm 

turbidity, dampness, qi or blood obstruction, i.e. papilloma of external acoustic 

meatus in western medicine. 

耳聋  (ěr lóng) : 指以不同程度的听力减退为临床特征的病证。多因外邪侵

袭或脏腑实火上扰耳窍，或瘀血痹阻、痰浊蒙蔽清窍，或脏腑虚损、清窍

失养所致。即西医学的感音神经性耳聋。 

เอ่อรห์ลง : หูหนวก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ สมรรถภาพการไดย้ินลดลง

ในระดบัทีแ่ตกต่างกนั สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากปจัจยัก่อโรคภายนอกรุกราน หรือภาวะไฟแกร่งใน

จัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) รบกวนทวารหู หรือเลอืดคัง่อุดตนั หรือเสมหะบดบงัทวาร หรือภาวะจัง้ฝู่

พร่องท าใหท้วารหูขาดการหล่อเลี้ยง ตรงกบั โรคหูหนวกจากประสาทหูเสื่อม (sensorineural 

hearing loss) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

deafness :  a disease/pattern featured as hearing loss at different degrees.  It is 

mostly caused by external pathogen invasion, excess fire of viscera and bowels 

disturbing the ear, static blood obstruction, phlegm turbidity clouding clear 

orifices, or deficient viscera and bowels failing to nourish clear orifices, i.e.  

sensorineural deafness in western medicine.  
 

耳聋左慈丸 (ěr lóng zuǒ cí wán) : 本方由熟地黄、山药、山茱萸、牡丹皮、

泽泻、茯苓、五味子、磁石、石菖蒲组成。具有滋补肾阴，平肝潜阳的功

效。主要用于肝肾阴虚，耳窍失养的耳鸣、耳聋等病证。 

เออ่รห์ลงจ ัว่ฉือหวาน : ต ารบัยาเออ่รห์ลงจ ัว่ฉือหวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย สูตี้หวง (โกฐขี้แมว

ผดัเหลา้), ซานเย่า, ซานจูอวฺี,๋ หมู่ตนัผ ี(เปลอืกรากโบตัน๋), เจอ๋เซี่ย, ฝูหลงิ (โป่งรากสน), อู่เว่ยจื่อ, 

ฉือสอื และสอืชางผู่ มีสรรพคุณในการเสริมบ ารุงอินไต สงบตบัลดหยาง มกัใชร้กัษากลุ่มอาการ

โรคที่เกิดจากอินตับและไตพร่อง ทวารหูขาดการหล่อเลี้ยงส่งผลใหเ้กิดอาการมีเสียงในหู 

(tinnitus) หูหนวก เป็นตน้ 

er long zuo ci wan : a formula consisting of shú dì huáng, shān yào, shān zhū 

yú, mŭ dān pí, zé xiè, fú líng, wŭ wèi zĭ, cí shí and shí chāng pú. It acts to enrich 

kidney yin and pacify the liver to subdue yang.  It is indicated for tinnitus and 

deafness etc. caused by liver-kidney yin deficiency failing to nourish the ears.   

耳瘘  (ěr lòu) : 指以耳轮脚前出现瘘口为临床特征的病证，多因先天禀赋

不足，脏腑虚损所致。即西医学的先天性耳前瘘管。若并见局部红肿疼
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痛、破溃流脓、反复发作，多因外感邪毒，邪滞窦道，气血壅结所致。即

西医学的先天性耳前瘘管伴感染。 

เออ่รโ์ล่ว : แผลทะลทุี่หู : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มรูีบริเวณหนา้หู มกัเกิด

จากความบกพร่องแต่ก าเนิด จ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) พร่อง ตรงกบั congenital preauricular 

fistula ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั หากพบร่วมกบัอาการปวดบวมแดง มีแผลแตกเป็นหนอง  

เป็นๆ หายๆ มกัมสีาเหตุจากพษิก่อโรคภายนอกกระทบ อดุกัน้โพรงแผล ชี่และเลอืดไหลเวยีนติดขดั

รุนแรง ตรงกบั congenital preauricular fistula with infection ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ear fistula : referring to a disease/pattern featured as orificium fistulae anterior 

to crus of helix and caused by insufficient innate endowment and deficient 

viscera and bowels, i.e. congenital preauricular fistula. If accompanied by local 

redness, swelling, pain, diabrosis, purulent discharge and relapsing, it is caused 

by external contraction of pathogenic toxin blocking sinus tract and congesting 

qi and blood, i.e. congenital preauricular fistula with infection in western 

medicine. 

耳门 (ěr mén) : 又称蔽。指外耳孔前面的小球状突起部分，即西医学的

耳屏。 

เออ่รเ์หมิน (ประตูหู) : กะบงัหู : หรือเรียกว่า ป้ี (กะบงั) หมายถงึ แผ่นกระดูกอ่อนทีย่ื่นอยู่หนา้

รูหู เป็นติ่งเลก็ๆ ตรงกบั tragus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

er men :  also known as bì, referring to the spherical projection in front of the 

external ear, i.e. tragus in western medicine. 

耳面瘫  (ěr miàn tān) : 指以口眼㖞斜为临床特征的病证。多因风邪阻络或 
气虚血瘀，耳部脉络痹阻所致。即西医学的周围性面瘫。 

เอ่อรเ์มี่ยนทาน : อมัพาตใบหน้า : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปากและตา

เบี้ยว มกัมสีาเหตุจากลมก่อโรคอุดกัน้เสน้ล ัว่ หรือชี่พร่องเลอืดคัง่ ส่งผลใหเ้สน้ลมปราณบริเวณหู

อดุกัน้ ตรงกบั โรคอมัพาตใบหนา้ (peripheral facial palsy) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

otogenic facial palsy : a disease/pattern featured as deviated eye and mouth. It 

is mostly caused by wind obstructing collateral, or qi deficiency with blood 

stasis blocking the ear collaterals, i.e. peripheral facial palsy in western 

medicine. 

耳鸣  (ěr míng) : 指以自觉耳内或头颅鸣响而无相应声源为临床特征的病
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证。多因外邪侵袭或痰湿困结耳窍，或肝气郁结，肝火上扰耳窍，或脏腑

虚损、清窍失养所致。即西医学的感音神经性耳鸣。 

เออ่รห์มิง : มีเสยีงในหู : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูส้กึมเีสยีงในหูหรือในหวั 

โดยไม่มีแหล่งเสียง มกัมีสาเหตุจากปจัจยัก่อโรคภายนอกรุกราน หรือเสมหะชื้นปิดกัน้ทวารหู 

หรือชี่ตบัติดขดัเกิดเป็นไฟตบัรบกวนทวารหู หรือภาวะจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) พร่องท าใหท้วารหู

ขาดการหล่อเลี้ยง ตรงกับ มี เสียงในหูจากประสาทหูเสื่อม  (sensorineural tinnitus) ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tinnitus : a disease/pattern featured as a subjective noise sensation in the ear or 

brain without an environmental acoustic stimulus.  It is mostly caused by 

external pathogen invasion, phlegm-dampness blocking the ear, depressed liver 

qi transforming into fire to disturb the ear or deficient viscera and bowels failing 

to nourish clear orifices, i.e. sensorineural tinnitus in western medicine. 

耳膜 (ěr mó) : 指外耳与中耳间的传音膜，呈卵圆形。即西医学的鼓膜。 

เอ่อรห์มอ : เย่ือแกว้หู : ทางผ่านของเสยีงระหว่างหูช ัน้นอกและหูชัน้กลาง มลีกัษณะคลา้ยรูปไข่ 

ตรงกบั tympanic membrane ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

er mo :  the oval acoustic membrane between the external and middle ear, i.e. 

tympanic membrane in western medicine. 

耳眩晕  (ěr xuàn yūn) : 指以头晕目眩、天旋地转、甚或恶心呕吐为临床特

征的病证。多因邪犯耳窍，或脏腑虚弱，耳窍失养，或痰浊水湿泛溢耳窍

所致。即西医学的耳源性性眩晕。 

เอ่อรเ์ซฺว่ียนอวิฺน : เวียนหวัจากโรคหู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เวียนหวั

ตาลาย บา้นหมนุ ในรายที่รุนแรงพบอาการคลืน่ไสอ้าเจียน มกัมีสาเหตุจากปจัจยัก่อโรครุกราน

ทวารหู หรือจ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) พร่องท าใหท้วารหูขาดการหล่อเลี้ยง หรือเสมหะขุ่น ความชื้น

ท่วมทน้ทวารหู ตรงกบั อาการเวยีนหวัจากโรคหู (aural vertigo) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

otogenic vertigo :  a disease/pattern featured as dizziness, blurred vision, 

sensation of rotation or movement, even nausea and vomiting.  It is mostly 

caused by external pathogen invading the ear, deficient viscera and bowels 

failing to nourish the ear, or phlegm turbidity and water dampness flooding the 

ear, i.e. aural vertigo in western medicine. 

耳胀耳闭  (ěr zhàng ěr bì) : 指以耳内胀闷堵塞感、耳鸣、听力下降为临床特
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征的病证。多因外邪侵袭或邪毒滞留所致。耳胀、耳闭为同一疾病的不同

阶段，耳胀为病之初，多为外邪引起；耳闭为病之久，为邪毒滞留所致。

即西医学的分泌性中耳炎。(图 Fig. 54)   

เออ่รจ์ ัง้เออ่รป้ี์ : แน่นหู-หูตึง : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูส้กึแน่นในหู  หูอื้อ 

มีเสียงในหู หรือการไดย้ินลดลง มกัเกิดจากปัจจยัก่อโรคภายนอกรุกรานหรือพิษอุดกั้น          

หูแน่น-หูตึงเป็นโรคเดียวกนัในระยะที่ต่างกนั ระยะแรกแน่นหู (เอ่อรจ์ ัง้) มกัเกิดจากปจัจยัก่อ

โรคจากภายนอก ระยะเรื้อรงัหูตึง (เอ่อรป้ี์) มกัเกิดจากพษิอุดกัน้ ตรงกบั โรคหูชัน้กลางอกัเสบ 

(secretory otitis media) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 54)   

ear distension and ear block : a  disease/pattern featured as distension, 

stuffiness and clogged feeling in the ear, tinnitus and hearing loss.  It is mostly 

caused by external pathogen invasion orpathogenic toxin retention. As different 

stages of the same disease, ear distension is the early stage and caused by 

external pathogen; while ear block is chronic and caused by pathogenic toxin 

retention, i.e. secretory otitis media in western medicine. (picture Fig. 54) 

耳坠  (ěr zhuì) :  指耳轮下垂部，即西医学的耳垂。 

เออ่รจ์ุย้ : ติ่งห ู: ส่วนลา่งของใบหู ตรงกบั auricular lobule ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

er zhui : the dropping part of the helix, i.e. auricular lobule in western medicine.  

二豆散 (èr dòu sǎn) : 本方由赤小豆、豆豉、天南星、白蔹组成。具有清热

化痰解毒的功效。主要用于婴儿脐突，脐忽肿赤等病证。 

เออ้รโ์ตว้สา่น : ต ารบัยาเออ้รโ์ตว้สา่น : ต ารบัยาประกอบดว้ย ชื่อเสีย่วโตว้, โตว้ฉ่ือ, เทยีนหนาน

ซงิ และไป๋เหลีย่น มีสรรพคุณดบัรอ้น สลายเสมหะ และถอนพิษ มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคใน

เดก็ทารกทีม่ไีสเ้ลือ่นทีส่ะดอื สะดอืบวมแดงฉบัพลนั เป็นตน้ 

er dou san :  a formula consisting of chì xiǎo dòu, dòu chǐ, tiān nán xīng, bái 

liǎn.  It acts to clear heat, resolve phlegm and detoxify.  It is indicated for 

infantile umbilical hernia, sudden swelling and redness of umbilicus, etc.  

f 

发 (fā) : 指病变范围较痈大，以初起无头、红肿蔓延成片，中心明显，四

周较淡，边界不清，灼热疼痛为临床特征的急性化脓性疾病。即西医学的

急性蜂窝组织炎。 
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ฟา : เซลลเ์น้ือเย่ืออกัเสบ : โรคผวิหนงัอกัเสบเป็นหนองเกิดขึ้นเฉียบพลนั มขีนาดใหญ่กว่าฝียง 

มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ในระยะแรกไม่มีหวัฝี รอยโรคบวมแดงแผ่ออกเป็นวง ตรงกลาง

สงัเกตไดช้ดั แต่รอบๆ สจีะอ่อนและขอบเขตไม่ชดัเจน รูส้กึปวดรอ้น ตรงกบั acute cellulitis 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

effusion : an acute suppurative disease with larger affected region than abscess. 

In the beginning, it features as headlessness, diffuse redness-swelling obvious 

on the center, lighter on surrounding areas, with unclear edges and scorching 

pain, i.e. acute cellulitis in western medicine. 

发颐  (fā yí) : 指因热病后余毒结于颐颌间，导致以颐颌部肿胀疼痛，张口

受限，全身症状明显，重者可发生内陷为临床特征的急性化脓性疾病。与

西医学的急性化脓性腮腺炎类似。 

ฟาอี ๋(ฝีที่แกม้) : ต่อมน ้าลายอกัเสบเป็นหนอง : โรคอกัเสบติดเชื้อเฉียบพลนั มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ พิษที่หลงเหลอืจากการป่วยดว้ยโรครอ้น ไปจบัอยู่ระหว่างคางกบัขากรรไกร (บริเวณ

ต่อมน า้ลายพาโรติด) ท าใหบ้ริเวณระหว่างคางและขากรรไกรเกิดอาการบวมเจ็บ การอา้ปากติดขดั 

และมอีาการท ัว่ตวัชดัเจน ในรายที่รุนแรงพษิที่หลงเหลอืจะลุกลามเขา้ภายใน คลา้ยกบั โรคต่อม

น า้ลายพาโรติดอกัเสบเป็นหนองอย่างเฉียบพลนั (acute suppurative parotitis) ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

suppurative parotitis :  an acute suppurative disease caused by residual toxin 

resulting from febrile disease accumulating in parotid glands, and featured as 

pain and swelling of parotid glands, limitation of mouth opening, with obvious 

general symptoms and inward invasion in severe case.  It is similar to acute 

suppurative parotitis in western medicine. 

翻肛  (fān gāng) : 指小儿出现以肛门红肿，便时肛门翻出，不能还原为临

床表现的疾病。多因积热太盛，下移大肠，流注肛门所致。 

ฟานกงั : ทวารปลิ้น : โรคในเด็กทีม่อีาการแสดงทางคลนิิก คือ รูทวารหนกับวมแดง ทวารหนกั

ปลิ้นออกขณะขบัถ่ายและไม่สามารถกลบัคืนต าแหน่งเดิมได ้มกัเกิดจากความรอ้นสะสมสูง 

เคลือ่นลงสู่ล  าไสใ้หญ่ สะสมทีรู่ทวารหนกั 

fan gang : a pediatric disease manifested as red and swelling anus and difficulty 

in defecation which is followed by turning out of anus and being unable to 

restore.  It is mostly caused by excessive accumulated heat moving to large 
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intestine and flowing to anus. 

翻花疮 (fān huā chuāng) : 指以皮肤病损部位溃破之后，不能愈合，胬肉突

出，疮口外翻，好似花蕊一般，头大根小，一旦碰伤，流血不止为临床特

征的病证。与西医学的鳞状上皮癌、基底细胞癌或良性乳头状瘤类似。 

ฟานฮวาชวง : แผลดอกกะหล า่ : กลุ่มอาการโรคผวิหนงั เมื่อมแีผลที่ไม่สมานจะมีเนื้อเยื่อใหม่

เกิดมากเกิน (หนู่โญ่ว) ปลิ้นออกจากปากแผล ลกัษณะคลา้ยเกสรดอกไม ้หวัโตกา้นเลก็ เมื่อถูก

กระทบท าใหบ้าดเจ็บเลือดจะไหลไม่หยุด ตรงกบั โรคในกลุ่ม squamous-cell carcinoma, 

basal-cell carcinoma หรือ benign papilloma ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

cauliflower-like sore : a disease/pattern featured as after the lesion region of the 

skin ulcerates, it becomes incurable, luxuriant granulation protrudes and 

extrophy of sore face like pollen of flowers with large head and small root. Non-

stop bleeding once it is injured after being hit by something. It is similar to 

squamous cell carcinoma, basal cell carcinoma or benign papilloma in western 

medicine. 

反胃  (fǎn wèi) : 指以朝食暮吐，暮食朝吐，吐出物多为未消化的宿食为临

床特征的病证。多因脾胃虚寒，饮食入胃，停留不化，逆而向上所致。 

ฝ่านเว่ย (อาหารในกระเพาะยอ้นกลบั) : ส ารอก : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

กินอาหารตอนเชา้ ตอนเยน็อาเจยีน กินอาหารตอนเย็น ตอนเชา้อาเจียน สิง่ที่อาเจียนออกมาเป็น

อาหารที่ตกคา้งในกระเพาะอาหารและไม่ย่อย มกัมสีาเหตุจากมา้มและกระเพาะอาหารเย็นพร่อง 

อาหารเขา้สู่กระเพาะอาหาร ตกคา้งไม่ถูกแปรสภาพ ไหลยอ้นขึ้นสู่ส่วนบน  

fan wei :  a disease/pattern featured as vomiting indigested food several hours 

after eating.  It is mostly caused by deficiency and cold in stomach-spleen, 

retained food or water in stomach flowing upward.  

飞门 (fēi mén) : 七冲门之一。指口唇。即西医学的唇。 

เฟยเหมิน : ริมฝีปาก : เป็นหนึ่งในเจ็ดของชีชงเหมนิ [七冲门 : ด่านท ัง้เจ็ดของทางเดินอาหาร 

ตัง้แต่ปากถงึทวารหนกั] ตรงกบั lips ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fei men : one of the seven important portals, i.e. lips in western medicine. 

飞燕点水 (fēi yàn diǎn shuǐ) : 指增强腰背部肌肉力量的功能锻炼方法之

一。患者俯卧位，双上肢靠身旁伸直，同时头、肩向后上方抬起并带动双
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上肢一起向同方向抬起，双下肢直腿向后上抬高，进而两个动作合并同时

进行成飞燕状，反复多次。 

เฟยเย่ียนเตี๋ยนสุ่ย : นกนางแอ่นแฉลบน ้า : หนึ่งในวธิีการบริหารร่างกายทีช่่วยเสริมสรา้งความ

แขง็แรงของกลา้มเนื้อส่วนเอวและหลงั ผูป่้วยอยู่ในท่านอนคว า่ เหยียดแขนทัง้สองแนบชดิล าตวั 

ขณะเดียวกนัศีรษะและไหลย่กขึ้นไปดา้นหลงัพรอ้มกบัยกแขนท ัง้สองขา้งขึ้นไปในทศิทางเดยีวกนั 

ยกขาท ัง้สองขา้งเหยียดตรงไปดา้นหลงัและขึ้นบน ท าท ัง้สองจงัหวะขา้งตน้พรอ้มกนัจะดูเหมอืน

นกนางแอ่นบนิ ท าซ า้ขา้งตน้หลายครัง้ 

flying swallow skiming water :  one of the functional exercises for enhancing 

the muscle strength of the waist and back.  This is done by the patient lying on 

the abdomen with both upper limbs stretching along with the body, lifting up the 

head and shoulder and looking backward with both upper limbs lifting up on the 

same direction, then lifting backward both lower limbs, By doing above, the 

body looks like a flying swallow. Repeat the above several times.  

肥儿丸 (féi ér wán) :  本方由肉豆蔻、木香、神曲、麦芽、胡黄连、槟榔、

使君子组成。具有益气健脾，消疳化积的功效。主要用于小儿消化不良，

虫积腹痛，面黄肌瘦，食少腹胀泄泻等病证。 

เฝยเอ๋อร ์หวาน : ต ารบัยาเฝยเอ๋อร ์หวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย โญ่วโตว้โค่ว (เมล็ด

จนัทน์เทศ), มู่เซียง (โกฐกระดูก), เสินฉฺวี่, ไม่หยา (ขา้วบาร์เลย์), หูหวงเหลียน, ปิงหลาง 

(หมากสง) และสื่อจฺวินจื่อ มสีรรพคุณเสริมชี่ เสริมพลงัมา้ม ขจดัภาวะทุพโภชนาการ และช่วย

ย่อยสลายอาหารที่ตกคา้ง มกัใชร้กัษากลุม่อาการโรคในเด็กที่มอีาการอาหารไม่ย่อย ปวดทอ้งจาก

พยาธิในล าไส ้ร่างกายซูบผอม ใบหนา้เหลอืง กินอาหารไดน้อ้ย แน่นทอ้ง ทอ้งเสยี เป็นตน้ 

fei er wan : a formula consisting of ròu dòu kòu, mù xiāng, shén qǔ, mài yá, hú 

huáng lián, bīng láng, shǐ jūn zǐ. It acts to benefit qi-flowing for strengthening 

spleen, eliminate malnutrition and promote digesting residual food. It is 

indicated for dyspepsia in children, abdominal pain because of parasitic 

malnutrition, emaciation with sallow complexion, reduced appetite, abdominal 

distension, diarrhea, etc.  

肥胖 (féi pàng) : 指以体内膏脂堆积过多，体重异常增加为临床特征的病

证，常伴头晕乏力，神疲懒言，少动气短等症状。多因脾失健运，痰湿膏

脂积聚所致。 

เฝยพัง่ : โรคอว้น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไขมนัสะสมในร่างกายมาก
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เกินไป น า้หนกัเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ มกัมีอาการร่วม คือ เวียนหวั อ่อนแรง เหนื่อยหน่าย ไม่

อยากพูดจา ไม่ค่อยเคลื่อนไหว และหายใจส ัน้ มกัมีสาเหตุจากการล าเลียงของมา้มผิดปกติ 

เสมหะชื้นและไขมนัสะสม 

obesity :  a disease/pattern featured as excess body fat accumulation and 

abnormal weight increase, often accompanied by dizziness, fatigue, less speech, 

less exercise and shortness of breath. It is mostly caused by the spleen failing in 

transportation, and phlegm-dampness and fat accumulating.  

肺痨 (fèi láo)  : 又称伏连、劳嗽、劳瘵、虫疰。指以咳嗽、咳血、潮热、

盗汗及身体逐渐消瘦为临床特征的一类具有传染性的慢性虚弱性疾病。多

因正气虚弱，感染痨虫所致。与西医学的肺结核类似。 

เฟ่ยเหลา : วณัโรคปอด : หรือเรียกว่า ฝูเหลยีน (โรคลุกลามเขา้สู่อวยัวะตนัท ัง้หา้), เหลาโซ่ว 

(ไอจนเหนื่อย), เหลาไจ ้(ป่วยเรื้อรงัจากวณัโรค) หรือฉงจู ้(ป่วยจากเชื้อวณัโรค) หมายถงึ โรค

ติดเชื้อเรื้อรงัชนิดหนึ่งในผูป่้วยที่ร่างกายอ่อนแอผ่ายผอมและสามารถติดต่อได ้ลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ ไอ ไอเป็นเลอืด มไีขเ้ป็นพกัๆ เหงือ่ลกัออก และร่างกายค่อยๆ ซูบผอมลง มกัมสีาเหตุ

เกิดจากเจิ้งชี่ (ภูมติา้นทานของร่างกาย) พร่องอ่อนแอ และติดเชื้อวณัโรค คลา้ยกบั วณัโรคปอด 

(pulmonary tuberculosis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fei lao :  also known as fú lián, láo sòu, láo zhài, chóng zhù, referring to an 

infectious consumptive disease featured as cough, hemoptysis, hectic fever, 

night sweating and gradual emaciation. It is mostly caused by tubercle bacillus 

impact when healthy qi is deficient.  It is similar to pulmonary tuberculosis in 

western medicine.  

肺气郁痹证  (fèi qì yù bì zhèng) : 指以呼吸气促，胸闷气憋，咽中如窒为临

床特征的病证。多因肝气郁结，气逆犯肺，肺失宣降所致，常遇情志刺激

诱发。 

เฟ่ยช่ีอว้ีฺป้ีเจิ้ง : กลุ่มอาการช่ีปอดปิดกัน้ : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หายใจ

เร็ว แน่นหนา้อก และหายใจล าบากคลา้ยมกีอ้นติดคอ มกัมสีาเหตุจากชี่ตบัติดขดั ชี่ไหลยอ้นขึ้น

กระทบปอด ชี่ปอดเสยีสมดุลไม่ไหลเวยีนลง อาการมกัก าเริบเมือ่ถูกกระตุน้ทางอารมณ์ 

impeded lung qi patterns : a disease/pattern featured as rapid breath, thoracic 

oppression and feeling of suffocated in chest as well as in throat. It is mostly 

caused by stagnation of liver qi, liver qi counterflow invading lung and impaired 



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              67 

diffusion and down-sending of lung, triggered by irritation of emotions. 

肺痿 (fèi wěi) : 指以咳吐浊唾涎沫为临床特征的慢性虚损性疾病。多因咳

喘日久不愈，耗损肺气，虚火内生，灼伤肺津，而致肺叶痿弱不用。 

เฟ่ยเหว่ย : ปอดฝ่อ : ความพร่องเรื้อรงัของโรคปอดชนิดหนึ่ง ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอ มี

น า้ลายขุ่นขน้เป็นฟอง มกัมีสาเหตุจากไอหอบเป็นเวลานาน ชี่ปอดไดร้บัผลกระทบ ก่อเกิดไฟ

พร่องภายในแผดเผาสารเหลวปอด ส่งผลใหเ้นื้อปอดฝ่อแฟบลง สูญเสยีการท างาน  

lung atrophy : a consumptive disease of lung featured as cough with frothy and 

turbid saliva.It is mostly caused by long-lasting cough and asthma, wastage of 

lung qi, inner deficiency-fire burning lung fluid, result in weakness and 

dysfunction of the lung. 

肺炎喘嗽  (fèi yán chuǎn sòu) : 指小儿肺部出现以发热咳嗽，气急鼻煽，痰

涎上壅，甚者涕泪闭塞，张口抬肩，摇身撷肚为临床表现的病证。 

เฟ่ยเหยียนฉ่วนโซ่ว : ไอหอบจากปอดอกัเสบ : กลุ่มอาการโรคปอดในเด็ก มอีาการแสดงทาง

คลินิก คือ มีไข ้ไอ หายใจเร็ว ปีกจมูกบาน น า้ลายและเสมหะอุดกัน้ทางเดินหายใจ ในรายที่

รุนแรง น า้ตาน า้มกูจะถูกปิดกัน้ เวลาหายใจตอ้งอา้ปากและยกไหล ่ไอหอบจนตวัโยน 

pneumonia with dyspnea and cough :  a pediatric lung disease/pattern 

manifested as fever, cough, dyspnea, flaring of alar nasi, sputum-saliva 

obstruction. In severe cases, tears and mucus are blocked, breathing with mouth 

opening, shoulders lifting, and body rocking. 

肺痈 (fèi yōng) : 内痈之一。指肺叶生疮，形成脓疡，以咳嗽，胸痛，发

热，咯吐腥臭浊痰，甚则脓血相兼为临床特征的病证。多因邪热郁肺，热

壅血瘀，蕴酿成痈，血败肉腐化脓所致。与西医学的肺脓肿类似。   

เฟ่ยยง : ฝีในปอด : จดัเป็นฝีภายในชนิดหนึ่ง หมายถงึ การเกิดแผลในปอด ลุกลามจนเกิดเป็น

แผลหนอง ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอ เจ็บหนา้อก มไีข ้บว้นเสมหะขุ่นมกีลิน่เหมน็คาว หาก

รุนแรงอาจพบเสมหะมเีลอืดปนหนอง มกัมสีาเหตุจากปจัจยัก่อโรคความรอ้นคัง่คา้งในปอด ความ

รอ้นสะสมเลอืดคัง่ หมกัหมมเกิดเป็นฝี กดักร่อนเนื้อเยื่อและเลอืดเกิดเป็นหนอง ตรงกบั lung 

abscess ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fei yong : one type of internal carbuncles, referring to a disease/pattern that lung 

is ulcerated and forms abscess, featured as cough, chest pain, fever, cough with 

foul smell, turbid or even pus-blood-mixed sputum.  It is mostly caused by 
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pathogenic heat stagnation in the lung, heat obstruction and blood stasis leading 

to abscesses and then suppurating. It is similar to lung abscess in western medicine.   

肺胀 (fèi zhàng) : 指以胸部膨满，憋闷如塞，喘息上气，咳嗽痰多，面色

晦暗，或唇甲紫暗，脘腹胀满，肢体浮肿为临床特征的疾病。多因多种慢

性肺系疾患反复发作、迁延不愈，导致肺气胀满，不能敛降。与西医学的

慢性阻塞性肺疾病、慢性肺源性心脏病类似。 

เฟ่ยจ ัง้ : ปอดโป่งพอง : โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ทรวงอกขยายใหญ่กว่าปกติ แน่น

หนา้อก หายใจไม่ออก หายใจหอบถี่ ไอเสมหะมาก สหีนา้คล า้ หรือพบริมฝีปากและเล็บมอืเขยีว

คล า้ ทอ้งตึงแน่น ตวับวมแขนขาบวม มกัมสีาเหตุจากอาการเจ็บป่วยของปอดเรื้อรงัไม่หาย ส่งผล

ใหช้ี่ปอดแน่นตึง ไม่สามารถควบคุมการไหลเวยีนลง คลา้ยกบั โรคปอดอุดกัน้เรื้อรงั (chronic 

obstructive pulmonary disease) และโรคหวัใจเกิดจากปอด (pulmonary heart disease) 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

pulmonary distention :  a disease featured as chest distention, feeling of 

oppression, dyspnea with abnormal rising of qi, coughing with profuse phlegm, 

gloomy complexion, dark purple lips and nails, abdominal fullness and 

distention, edema of limbs and body.  It is mostly caused by distention of lung 

and inability to constrain qi due to recurrent and prolonged multiple lung 

diseases cause.It is similar to chronic obstructive pulmonary disease and chronic 

pulmonary heart disease in western medicine.  

分娩 (fēn miǎn) : 胎儿及胎衣自母体阴道娩出的过程。 

เฟินเหมี่ยน : การคลอด : กระบวนการทีท่ารกในครรภแ์ละรก คลอดออกมาจากช่องคลอดของมารดา  

parturition : the expulsion process of fetus and afterbirth from vagina. 

粉刺 (fěn cì)  : 指以颜面、胸、背等处见丘疹顶端如刺状，可挤出白色碎米

样粉汁为临床特征的毛囊、皮脂腺的慢性炎症性皮肤病。(图 Fig. 21)   

เฝ่ินช่ือ : สิวเสี้ยน : โรคผิวหนงัอกัเสบเรื้อรงัของรูขุมขนและต่อมไขมนัผิวหนงั มีลกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ เป็นตุ่มนูนแหลมที่ใบหนา้ หนา้อก หลงั เป็นตน้ เมื่อบีบจะมีของเหลวคลา้ยเศษ

ขา้วสขีาวออกมา (ภาพ Fig. 21)   

acne : a chronic inflammatory disease of follicles and sebaceous glands featured 

as papule with spinous tip on the face, chest and back, etc., which has cracked-

rice-like pus after broken. (picture Fig. 21)  
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风池 (fēng chí) : 经穴名，属足少阳胆经。位于颈部，当枕骨之下，在胸锁

乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处。主治头痛目眩、流泪、目偏视、上睑

下垂、青盲、夜盲、视瞻昏渺等诸多眼病。 

เฟิงฉือ (GB 20) : ชื่อจุดฝงัเข็ม สงักดัเสน้ลมปราณเทา้เสา้หยางถุงน า้ดี [เป็นจุดเชื่อมตดักบั

เสน้ลมปราณหยางเหวย] ต าแหน่งจุดอยู่บริเวณตน้คอ ใตก้ระดูกทา้ยทอย ร่องบุม๋ระหว่าง

กลา้มเนื้อสเตอรโ์นไคลโดมาสตอยด ์(sternocleidomastoid) และยอดดา้นบนของกลา้มเนื้อ 

ทราพีเซียส (trapezius) มาบรรจบกนั ขอ้บ่งใช ้คือ ปวดหวั ตาลาย น า้ตาไหลผิดปกติ ตาเข 

หนงัตาตก ตอ้หนิ ตาบอดกลางคืน ตาพร่ามวั เป็นตน้ 

feng chi ( GB 20)  :  an acupoint of gallbladder meridian located on the neck, 

inferior to occipital bone and in the depression between sternocleidomastoid and 

the upper end of trapezius.  It is indicated for headache, dizziness, lacrimation, 

squint, blepharoptosis, blue blindness (glaucoma), night blindness, blurred 

vision, etc. 

风赤疮痍 (fēng chì chuāng yí) : 指以胞睑皮肤红赤如朱，起水疱或脓疱，甚

至局部溃烂并伴有灼热疼痛为临床特征的眼病。多由湿热停滞脾胃所致。

与西医学的接触性皮炎、单纯疱疹病毒性睑皮炎和带状疱疹病毒性睑皮炎

类似。 

เฟิงช่ือชวงอี๋ (ผื่นแผลลมแดง) : หนังตาอกัเสบ : โรคตาชนิดหนึ่ง มีลกัษณะเด่นทางคลินิก 

ไดแ้ก่ ผวิหนงัที่เปลอืกตาสแีดงชาด เป็นตุ่มน า้ใสหรือตุ่มหนอง ในรายทีรุ่นแรงอาจแตกเป็นแผล

และมีอาการปวดแสบปวดรอ้น มกัมีสาเหตุจากความรอ้นชื้นก่อโรคปิดกัน้ที่มา้มและกระเพาะ

อาหาร คลา้ยกบั โรคผื่นแพส้มัผสั (contact dermatitis) หนังตาอกัเสบจากเริมและงูสวดั 

(herpes simplex and herpes  zoster palpebral dermatitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

wind red sore :  referring to an eye disease featured as vermilion skin with 

vesicles or pustule, even local ulcer accompanied by scorching pain. It is mostly 

caused by dampness-heat stagnation in the spleen and stomach.  It is similar to 

contact dermatitis, herpes simplex viral and herpes zoster viral palpebral 

dermatitis in western medicine. 

风寒感冒 (fēng hán gǎn mào) : 指以恶寒发热，无汗，头痛，肢节酸疼，

鼻塞声重，时流清涕，咳嗽为临床特征的病证。多因风寒束表，卫阳被

郁所致。 

เฟิงหานก่านเม่า : ไขห้วดัลมเย็น : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กลวัหนาว มไีข ้
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ไม่มเีหงือ่ ปวดหวั ปวดเมือ่ยขอ้แขนขา คดัจมูก เสยีงทุม้หนกั บางครัง้มนี า้มูกใส และไอ มกัเกิด

จากปจัจยัก่อโรคลมเยน็ปิดกัน้เป่ียว เว่ยหยางถูกอดุกัน้ 

common cold due to wind-cold : a disease/pattern featured as aversion to cold 

with fever, absence of sweat, headache, aching pain of the extremity joints, 

nasal congestion and deep voice, running nose, cough.  It is mostly caused by 

wind-cold fettering the exterior to obstruct wèi yang. 

风寒头痛 (fēng hán tóu tòng) : 指以头痛连及项背，常有拘急收紧感，遇风

寒加剧为临床特征的病证。多因风寒外袭，上犯头部，凝滞经络所致。 

เฟิงหานโถวท่ง : ปวดหวัแบบลมเย็น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดหวั

ลามไปถงึคอและหลงั มกัมคีวามรูส้กึตึงเกร็ง อาการรุนแรงขึ้นเมื่อกระทบลมเยน็ มกัมสีาเหตุจาก

ลมเยน็ภายนอกรุกราน กระทบขึ้นบนสู่ต าแหน่งศีรษะ เสน้ลมปราณติดขดั 

wind-cold headache : a disease/pattern featured as headache involving the neck 

and back, often with a sense of tightness, exacerbated by wind and cold.  It is 

mostly caused by wind-cold attacking from outside, violating the head and 

stagnating the meridians. 

风轮 (fēng lún) : 指黑睛。分属于肝，肝主风，故称风轮。 

เฟิงหลุน : วงลอ้ลม : ตาด า ซึ่งสงักดัตบั โดยตบัเกี่ยวขอ้งกบัลม จึงเรียกว่า เฟิงหลุน 

wind wheel : dark part of the eye (cornea). It is named as wind wheel because it 

pertains to liver, which governs wind. 

风轮赤豆 (fēng lún chì dòu) : 指以黑睛上有颗粒样小疱突起，且有赤脉追

随牵绊，色红如赤小豆之状为主要表现的眼病。多见于小儿，常反复发

作，愈后遗留瘢痕而影响视力。与西医学的束状角膜炎类似。 

เฟิงหลนุช่ือโตว้ (ตุ่มแบบถัว่แดงที่วงลอ้ลม) : ตุ่มแดงท่ีตาด า : โรคตาทีม่อีาการแสดงส าคญั คือ 

ตาด ามตีุ่มนูนเป็นเมด็สแีดงลกัษณะคลา้ยเมลด็ถ ัว่แดง และมเีสน้เลอืดแดงงอกเชื่อมโดยรอบ มกั

พบในเด็กเล็ก อาการเป็นๆ หายๆ หลงัการรกัษาจะหลงเหลือรอยแผลเป็นและกระทบต่อ

สมรรถภาพการมองเหน็ คลา้ยกบั โรคกระจกตาอกัเสบแบบ fascicular keratitis ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

wind wheel red bean :  an ophthalmopathy manifested as red granule-like 

vesicle looking like red bean on the black of the eye with red vessels around, 

which occurs most frequently in children and repeatedly.  It leaves scars after 
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healing, thus affect the vision. It is similar to fascicular keratitis in western 

medicine. 

风牵偏视 (fēng qiān piān shì) : 又称目偏视、坠睛和坠睛眼。指以眼珠突

然偏斜，转动受限，视一为二为临床特征的眼病。常由风中经络所致，即

西医学的麻痹性斜视。若伴见半身不遂、口眼喎斜、言语不利，甚至猝然

昏仆者，属内科中风病。 

เฟิงเชียนเพียนซื่อ (ลมดึงใหม้องเห็นเอียง) : ตาเข : หรือเรียกว่า มู่เพียนซื่อ (ตามองเอียง),  

จุย้จิง (ตาตก) หรือจุย้จิงเหยี่ยน (โรคตาตก) หมายถงึ โรคตาที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ตา

เฉฉบัพลนั การกลอกตาผดิปกติ และเหน็ภาพซอ้น มกัเกิดจากเสน้ลมปราณถูกลมกระท า ตรงกบั 

อาการตาเขจากอมัพาต ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั ถา้มอีาการอ่อนแรงครึ่งซกี ปากเบี้ยวตาเข พูด

ไม่ชดั กระท ัง่หมดสติฉบัพลนั จดัเป็นโรคลมอมัพาต ในกลุม่โรคอายุรศาสตรภ์ายใน 

wind pulling deviated vision : also known as mù piān shì, zhuì jīng, zhuì jīng 

yǎn, referring to an ophthalmopathy featured as sudden deviation of the eyeball 

with limited movement and double vision. It is mostly caused by wind striking 

the meridians and collaterals, i. e.  paralytic strabismus.  It is regarded as wind 

stroke in internal medicine if it is accompanied by hemiplegia, deviated mouth 

and eyes, sluggish speech, even sudden fainting.  

风热疮 (fēng rè chuāng) : 指以斑疹色红如玫瑰、脱屑如糠秕为临床特征的

急性自限性皮肤病。与西医学的玫瑰糠疹类似。(图 Fig. 20)   

เฟิงเญ่อชวง (ผื่นลมรอ้น) : ผื่นกุหลาบ : เป็นโรคผวิหนงัเฉียบพลนัที่หายเองได ้มลีกัษณะเด่น

ทางคลินิก คือ ผื่นหรือตุ่มมีสีแดงคลา้ยดอกกุหลาบ ผิวลอกเป็นขุยคลา้ยแกลบ คลา้ยกับ 

pityriasis rosea ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 20)   

wind-heat sore : an acute self-limited skin disease featured as rosy macules and 

papules, chaff-like desquamation. It is similar to pityriasis rosea in western 

medicine. (picture Fig. 20) 

风热感冒 (fēng rè gǎn mào) : 指以身热，微恶风，面赤，咳嗽，痰黏或黄，

咽喉红肿疼痛，鼻塞流黄浊涕为临床特征的病证。多因风热犯表，热郁肌

腠所致。 

เฟิงเญ่อก่านเม่า : ไขห้วดัลมรอ้น : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มีไข ้กลวัลม

เลก็นอ้ย หนา้แดง ไอ เสมหะเหนียวหรือเหลอืง ช่องคอบวมแดงและเจ็บปวด คดัจมูก และน า้มูก
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เหลอืงเหนียวขน้ มกัเกิดจากปจัจยัก่อโรคลมรอ้นรุกรานเป่ียว ความรอ้นปิดกัน้ช่องว่างในผวิหนงั

และกลา้มเนื้อ  

common cold due to wind-heat : a disease/ pattern featured as manifested as 

fever with mild aversion to wind, red complexion, cough, sticky or yellow 

sputum, inflamed and sore throat, nasal congestion, yellow and thick snivel. It is 

mostly caused by wind-heat invading the exterior to obstruct the interstices. 

风热头痛 (fēng rè tóu tòng)  : 指以头痛且胀，甚则头痛如裂，发热或恶

风，面红目赤，口渴喜饮，大便不畅或便秘，尿赤为临床特征的病证。多

因风热外袭，上扰清窍，窍络失和所致。 

เฟิงเญ่อโถวท่ง : ปวดหวัแบบลมรอ้น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดตึง

บริเวณหวั อาจพบอาการปวดหวัเหมือนจะแตก มีไขห้รือกลวัลม หนา้แดง ตาแดง ปากแหง้ 

กระหายน า้ อุจจาระไม่คล่อง หรือทอ้งผูก ปสัสาวะมีสีเขม้ มกัมีสาเหตุจากลมรอ้นรุกรานจาก

ภายนอก ก่อกวนขึ้นบนทีท่วารศีรษะ ทวารและเสน้ลมปราณขาดสมดุล 

wind-heat headache : a disease/pattern featured as headache and distention, 

even headache like cracking, fever or aversion to wind, reddish complexion and 

eyes, thirsty and having desire to drink water, poor bowel movement or 

constipation, and red urine.  It is mostly caused by external attack of wind-heat 

disturbing the upper orifices and loss of harmony of the orifices and collaterals.  

风瘙痒 (fēng sào yǎng) : 指无明显原发皮损，以瘙痒为临床特征的皮肤感

觉异常的皮肤病。临床上一般分为局限性和泛发性两种，局限性以阴部、

肛门周围多见，泛发性可泛发全身。与西医学的皮肤瘙痒症类似。 

เฟิงเซ่าหย่าง : คนัจากลม : โรคผิวหนงัมีความรูส้กึผดิปกติ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูส้ึก

คนัตามผวิหนงัโดยไม่มรีอยโรคชดัเจน ทางคลนิิกแบ่งเป็นสองประเภท ไดแ้ก่ แบบเฉพาะที่และ

แบบทัว่ไป แบบเฉพาะทีม่กัพบทีบ่ริเวณอวยัวะสบืพนัธุภ์ายนอกและรอบทวารหนกั แบบทัว่ไปอาจ

เกิดท ัง้ตวั คลา้ยกบั pruritus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

pruritus due to wind : a skin disease of abnormal sensation featured as itching 

without obvious primary skin lesions. In clinic, it generally includes localized 

pruritus and generalized pruritus. Localized one mostly occurs in the genitals 

and around the anus, while generalized one can occur throughout the body.  It is 

similar to pruritus in western medicine. 
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风痧 (fēng shā) : 指以轻度发热、咳嗽、流涕，全身出现淡红细小斑丘

疹，耳后、颈后、枕部淋巴结肿大伴触痛为临床特征的急性出疹性时行

疾病。因皮疹细小如沙，感受风热时邪引起，故称“风痧”。即西医学的

风疹。 

เฟิงซา : หดัเยอรมนั : โรคผื่นผิวหนงัเฉียบพลนัที่ระบาดตามฤดูกาล มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ อาการไขต้ า่ ไอ น า้มูกไหล มผีื่นนูนเลก็ๆ สแีดงอ่อนท ัว่ร่างกาย และมต่ีอมน า้เหลอืงบวมโต 

กดเจ็บที่หลงัหู หลงัคอและทา้ยทอย เนื่องจากผื่นมลีกัษณะเลก็ละเอียดคลา้ยเม็ดทราย และถูก

ลมรอ้นก่อโรคตามฤดูกาลกระทบ จึงเรียกว่า เฟิงซา [เฟิงแปลว่าลม ซาในที่นี้หมายถงึโรคผื่น] 

ตรงกบั โรคหดัเยอรมนั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

feng sha : an acute seasonal rash disease featured as mild fever, cough, runny 

nose, small reddish Maculopapular appearing all over the body, and swollen 

lymph nodes behind the ears, neck and occiput with tenderness. The disease is 

caused by wind-heat seasonal pathogen and the rash is as small as sand, so it is 

called fēnɡ(wind) shā, i.e. rubella in western medicine. 

风湿头痛 (fēng shī tóu tòng)  : 指以头痛如裹，胸闷纳呆，肢体困重为临床

特征的病证。多因风湿之邪上蒙清窍，困遏清阳所致。 

เฟิงซือโถวท่ง : ปวดหวัแบบลมช้ืน : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดหวัคลา้ย

ถูกห่อหุม้ แน่นหนา้อก ไม่อยากอาหาร หนกัตามตวัและแขนขา มกัมสีาเหตุจากลมชื้นก่อโรค ปิด

กัน้ทวารศีรษะ หอ้มลอ้มหยางบริสุทธ์ิ 

wind-damp headache : a disease/pattern featured as headache like being 

wrapped, chest distress, anorexia and cumbersome limbs. It is mostly caused by 

wind-dampness upward clouding the clear orifices and trapping the clear yang.  

风水 (fēng shuǐ)  : 指以起病急骤，眼睑浮肿，继则四肢及全身皆肿为临床

特征的病证。多因风邪侵袭，肺气闭塞，通调失职所致。常伴发热恶风，

肢体酸楚，小便不利等症状。 

เฟิงสุ่ย : บวมน ้าจากลม : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เกิดโรคฉบัพลนั เปลอืก

ตาบวม แลว้เกิดการบวมที่แขนขา จนท ัว่ร่างกาย มกัมสีาเหตุจากลมก่อโรครุกราน ชี่ปอดปิดกัน้ 

ท าใหเ้สยีหนา้ที่ในการก ากบัการไหลเวยีนน า้ มกัพบอาการร่วมคือ มไีข ้กลวัลม ปวดเมื่อยตวัและ

แขนขา ปสัสาวะไม่คลอ่ง เป็นตน้ 

wind edema :  a disease/pattern featured as rapid onset, eyelids swelling 
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involving limbs and the whole body.  It is mostly caused by wind-pathogen 

attacking, lung qi blockage, and waterways failing to be governed. It is usually 

accompanied by symptoms of fever, aversion to wind, soreness of limbs and 

body, dysuria, etc. 

风痰哮证 (fēng tán xiào zhèng)  : 指起病多急，常倏忽来去，以喉中痰涎壅

盛，声如拽锯，无明显寒热倾向为临床特征的病证。多因痰浊伏肺，肺气

壅实，外感风邪引触所致。 

เฟิงถานเซี่ยวเจิ้ง : กลุ่มอาการหดืจากลมและเสมหะ : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ ส่วนใหญ่การเกิดโรคเร็ว และเป็นเร็วหายเร็ว ล  าคอมีเสมหะคัง่คา้งปริมาณมาก เสียงหอบ

คลา้ยการเลือ่ยไม ้ไม่มภีาวะรอ้นหรือเยน็ทีช่ดัเจน มกัมสีาเหตุจากเสมหะขน้ตกคา้งทีป่อด ชี่ปอด

อดุกัน้ อาการโรคก าเริบจากลมภายนอกเขา้กระทบ 

wind-phlegm wheezing pattern : a disease/pattern featured as acute onset, 

short duration, abundant expectoration in throat, voice similar to the sound of 

pulling a saw and no obvious tendency of transforming to cold or heat. It is 

mostly caused that phlegm lurks in lung and then lung qi is obstructed, which 

causes the pattern after triggered by invasion of exogenous pathogenic wind.  

风温 (fēng wēn)  : 指感受风温病邪所致，以身热、咳嗽、烦渴为临床特征

的新感温病。此病多发于冬、春季，初起病在肺卫，传变迅速，易逆传心

包而出现神昏谵语，痉厥抽搐等证候。    

เฟิงเวิน : โรคลมอุ่น : โรคเวนิป้ิง (โรคอุ่น) ประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ เกิดจากปจัจยัก่อโรคลม

อุ่นกระทบ อาการแสดงส าคญัทางคลนิิก คือ ไข ้ไอ และกระหายน า้รุนแรง มกัพบในฤดูหนาว 

และฤดูใบไมผ้ล ิในระยะเริ่มแรกเกิดโรคทีเ่ฟ่ยเว่ย (ชี่คุม้กนัทีป่อดก ากบั) โรคลุกลามรวดเร็ว งา่ย

ต่อการยอ้นกระทบซนิเปา (เยื่อหุม้หวัใจ) ท าใหไ้ม่รูส้กึตวั พูดเพอ้ ชกัเกร็งกระตุก เป็นตน้ 

wind-warmth : a new contraction warm disease caused by wind-warmth 

pathogen, and featured as fever, cough and excessive thirst. It often occurs in 

winter and spring. In the beginning, it affects the lung-wèi, but transmits rapidly 

and reversely to the pericardium, and manifests loss of consciousness, delirium, 

convulsions, etc. 

敷法 (fū fǎ) : 分为热敷、冷敷和药物敷。热敷能疏通经络、宣通气血，有

散瘀消肿止痛之功，适用于外障眼病伴有目赤肿痛者。冷敷具有散热凉

血、止血定痛之功，适用于胞睑外伤后 24 小时内的皮下出血肿胀，也可
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用于眼部的红赤肿痛甚者。药物敷是将药物直接敷于胞睑及其附近皮肤治

疗各种外障眼病。 

ฟูฝ่า : วิธีแปะ : แบ่งออกเป็นการแปะดว้ยความรอ้น การแปะดว้ยความเยน็ และการแปะดว้ยยา 

การแปะดว้ยความรอ้น สามารถทะลวงเสน้ลมปราณ ขบัเคลื่อนชี่และเลอืด มีสรรพคุณในการ

สลายเลอืดคัง่ ลดบวมและระงบัปวด เหมาะส าหรบัรกัษาโรคตาภายนอกที่มอีาการตาแดง บวม

และปวดร่วมดว้ย การแปะดว้ยความเย็น มีสรรพคุณในการระบายความรอ้นท าใหเ้ลอืดเย็นลง 

หา้มเลือดและระงบัปวด เหมาะส าหรบัรกัษาการบาดเจ็บของเปลือกตาภายใน 24 ช ัว่โมง ที่มี

อาการบวมและมเีลอืดออกใตผ้วิหนงั และยงัสามารถรกัษาอาการตาแดง บวมและปวดไดอ้ีกดว้ย 

การแปะดว้ยยา คือ การใชย้าแปะบริเวณเปลือกตาและผิวหนังรอบดวงตา ใชร้กัษาโรคตา

ภายนอกประเภทต่างๆ  

compressing therapy : including hot compress, cold compress and medicinal 

compress. Hot compress can dissipate stasis and disperse swelling to stop pain 

by dredging and unblocking meridian and collateral, promoting circulation of qi 

and blood and is indicated for external ophthalmopathy accompanied by red, 

swollen and painful eyes. Cold compress can diffuse heat, cool blood, stop 

bleeding and relieve pain and is indicated for subcutaneous hemorrhage and 

swelling due to external injury of eyelids in 24 hours, or red, swollen and 

painful eyes. Medicinal compress treats various kinds of external 

ophthalmopathy by applying medicinals directly on the eyelids and nearby skin. 

跗骨 (fū gǔ) : 指组成足的后半部的短骨统称。即西医学的距骨、跟骨、足

舟骨、骰骨、内中外三块楔骨。(图 Fig. 43)   

ฟูกู่ : กระดูกเทา้ครึ่งหลงั : กระดูกส ัน้ที่ประกอบเป็นเทา้ครึ่งหลงั ตรงกบั กระดูก talus, 

calcaneus, navicular, cuboid แ ล ะ  cuneiform 3 ชิ้ น  ( medial, intermediate แ ล ะ 

lateral cuneiform) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 43)   

fu gu : a collective term for the short bone constituting the rear part of the foot, 

i.e. astragalus, calcaneus, tarsal navicular bone, cuboid bone, 3 cuneiform bones 

(entocuneiform, intermedius cuneiform bone and ectocuneiform) in western 

medicine. (picture Fig. 43) 

敷贴疗法  (fū tiē liáo fǎ) : 又称外敷疗法。指将药物研为细末，与各种不同

的液体调制成糊状制剂，敷贴于所需的穴位或部位，以治疗疾病的方法。 
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ฟูเทียเหลียวฝ่า : การแปะพอก : หรือเรียกว่า ไว่ฟูเหลียวฝ่า (การพอกภายนอก) หมายถึง 

วธิีการรกัษาโดยการน ายามาบดเป็นผง แลว้น ามาผสมกบัน า้หรือสาระละลายชนิดต่างๆ จนคลา้ย

แป้งเปียก น ามาแปะติดหรือพอกทีจ่ดุฝงัเขม็หรือบริเวณทีเ่ป็นโรค 

plastering therapy :  also known as wài fū liáo fǎ, referring to a therapy 

by applying the paste preparation made by mixing the powder of Chinese 

materia medica with appropriate liquid adjuvants on selected acupoints or 

affected areas.   

凫骨  (fú gǔ) : 指第 8～10肋与胸骨之间的连接部。即西医学的肋弓。 

ฝูกู่ : สว่นโคง้ซี่โครง : กระดูกอ่อนซีโ่ครงที่ 8, 9 และ 10 ที่เชื่อมต่อกนั และเชื่อมต่อกบักระดูก

สนัอก ตรงกบั costal arch ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

fu gu : the conjunction between the 8th to 10th rib and sternum, i.e. costal arch in 

western medicine. 

扶桑骨 ( fú sāng gǔ)  : 位于两额骨旁，近太阳穴的骨骼。即西医学的蝶骨

大翼颞面。(图 Fig. 24) 

ฝูซางกู่ : กระดูกสฟีนอยด ์: กระดูกที ่อยู่ต าแหน่งขมบัตรงรอยบุม๋บริเวณจุดไท่หยาง 

(EX-HN 5) ตรงกบั greater wing of sphenoid bone ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั 

(ภาพ Fig. 24)   

fu sang gu :  the bilateral areas of frontal bone close to pit of the temple, i.e. the 

temporal side of the greater wing of sphenoid bone in western medicine.  

(picture Fig. 24) 

伏痰 (fú tán)  : 指肺、脾、肾功能失调导致津液运化失常，聚而成的痰。

若伏藏于肺，则为哮病发作的潜在“夙根”。 

ฝูถนั : เสมหะแฝง : เกิดจากการท างานของปอด มา้ม และไตเสยีสมดุล ท าใหก้ารไหลเวยีนสาร

น า้และของเหลวในร่างกายผดิปกติ สะสมกลายเป็นเสมหะ หากสะสมและตกคา้งที่ปอดจะเป็น

สาเหตุแฝงในการก าเริบของโรคหดื  

latent phlegm : phlegm, produced by dysfunction of the lung, spleen and 

kidney which fails to transport and transform body fluids, hides in the lung and 

becomes the latent factor of wheezing. 

腐肉  (fǔ ròu) : 指疮疡热盛成脓溃破后，疮面所呈现的腐败蚀烂的组织。 
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ฝู่ โญ่ว (เน้ือเน่าเละ) : เน้ือเป่ือยยุ่ย : เนื้อเยื่อเป่ือยยุ่ยบนปากแผลที่เกิดขึ้นหลงัจากโรคแผล

หนอง (ชวงหยาง) มภีาวะรอ้นจดัจนแผลกลดัหนองแลว้แตกออก 

putrid flesh/carrion :  the rotten tissues on the sore-ulcer surface after the 

suppuration and diabrosis due to excessive heat. 

腐蚀药 (fǔ shí yào) : 又称追蚀药。指掺布患处，能使疮疡不正常的组织

得以腐蚀枯落的外用制剂。常用如白降丹。 

ฝู่ สอืเย่า : ยากดักร่อน : หรือเรียกว่า จยุสอืเย่า (ยาตามกดักร่อน) เป็นรูปแบบหนึ่งของยาส าหรบั

ใชภ้ายนอก ใชท้าตรงรอยโรค เพื่อท าใหเ้นื้อเยื่อที่ไม่ใช่เนื้อปกติในแผลหลุดออก ต ารบัที่มกีารใช ้

บ่อย เช่น ไป๋เจี้ยงตนั 

erosive medicinal :  also known as zhuī shí yào, referring to an externally 

applied preparation that is dusted on affected region to corrode and shed the 

unhealthy tissue of sore and ulcer. The common used one is bái jiàng dān. 

附骨疽 (fù gǔ jū) : 又称附骨痈、朽骨疽。指因邪毒侵袭，毒气深沉，毒邪

侵及筋骨导致的以骨、关节发生痈疽为主要表现的疾病。包括西医学的

急、慢性化脓性骨髓炎。 

ฟู่ กู่จฺวี : ฝีเซาะกระดูก : หรือเรียกว่า ฟู่ กู่ยง (ฝีติดกระดูก) หรือ สิวกู่จฺวี (ฝีแทะกระดูก) 

หมายถงึ โรคทีเ่กิดจากพษิก่อโรครุกราน พษิซมึลกึลุกลามถงึเอน็และกระดูก อาการแสดงทีส่  าคญั 

คือ เกิดฝีบริเวณกระดูกและขอ้ต่อ หมายรวมถึงกระดูกและไขกระดูกอกัเสบเป็นหนองแบบ

เฉียบพลนัหรือเรื้อรงัในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone-attaching deep-rooted abscess :  also known as fù gǔ yōng, xiǔ gǔ jū, 

referring to a disease caused by pathogenic toxin invading deeply to the tendons 

and bones and manifested as abscess of the bone and joint. It includes acute or 

chronic suppurative osteomyelitis in western medicine.  

妇科杂病  (fù kē zá bìng) : 指不属于经、带、胎、产和前阴疾病的范畴，而

又与女性解剖、生理特点有密切关系的疾病。常见的妇科杂病有不孕症、

妇人腹痛、癥瘕、子宫脱垂、脏躁等。 

ฟู่ เคอจา๋ป้ิง : โรคนรีเวชอื่นๆ : โรคทางนรีเวชซึ่งมลีกัษณะเด่นเกี่ยวกบักายวภิาคหรือสรีรวทิยา

ของเพศหญิง ที่ไม่จดัอยู่ในขอบเขตของโรคประจ าเดือน ตกขาว การตัง้ครรภ ์การคลอดและโรค

ของอวยัวะเพศ ท ัง้นี้  โรคนรีเวชอื่นๆ ที่พบบ่อย เช่น ภาวะมบีุตรยาก ปวดทอ้งในผูห้ญงิ กอ้นใน
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ช่องทอ้ง มดลูกหย่อน โรคฮสิทเีรีย 

gynecological miscellaneous diseases :  varied gynecological diseases relating 

to women’s anatomical and physiological features, except menstruation, 

leukorrhea, pregnancy, parturition and external genital diseases. Commonly 

seen gynecological miscellaneous diseases include infertility, women’s 

abdominal pain, abdominal mass, prolapse of uterus and hysteria, etc. 

妇人腹痛  (fù rén fù tòng)  : 又称妇人腹中痛。指以妇女不在行经、妊娠及

产褥期间发生小腹或少腹疼痛，甚则痛连腰骶为临床特征的病证。与西医

学的盆腔炎性疾病及盆腔瘀血综合征等引起的腹痛类似。 

ฟู่ เหญินฟู่ ท่ง : ปวดทอ้งในผูห้ญิง : หรือเรียกว่า ฟู่ เหญินฟู่ จงท่ง (ผูห้ญิงปวดในทอ้ง) หมายถงึ 

กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดทอ้งนอ้ย ในรายที่รุนแรงอาจปวดรา้วไปถงึเอว

และกน้กบ ในหญิงที่ไม่ใช่ช่วงมีประจ าเดือน ตัง้ครรภห์รือระยะ 6 สปัดาหห์ลงัคลอด คลา้ยกบั 

อาการปวดทอ้งที่เกิดจากภาวะอุง้เชิงกรานอกัเสบและกลุ่มอาการของเลือดคัง่ในอุง้เชิงกราน    

เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั    

abdominal pain in women : also termed as fù rén fù zhōng tòng.  A 

disease/pattern featured as lower abdominal pain, or even lumbosacral pain in 

women who are not in the period of menstruation, pregnancy and puerperium. It 

is similar to pain caused by pelvic inflammatory disease and pelvic congestion 
syndrome in western medicine. 

腹痛  (fù tòng) : 指以胃脘以下、耻骨毛际以上部位发生疼痛为临床特征的病

证。多因脏腑气机阻滞，气血运行不畅，经脉痹阻，或脏腑经脉失养所致。 

ฟู่ ท่ง : ปวดทอ้ง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ อาการปวดบริเวณระหว่าง

กระเพาะอาหารและหวัหน่าว มกัมีสาเหตุจากการไหลเวียนชี่ของจ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ติดขดั     

ชี่และเลอืดไหลเวยีนผดิปกติ เสน้ลมปราณปิดกัน้ หรือจ ัง้ฝู่และเสน้ลมปราณขาดการหลอ่เลี้ยง  

abdominal pain : a disease/ pattern featured as pain located between stomach 

and mons pubis.  It is mostly caused by qi-movement obstruction of viscera, 

unsmooth qi-blood circulation, blockage of channels and vessels, or 

malnutrition of viscera, channels and vessels. 

复元活血汤  ( fù yuán huó xuè tāng)  : 本方由柴胡、瓜蒌根、当归、红花、

甘草、穿山甲、大黄、桃仁组成。具有活血祛瘀，消肿止痛的功效。用于

跌打损伤，瘀血停积于胁下导致的肿痛等病证。 
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ฟู่ เหยฺวียนหวัเซฺว่ียทงั : ต ารบัยาฟู่ เหยฺวียนหวัเซฺว่ียทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ไฉหู, กวาโหลว

เกิน, ตงักุย (โกฐเชยีง), หงฮวา (ดอกค าฝอย), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), ชวนซานเจี่ย, ตา้หวง (โกฐ

น า้เตา้) และเถาเหญิน (เมลด็ทอ้) มสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีนเลอืด สลายเลอืดคัง่ ลดบวม 

และระงบัปวด ใชร้กัษาอาการปวดบวมจากการบาดเจ็บฟกช า้ เลอืดคัง่บริเวณชายโครง [ปจัจุบนั

ใชย้าในกลุม่กระตุน้การไหลเวยีนเลอืด เช่น ซานเหลงิ (三棱) แทนชวนซานเจี่ย (穿山甲)]  

fu yuan huo xue tang : a formula consisting of chái hú, guā lóu gēn, dāng guī, 

hóng huā, gān cǎo, chuān shān jiă, dà huáng and táo rén. It can activate blood 

and eliminate stasis, disperse swelling and relieve pain.  It is indicated for 

swelling and pain caused by traumatic injury and static blood accumulating in 

hypochondrium. 

g 

疳 (gān) : 有两种含义：其一，疳者甘也。指小儿多食肥甘厚腻，损伤脾

胃，形成营养不良的疾病。其二，疳者干也。指气液干涸，形体羸瘦的状

态。前者言其病因，后者述其病机和症状。 

กาน (ทุพโภชนาการ) : โรคกาน : แบ่งออกเป็นสองความหมาย ความหมายที่หนึ่งคือ หวาน 

หมายถงึ โรคในเด็กที่เกิดจากการกินอาหารหวานมนัเยอะเกินไป กระทบมา้มและกระเพาะอาหาร 

ท าใหเ้กิดความผิดปกติทางโภชนาการ ความหมายที่สองคือ แหง้ หมายถงึ สภาพร่างกายซูบผอม

จากชี่และสารน า้แหง้ผาก ซึ่งความหมายที่หนึ่งแสดงถึงสาเหตุการเกิดโรค และความหมายที่สองแสดง

ถงึกลไกการเกิดโรค และอาการของโรค 

gan :  The first meaning of the Chinese character gān is sweet, referring to a 

disease caused by eating too much food with sweet, greasy and surfeit flavor 

resulting in malnutrition.  The second meaning is dry, referring to state of 

dryness and emaciation. The first indicates its cause, while the second indicates 

its pathogenesis and symptoms. 

疳积 (gān jī) : 指小儿以面黄肌瘦、头皮光急、毛发稀疏枯焦、腹部膨

隆、精神萎靡为临床特征的病证。为疳证的中期阶段，为脾胃虚弱，兼有

虫积食滞，元气受伤，虚中夹实。与西医学的小儿中度营养不良类似。 

กานจ ี(ทุพโภชนาการแบบสะสม) : โรคกานระยะกลาง : กลุ่มอาการโรคในเดก็ที่มลีกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ ใบหนา้ซูบเหลอืง หวัลา้นเลีย่น ผมและขนบางและแหง้ ทอ้งบวมป่อง (พงุโร) และ
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เซื่องซึม เป็นอาการระดบักลางของกลุ่มอาการกาน เกิดจากมา้มและกระเพาะอาหารอ่อนแอ 

ร่วมกบัมพียาธิสะสมหรืออาหารคัง่คา้ง ท าใหช้ี่แต่ก าเนิดถูกท าลาย เป็นภาวะอาการพร่องปนดว้ย

แกร่ง คลา้ยกบั ภาวะขาดสารอาหารระยะกลางในเด็ก ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั [โดยท ัว่ไป

เรียกว่า โรคตานขโมย] 

gan ji :  a disease/pattern featured as emaciation with sallow complexion, bare 

scalp, hypotrichosis, abdominal bulge, drooping spirit. It refers to the mid-term 

stage of gān disease, caused by weakness of spleen-stomach with parasitic 

malnutrition or food stagnation, injury of original qi and syndromes of 

deficiency complicated with excess.  It is similar to moderate malnutrition of 

children in western medicine. 

疳积上目 (gān jí shàng mù) : 又称小儿疳眼、疳毒眼。指继发于小儿疳积，

以初起时暗处不能视物，继而眼珠干燥、黑睛混浊，甚至糜烂破损为临床

特征的眼病。即西医学的角膜软化症。 

กานจีซ่างมู่ : โรคตาจากการขาดสารอาหาร : หรือเรียกว่า เสีย่วเออ๋รก์านเหยี่ยน (โรคตาในเด็ก

เล็กจากการขาดสารอาหาร) หรือกานตูเ๋หยี่ยน (โรคตาเป็นพิษจากการขาดสารอาหาร) หมายถึง 

โรคตาจากภาวะทุพโภชนาการในเดก็เลก็ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ในระยะแรกมองไม่เห็นใน

ที่มดื ต่อมาจะมอีาการตาแหง้ ตาด าขุ่นมวั กระท ัง่เกิดแผลที่กระจกตา ตรงกบั keratomalacia 

(กระจกตาขุ่นมวัและอ่อนตวัลง) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

malnutrition involving eye :  also known as xiǎo ér gān yǎn, gán dú yǎn, 

referring to an ophthalmopathy secondary to infantile malnutrition with 

accumulation and featured as night blindness at the beginning followed by 

dryness of eyeballs, turbid black of the eye, even erosion, i.e. keratomalacia in 

western medicine. 

肝劳 (gān láo) : 指以久视后出现眼胀、头痛、头晕等不适为临床特征的眼

病。与西医学的视疲劳类似。  

กานเหลา (ตบัตรากตร า) : ตาลา้ : โรคตาที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ตึงที่ตา ปวดหวั เวยีน

หวั เป็นตน้ หลงัการใชส้ายตาเป็นเวลานาน คลา้ยกบั  อาการตาลา้ (asthenopia หรือ eye 

strain) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

liver overstrain :  an ophthalmopathy featured as eye distension, headache and 

dizziness after long periods of using eyes, i.e. asthenopia in western medicine. 
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疳气 (gān qì) : 指小儿以形体消瘦，面色无华，食欲不振为临床特征的病

证。为疳证的初期阶段，由喂养不当而引起脾胃运化不健。与西医学的小

儿轻度营养不良类似。 

กานช่ี (ทุพโภชนาการแบบช่ี) : โรคกานระยะแรก : กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ ร่างกายซูบผอม ใบหนา้ ไม่ผ่องใส และไม่อยากอาหาร เป็นอาการระยะแรกของกลุ่ม
อาการกาน เกิดจากการกินอาหารทีไ่ม่เหมาะสม ท าใหก้ารแปรสภาพและการล าเลยีงสารอาหารของ

มา้มและกระเพาะอาหารไม่สมบูรณ์ คลา้ยกบั ภาวะขาดสารอาหารระยะแรกในเด็ก ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

gan qi : a disease/pattern featured as emaciation, lusterless complexion and loss 

of appetite.  It refers to the initial stage of gān disease, caused by unhealthy 

transportation and transformation of spleen-stomach due to improper feeding. It 

is similar to mild malnutrition of children in western medicine. 

肝阳头痛  (gān yáng tóu tòng) : 指以头昏胀痛，两侧为重，心烦易怒，夜寐

不宁，口苦面红，或兼胁痛为临床特征的病证。多因肝失条达，气郁化

火，阳亢风动所致。 

กานหยางโถวท่ง : ปวดหวัแบบหยางตบั : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดตึง

มนึหวั อาการรุนแรงบริเวณดา้นขา้งศีรษะท ัง้สอง หงุดหงดิโมโหง่าย นอนหลบัไม่สนิท ปากขม

หนา้แดง หรือมีอาการเจ็บสีขา้งร่วมดว้ย มกัมีสาเหตุจากชี่ตบัขาดการกระจาย ชี่อ ัน้แปรเปลี่ยน

เป็นไฟ หยางแกร่งเกิดลมภายใน 

liver yang headache : a disease/pattern featured as dizziness, distension and 

pain especially on both sides of the head, irritability, sleeplessness at night, 

bitter mouth and red complexion, or with hypochondriac pain.  It is mostly 

caused by failure of the liver’s free coursing, depressed qi transforming into fire, 

yang hyperactivity and up-stirring of the internal wind. 

疳肿胀 (gān zhǒng zhàng) : 为疳证兼证之一，见于疳证后期。指以小儿浮

肿腹胀为临床特征的病证。多因传化失宜，脾肺两伤所致。 

กานจ่งจ ัง้ (ทุพโภชนาการท่ีบวมน ้ าและทอ้งอดื) : โรคกานท่ีบวมน ้ าและทอ้งอดื : กลุ่มอาการ

ร่วมทีพ่บในโรคกาน ซึ่งพบในระยะทา้ยของภาวะทุพโภชนาการ ลกัษณะเด่นทางคลนิิกในเดก็ คือ 

มอีาการบวมน า้ และทอ้งอืดแน่น มกัมสีาเหตุจากการแปรสภาพและการล าเลยีงผดิปกติรวมถึง

มา้มและปอดถูกท ารา้ย 
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gan disease with edema and abdominal distention :  accompanied pattern of 

gān disease, occurring in the later period of gān disease, referring to a pediatric 

disease/pattern featured as edema and abdominal distention. It is mostly caused 

by loss of transformation and transportation, damage of spleen and lung. 

感冒 (gǎn mào) : 又称冒寒、冒风、伤风、重伤风。指感受触冒风邪，邪犯

卫表、卫表失和而导致的以鼻塞、流涕、喷嚏、头痛、恶寒、发热、全身

不适、脉浮为临床特征的外感疾病。与西医学的上呼吸道感染（又称普通

感冒）类似。 

ก่านเม่า : ไขห้วดั : หรือเรียกว่า เม่าหาน (ฝ่าความเยน็), เม่าเฟิง (ฝ่าลม), ซางเฟิง (ลมท ารา้ย) 

หรือจง้ซางเฟิง (ถูกลมท ารา้ย) หมายถงึ โรคที่เกิดจากปจัจยัภายนอกเนื่องจากลมกระทบ ปจัจยั

ก่อโรครุกรานเว่ยเป่ียว (ส่วนคุม้กนัภายนอก) เว่ยเป่ียวเสยีสมดุล อาการคือ คดัจมูก น า้มูกไหล 

จาม ปวดหวั กลวัหนาว มีไข ้ไม่สบายตวั ชีพจรฝู (ลอย) คลา้ยกบั การติดเชื้อทางเดินหายใจ

ส่วนบน (หรือไขห้วดั) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

common cold : also known as mào hán, mào fēng, shāng fēng and zhòng shāng 

fēng, referring to a disease caused by exogenous factor, wind pathogen, 

attacking defense-exterior.  Defense-exterior loses its harmony, manifested as 

nasal congestion, running nose, sneezing, headache, aversion to cold, fever, 

general malaise, and floating pulse.  It is similar to the upper respiratory tract 

infection (also called common cold) in western medicine. 

感冒挟惊证 (gǎn mào xié jīng zhèng) : 小儿感冒常见兼夹证之一。指感冒

兼有惊惕哭叫，睡卧不宁或磨牙，甚至惊厥,舌红苔黄，脉弦等临床特征

的病证。 

ก่านเม่าเสียจิงเจิ้ ง : กลุ่มอาการหวดัร่วมกบัอาการผวา : เป็นกลุ่มอาการร่วมที่พบบ่อยของโรค

ไขห้วดัในเด็ก ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มีอาการไขห้วดัร่วมกบัอาการผวา รอ้งไหเ้สียงดงั นอน

หลบัไม่สงบหรือนอนกดัฟนั หากรุนแรงอาจพบอาการชกั ลิ้นแดงฝ้าเหลอืง ชพีจรเสยีน (ตึง) เป็นตน้ 

infantile common cold complicated with fright :  one of the common 

accompanied patterns when a child is getting cold, referring to a disease/pattern 

featured as  cold as well as fright, loud crying, restlessness, odontoprisis, or 

even convulsion, red tongue coating and yellow tongue coating, wiry pulse, etc. 

感冒挟痰证 (gǎn mào xié tán zhèng) : 小儿感冒常见兼夹证之一。指感

冒兼有咳嗽加重，咳声重浊，喉间痰鸣,舌苔厚腻，脉滑等临床特征的
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病证。 

ก่านเม่าเสียถานเจิ้ง : กลุ่มอาการหวดัและเสมหะ : กลุ่มอาการร่วมที่พบบ่อยของโรคไขห้วดัใน

เด็ก ลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ มีอาการไขห้วดัร่วมกบัไอมากขึ้น ไอรุนแรงเสียงหา้ว มีเสียง

เสมหะในล าคอ ฝ้าลิ้นหนาเหนียว ชพีจรหฺวา (ลืน่) เป็นตน้ 

infantile common cold complicated with phlegm :  one of the common 

accompanied patterns when a child is getting cold, referring to a disease/pattern 

featured as cold as well as aggravating cough, deep and harsh cough sound, 

wheezing due to retention of phlegm in throat, thick and greasy tongue coating, 

slippery pulse, etc. 

感冒挟滞证 (gǎn mào xié zhì zhèng) : 小儿感冒常见兼夹证之一。指感冒兼

有腹胀嗳气，甚则呕吐，腹泻，苔厚浊腻，脉数等临床特征的病证。 

ก่านเม่าเสียจื้อเจิ้ ง : กลุ่มอาการหวดัร่วมกบัอาหารไม่ย่อย : เป็นกลุ่มอาการร่วมที่พบบ่อยของ

โรคไขห้วดัในเด็ก ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มอีาการไขห้วดัร่วมกบัแน่นทอ้ง เรอ หากรุนแรงจะ

อาเจยีน ทอ้งเสยี ฝ้าลิ้นหนาขุ่นเหนียว ชพีจรซ ัว่ (เร็ว) เป็นตน้  

infantile common cold complicated with indigestion :  one of the common 

accompanied patterns when a child is getting cold, referring to a disease/pattern 

featured as cold as well as abdominal distention, belching, or even vomiting, 

diarrhea, thick, turbid and greasy tongue coating, rapid pulse, etc. 

干疳 (gàn gān) : 指小儿以羸瘦，皮肤干枯，两目干燥凹下，啼哭无泪，

腹部胀满，口干唇燥为临床特征的病证。为疳证的晚期阶段，为脾胃气阴

俱伤，元气衰竭。与西医学的小儿重度营养不良类似。 

กัน้กาน (ทุพโภชนาการแบบแหง้) : โรคกานระยะทา้ย : กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ ร่างกายซูบผอม ผวิหนงัเหีย่วแหง้ ตาแหง้ เบา้ตาบุม๋ รอ้งไหไ้ม่มนี า้ตา ทอ้งแน่นตึง 

ปากและริมฝีปากแหง้ เป็นอาการระยะทา้ยของกลุ่มอาการกาน เกิดจากชี่และอินของมา้มและ

กระเพาะอาหารถูกท าลาย ชี่แต่ก าเนิดสูญสิ้น คลา้ยกบั ภาวะขาดสารอาหารระดบัรุนแรงในเด็ก 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

gan gan : a disease/pattern featured as thin body, withered skin, dry and sunken 

eyes, crying without tears, abdominal distension, dry mouth and lips. It refers to 

the late stage of gān disease, caused by injury of spleen-stomach and qi-yin and 

exhaustion of original qi.  It is similar to severe malnutrition of children in 

western medicine. 
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缸口 (gāng kǒu)  : 指慢性溃疡长期不愈，疮口边缘增厚，犹如茶缸环口

之状。 

กงัโข่ว (ปากถว้ยชาจีน) : แผลขอบหนา : แผลเป่ือยเรื้อรงันานไม่หาย เกิดขอบแผลหนาขึ้น 

พอกหนาคลา้ยกบัขอบปากถว้ยชาจนี  

cylinder-like opening of the sore :  the jar-rim-like thickened edge due to 

intractable chronic ulcer.  

肛裂 (gāng liè) : 指以肛管皮肤全层裂开，肛门周期性疼痛、出血、便秘为

临床特征的肛肠疾病。 

กงัเลี่ย : ปากทวารหนักปริขาด : โรคของล าไสต้รงและทวารหนกั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ   

มกีารฉีกขาดตลอดความหนาของผวิหนงัของช่องทวารหนกั มอีาการเจ็บปวดเป็นพกัๆ รอบรูทวาร 

มเีลอืดออกและทอ้งผูก 

anal fissure : an anorectal disease featured as tear in the full thickness of the 

skin of the anal canal, periodic anal pain, bleeding and constipation.  

肛漏 (gāng lòu) : 又称痔漏、漏疮和穿肠漏。指直肠或肛管与肛门周围皮

肤相通所形成的异常通道。与西医学的肛瘘类似。 

กงัโล่ว : แผลชอนทะลุทวารหนัก : หรือเรียกว่า จื้อโล่ว (ริดสีดวงร ัว่), โล่วชวง (แผลรัว่) หรือ

ชวนฉางโล่ว (ร ัว่ทะลุล  าไส)้ เป็นช่องทางเชื่อมต่อผดิปกติของล าไสต้รงหรือทวารหนกักบัผวิหนงั

โดยรอบ คลา้ยกบั anal fistula ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

anal leakage : also known as zhì lòu, lòu chuāng, chuān cháng lòu, referring to 

an abnormal passage communicating the rectum or anal canal and the perianal 

skin. It is similar to anal fistula in western medicine.   

肛痈 (gāng yōng) : 指以肛管直肠周围间隙发生急、慢性感染为临床特征的

化脓性疾病。即西医学的肛门直肠周围脓肿。 

กงัยง : ฝีทวารหนัก : โรคฝีหนองบริเวณทวารหนกัและล าไสต้รง เกิดจากการอกัเสบติดเชื้อ

เฉียบพลนัหรือเรื้อรงั ตรงกบั perianorectal abscess ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

anal abscess : a suppurative disease featured as acute and chronic infection 

around the anal canal and rectum, i.e. perianorectal abscess in western medicine. 

高风内障 (gāo fēng nèi zhàng) : 又称高风雀目。指以夜盲和视野日渐缩窄为

临床特征的内障眼病。有遗传倾向，多于青少年时期发病，一般双眼患
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病，病程漫长。日久成青盲，或瞳神内变生翳障。即西医学的视网膜色素

变性。(图 Fig. 47)   

เกาเฟิงเน่ยจ ั้ง (โรคตาภายในลมสูง) : ตามัวยามค ่า : หรือเรียกว่า เกาเฟิงเชฺวี่ยมู่  (ตา

นกกระจอก) หมายถึง โรคตาภายในที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือตาบอดในเวลากลางคืนหรือ

ลานสายตาแคบลงโดยล าดบั ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม มกัเกิดในช่วงวยัรุ่น โดยทัว่ไปจะเป็นกบัตา

ท ัง้สองขา้งพรอ้มกนั ระยะเวลาของโรคยาว นานวนัเขา้กลายเป็นตาบอดตาใส หรือรูม่านตาเกิด

พยาธิสภาพท าใหขุ้่น ตรงกบั โรคจอตามีสารสี (retinitis pigmentosa) ในการแพทย์แผน

ปจัจบุนั (ภาพ Fig. 47)   

high-wind internal visual obstruction : also known as gāo fēng què mù, 

referring to an internal ophthalmopathy featured as night blindness and 

progressively narrowed visual field. It is inherited, frequently occurs in the teen 

years, normally involves both eyes and lasts for a long time. It may develop into 

bluish blindness or nebula of the pupil, i. e.  retinitis pigmentosa in western 

medicine. (picture Fig. 47)         

膏淋 (gāo lín) : 指以小便浑浊如米泔水，或滑腻如膏脂，尿道热涩疼痛为

临床特征的病证。多因湿热下注，脂液外溢所致。 

เกาหลิน : ปสัสาวะขุ่นขดั : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปสัสาวะขุ่นขน้คลา้ย 

น า้ซาวขา้ว หรือลื่นเหนียวคลา้ยไขหรือครีม  ท่อปัสสาวะปวดรอ้นแสบขดั มกัมีสาเหตุจาก    

ความรอ้นชื้นสะสมเบื้องลา่ง ท าใหน้ า้ปสัสาวะทีเ่ป็นไขเอ่อลน้ออก 

chylous stranguria : a disease/pattern featured as turbid urine with its color like 

the rice-soaked water, or texture as greasy cream, burning and painful sensation 

in the urethra.  It is mostly caused by downward flow of dampness-heat and 

outflow of lipid. 

膏药 (gāo yào) : 俗称药肉。指按配方用若干药物浸于植物油中煎熬，去

渣存油，加入黄丹再煎，利用黄丹在高热下发生物理变化凝结而成的外

用制剂。 

เกาเย่า : กอเอี๊ยะ : โดยทัว่ไปเรียกว่า เย่าโญ่ว เป็นยาเตรียมส าหรบัใชภ้ายนอกโดยน าตวัยาตาม

ต ารบัมาแช่ในน า้มนัพชืแลว้ตม้ จากนัน้แยกกากออกเก็บน า้มนัไว ้เติมหวงตาน (ตะกัว่แดง) ลงไป

แลว้ท าการตม้อกีครัง้ ใชไ้ฟแรงตม้จนตะกัว่แดงเกิดการเปลีย่นรูปจบัเป็นกอ้นแขง็   

plaster : commonly known as yào ròu, referring to an externally applied 



 

86                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

preparation made by decocting the prescribed medicinals in vegetable oil, taking 

away dregs and keeping the oil, then adding huáng dān into the oil and 

continuing the decoction until it coagulates with the help of the physical change 

of huáng dān at high temperature. 

根脚 (gēn jiăo) : 指肿疡的基底根部。多见于粟粒状脓头、如钉钉状（肿势

集聚，如钉子钉入皮肉中）的疔。根脚收束多为阳证，根脚软陷（软，下

陷）多为成脓，根脚散漫或塌陷多为走黄。 

เกินเจี่ยว : รากของแผลบวม : ส่วนฐานรากของแผลบวม (จ่งหยาง) พบบ่อยในฝีที่มีหวั อาท ิ  

ฝีตะปู (ติง) ที่มลีกัษณะการกระจกุตวั (คลา้ยตะปูแทรกลงในผวิหนงัและกลา้มเนื้อ) ฐานรากที่มี

ลกัษณะตึงแน่น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาการหยาง (หยางเจิ้ง) หากฐานรากมลีกัษณะอ่อนยุบตวั

มกัจะเกิดหนองภายใน หากฐานรากมีลกัษณะแผ่ออกหรือยุบตวั ส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าเป็นภาวะโรค

รุนแรงถงึข ัน้คางเหลอืง (โจ่วหวง)  

root of swollen sore : the basic root of swollen sore.  It is commonly seen in 

nail-like furuncle with millet-like (the swelling gathering as nails driving into 

the flesh) pus tip.  Protuberating lesion foot indicates yang syndrome, soft and 

sinking lesion foot indicates suppuration, and diffused or collapsed lesion foot 

indicates running yellow. 

根盘 (gēn pán) : 指肿疡基底部周围的坚硬区，边缘清楚。根盘收束（往中

央集聚突起）多为阳证，平塌（向四周散漫）多为阴证。 

เกินผาน : ขอบแข็งรอบฐานแผล : ขอบแขง็รอบฐานของแผลบวม (จ่งหยาง) มขีอบเขตชดัเจน 

หากขอบฐานมลีกัษณะแน่น (กระจกุตวันูนขึ้น) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่อาการหยาง (หยางเจิ้ง) หาก 

ขอบฐานมลีกัษณะแบนราบ (แผ่ออกโดยรอบ) ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่อาการอนิ (อนิเจิ้ง) 

hard base of swollen sore : the hard area around the base of swollen sore with a 

clear edge.  Protuberating lesion base (rising toward the center)  indicates yang 

pattern, whereas diffusible lesion base (scattering around) indicates yin pattern. 

弓步云手 (gōng bù yún shǒu) : 指恢复肩关节功能的锻炼方法之一。患者下

肢成弓步站立，双上肢屈肘，用健手托扶患肢前臂使身体重心先后移，前

臂靠在胸前，再使身体重心移向前，同时把患肢前臂在同水平上作顺时或

逆时针方向弧形伸出，前后交替，反复多次。 

กงปู้ อวิฺ๋นโส่ว : ท่างา้งศรมือเมฆ : หนึ่งในวธิีการบริหารร่างกายเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพของขอ้ไหล ่
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ขาของผูป่้วยท ัง้สองขา้งยืนอยู่ในท่างา้งศร งอศอกทัง้สองขา้ง ทิ้งน า้หนกัตวัไปขา้งหลงั ใชม้อืปกติ

จบัปลายแขนที่บาดเจ็บอยู่ตรงหนา้อก จากนัน้เคลื่อนน า้หนกัตวัไปขา้งหนา้ เหยียดแขนขา้งที่

บาดเจ็บในแนวนอนตามเขม็นาฬกิาหรือทวนเขม็นาฬกิา เคลือ่นไปขา้งหนา้และขา้งหลงัสลบักนัไป

มา ท าซ า้หลายครัง้ 

bow step and cloud hands :  one of the exercises for recovering shoulder 

function.  This is done by the patient standing with bow step, bending the 

elbows, moving the body backward with the healthy hand holding the forearm 

of the injured limb to keep the forearm on the chest, then moving the body 

forward, and extending the forearm of the injured upper limb in an arc 

clockwise or counterclockwise.  Moving backward and forward alternatively. 

Repeat the above several times.  

攻下逐瘀法 (gōng xià zhú yū fǎ) : 指用具有活血化瘀及攻下作用的方药，

治疗损伤初期因胸、腰、腹部瘀血内蓄导致的阳明腑实证或热瘀互结证的

方法。常用大承气汤、桃核承气汤、鸡鸣散等。 

กงเซี่ยจูอ๋วีฺฝ่า : วิธีการขบัเลือดคัง่โดยการระบาย : วธิีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มีสรรพคุณช่วย

กระตุน้ใหเ้ลือดหมุนเวียนและสลายเลือดคัง่, และการขบัถ่ายระบาย ในการรกัษากลุ่มอาการ

อวยัวะกลวงหยางหมิงแกร่ง หรือกลุ่มอาการความรอ้นและเลือดคัง่รวมตวั ที่เกิดจากเลอืดคัง่

บริเวณอก เอวและทอ้งในการบาดเจ็บระยะแรก ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย คือ ตา้เฉิงชี่ทงั เถาเหอเฉิงชี่ทงั 

และจีหมิงส่าน เป็นตน้ [หยางหมิงฝู่หรืออวยัวะกลวงหยางหมิง หมายถึง กระเพาะอาหารและ

ล าไสใ้หญ่] 

eliminating blood stasis by catharsis : a therapeutic method that applies 

formulas and medicinals of activating blood and resolving stasis, purging to 

treat pattern of yangming fu-viscera excess or binding of heat and blood stasis 

caused by blood stasis accumulating in the chest, lower back and abdomen at 

the early stage of injury. The commonly used formulas are dà chéng qì tāng, táo 

hé chéng qì tāng and jī míng săn, etc. 

拱桥支撑 (gǒng qiáo zhī chēng) : 指增强腰背部肌肉力量的功能锻炼方法之

一。包括五点支撑、四点支撑、三点支撑。仰卧床上，双腿屈曲，以双

足、双肘和后头部为支点（五点支撑）用力将臀部抬高，如拱桥状，故名 

“拱桥式”。 每次持续 3～5 秒，然后缓慢放下，休息 3～5 秒，为一个周

期。随着锻炼的进展，在五点支撑法的基础上将双臂放于胸前，仅以双足
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和头后部为支点进行练习（三点支撑法）。或仅以双手、双足部为支点，

使整个身体成拱桥状（四点支撑法）。 

ก่งเฉียวจือเชิง : การค ้ายนัแบบสะพานโคง้ : หนึ่งในวธิีการบริหารร่างกายทีช่่วยเสริมสรา้งความ

แขง็แรงของกลา้มเนื้อส่วนเอวและหลงั วธิีการบริหารประกอบดว้ย การค า้ยนัแบบหา้จุด การค า้

ยนัแบบสี่จดุ และการค า้ยนัแบบสามจดุ เริ่มตน้ดว้ยท่านอนหงาย งอเข่าท ัง้สองขา้ง ใหเ้ทา้ท ัง้สอง

ขา้ง ศอกท ัง้สองขา้งและดา้นหลงัของศีรษะเป็นจุดค า้ยนั คือ การค า้ยนัแบบหา้จุด ออกแรงยก

สะโพกใหสู้งขึ้นคลา้ยสะพานโคง้ จึงเรียกว่า ท่าสะพานโคง้ คา้งท่านาน 3-5 วนิาท ีแลว้ค่อยผ่อน

คลายลงชา้ๆ พกั 3-5 วนิาท ีนบัเป็นหนึ่งรอบ เมื่อการฝึกฝนพฒันาขึ้น ใหใ้ชพ้ื้นฐานจากการค า้

ยนัแบบหา้จุด ปรบัเป็นการค า้ยนัแบบสามจุด โดยยกแขนทัง้สองขา้งวางไวบ้นอก เหลือเพยีงเทา้

ท ัง้สองขา้งและดา้นหลงัของศีรษะเป็นจุดค า้ยนั หรือหากใชม้ือท ัง้สองขา้ง เทา้ท ัง้สองขา้งค า้ยนั 

และยกศีรษะใหพ้น้พื้น ใหร่้างกายเป็นเสมอืนสะพานโคง้ก็จะเป็นการค า้ยนัแบบสีจ่ดุ 

arch bridge supporting : one of the functional exercises for enhancing the 

muscle strength of the waist and back, including five-point, four-point and 

three-point supporting.  This is done by the patient lying on the back, bending 

the legs and lifting up the buttocks with both feet, both elbows and the back of 

head as the five supporting points.  By doing as above, the body looks like the 

arch bridge that it is called arch bridge supporting. After keeping the posture for 

3-5 seconds, then puts down and rests for 3-5 seconds to finish a cycle. As the 

exercise progresses, based on five-point support, put the arms on the chest and 

support only with both feet and the head, it is three-point supporting. Four-point 

supporting is done by supporting and keeping the body arch-shaped with both  
hands and both feet. 

钩割法 (gōu gē fǎ) : 指用钩针挽起病变组织，用刀或铍针割除的手术方

法。主要用于切除胬肉或其他眼部赘生物。现多用显微镊等器械替代钩针

及铍针。 

โกวเกอฝ่า : วิธีเกี่ยวตดั : วธิีการผ่าตดัโดยใชเ้ขม็แบบตะขอเกี่ยวเนื้อเยื่อบริเวณรอยโรค และใช ้

มดีหรือเข็มกรีดตดัออก ใชส้  าหรบัการตดัเนื้อเยื่อผดิปกติหรือเนื้องอกที่บริเวณดวงตา ปจัจุบนั

นิยมใชเ้ครื่องมอื เช่น คีมหนีบขนาดเลก็แทนการใชเ้ขม็แบบตะขอและเขม็กรีด 

hooking and cutting therapy : a surgical method that pulls up the diseased 

tissue with a hook needle and cuts it out with a knife or a stiletto needle.  It is 

indicated for excising luxuriant granulation or neoplasm of the eyes.  The 

microsurgical forceps are used instead of hook needle and stiletto needle in 
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modern time. 

箍围消散法 (gū wéi xiāo sàn fǎ) : 指用行气、活血、消肿、定痛等消散药

物，箍贴围敷疮疡的外治方法。此法可使疮毒收束，不致扩散。 

กูเหวยเซียวซ่านฝ่า : วิธีพอกแผล : เป็นวิธีการรกัษาภายนอกโดยใชย้าพอกบริเวณฝีแผลที่มี

สรรพคุณสลาย เช่น ขบัเคลือ่นชี่  กระตุน้เลอืด ลดบวม ระงบัปวด วิธีนี้ท าใหข้นาดแผลหดตวั

และพษิไม่กระจายออก 

encircling lesion with drugs to resolve sore and ulcer : an external treatment 

that encircles sore and ulcer with resolving medicinals of moving qi, activating 

blood, dispersing swelling and relieving pain.  It is indicated to contract sore-

ulcer and prevent toxin from spreading. 

骨 (gǔ)  : 属五体中最坚硬的组织。由筋肉连接，构成人体骨骼支架，具有

支撑人体、保护内脏和进行运动的功能。 

กู่ : กระดูก : เป็นเนื้ อเยื่อที่แข็งแกร่งที่สุดในอูถ๋ี่ [อูถ๋ี่ : เนื้ อเยื่อท ัง้หา้ ไดแ้ก่ เอ็น หลอดเลอืด 

กลา้มเนื้อ ผิวหนงั และกระดูก] โดยกระดูกมีกลา้มเนื้อและเสน้เอ็นยึดโยงต่อกนัประกอบเป็น

โครงร่าง เพือ่พยุงร่างกาย ปกป้องอวยัวะภายในและท าหนา้ทีใ่นการเคลือ่นไหว 

bone :  the hardest tissue among the five body constituents.  It is connected by 

tendons and muscles to form the skeletal structure for supporting the body, 

protecting the viscera, and governing movements. 

骨痹 (gǔ bì) : 指因肝肾亏虚、外感风寒湿邪导致的以骨内酸痛沉重不能 
举用、关节拘挛为主要表现的疾病。与西医学的骨关节炎类似。 

กู่ป้ี : กระดูกปวดขดั : โรคกระดูกที่เกิดจากตบัและไตพร่อง, ปจัจยัก่อโรคภายนอก คือ ลม 

ความเย็นและความชื้นกระทบ อาการแสดงที่ส  าคญั คือ ปวดเมื่อยในกระดูก รูส้กึหนกัถ่วง กา้ว

หรือยกใชง้านล าบากและขอ้ต่อติดขดั คลา้ยกบั ขอ้เสือ่ม ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone impediment : a disease caused by liver-kidney depletion and wind-cold-

dampness contraction and manifested as aching pain and heaviness of bone, 

failing to raise foot, and joints spasm, it is similar to osteoarthrosis in western 

medicine.  

骨错缝 (gǔ cuò fèng) : 指因暴力或慢性劳损导致小关节、微动关节或联动

关节部分损伤或微细离位的疾病。 
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กู่ชัว่เฟ่ิง : กระดูกเคลื่อนเล็กน้อย : โรคของขอ้ต่อจากการกระแทกรุนแรงหรือการบาดเจ็บสะสม 

เป็นผลใหข้อ้ต่อต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้ต่อขนาดเลก็, ขอ้ต่อชนิดทีข่ยบัไดเ้ลก็นอ้ย หรือขอ้ต่อชนิดที่ขยบั

เป็นกลุม่ เกิดการบาดเจ็บบางส่วนหรือขอ้เคลือ่นเลก็นอ้ย  

mild malposition of bone and joint : a disease of partial injury or mild 

displacement of the small joint, amphiarthrosis or united joints caused by 

violence or chronic strain.  

骨断 (gǔ duàn) : 指各种原因所致的以骨的完整性和连续性完全性中断为主

要表现的病证。即西医学的完全性骨折。 

กู่ตว้น : กระดูกหกัสมบูรณ์ : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ มีอาการแสดงส าคญั คือ 

กระดูกหกัแบบแยกจากกนัโดยสิ้นเชิง สูญเสยีความสมบูรณ์และความเชื่อมต่อของกระดูก ตรง

กบั กระดูกหกัอย่างสมบูรณ์ (complete fracture) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone broken : a disease/pattern manifested as broken bone integrity and 

continuity due to various causes, i.e. complete fracture in western medicine. 

骨鲠 (gǔ gěng) : 指以咽喉疼痛、吞咽不利为临床特征的病证。多因进食不

当，骨哽于咽、食道等处所致。即西医学的咽、喉异物。 

กูเ๋กิ่ง : กระดูกติดคอ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เจ็บคอ กลนืล าบาก มกัมี

สาเหตุจากการกินทีไ่ม่เหมาะสม ท าใหม้กีระดูกติดที่ช่องคอหรือหลอดอาหาร เป็นตน้ ตรงกบั สิ่ง

แปลกปลอมติดคอ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone stuck in the throat : a disease/pattern mostly caused by bone stuck in the 

larynx and esophagus due to improper eating and featured as throat pain and 

dysphagia, i.e. foreign body in the pharynx or larynx in western medicine.  

骨痨 (gǔ láo) : 又称为流痰。指因寒痰凝聚于骨关节间的一种阴证疮疡疾

病。生于脊背的称龟背痰，生于腰椎两旁的称肾俞虚痰，生于环跳部位的

称附骨痰，生于膝部的称鹤膝痰，生于踝部的称穿踝痰。即西医学的骨关

节结核。 

กู่เหลา : วณัโรคกระดูก : หรือเรียกว่า หลวิถาน (กอ้นเสมหะไหล) หมายถงึ โรคกระดูกที่มแีผล

หนองสงักดักลุ่มอาการอินชนิดหนึ่ง เกิดจากเสมหะเย็นสะสมอยู่ระหว่างขอ้กระดูก กรณีที่เกิด

บริเวณหลงัเรียกว่า กุยเป้ยถาน (กอ้นเสมหะหลงัเต่า หมายถึง วณัโรคกระดูกสนัหลงัส่วนอก) 

กรณีที่เกิดบริเวณดา้นขา้งของกระดูกสนัหลงัส่วนเอว เรียกว่า เซิ่นซูซฺวถีาน {กอ้นเสมหะบริเวณ
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จุดเซิ่นซู (BL 23) หมายถึง วณัโรคกระดูกสนัหลงัส่วนเอว} กรณีที่เกิดบริเวณจุดหวนเที่ยว 

(GB 30) เรียกว่า ฟู่ กู่ถาน (กอ้นเสมหะชิดกระดูก หมายถงึ วณัโรคกระดูกขอ้สะโพก) กรณีที่

เกิดบริเวณเข่าเรียกว่า เฮ่อซถีาน (กอ้นเสมหะเข่ากระเรียน หมายถงึ วณัโรคกระดูกขอ้เข่า) กรณี

ทีเ่กิดบริเวณขอ้เทา้เรียกว่า ชวนไหฺวถาน (กอ้นเสมหะเอ็นรอ้ยหวาย หมายถงึ วณัโรคกระดูกขอ้

เทา้) ตรงกบั วณัโรคกระดูกและขอ้ ในทางการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone consumption : also known as liú tán (flowing phlegm) , referring to sore 

and ulcer with yin pattern caused by cold-phlegm congealing between the joints. 

The one occurring on the back is guī bèi tán (tortoise-back phlegm thoracic 

spine tuberculosis), the one occurring on lateral to the lumbar vertebra (near BL 

23)  is shèn shù xū tán (spinal tuberculosis in Shenshu) , the one occurring on 

huán tiào (GB 30) is fù gǔ tán (bone-attaching phlegm/tuberculosis of hip joint), 

the one occurring on the knee is hè xī tán (crane’s knee phlegm/tuberculosis of 

knee joint), the one occurring on the ankle is chuān huái tán (ankle phlegm), i.e. 

osteoarticular tuberculosis in western medicine. 

骨瘤 (gǔ liú)  : 又称骨石痈。指因正气亏虚、邪气侵袭导致的以肿块生长

于骨，坚硬如石为主要表现的疾病。即西医学的骨良、恶性肿瘤。 

กู่หลวิ : เน้ืองอกกระดูก : หรือเรียกว่า กู่สอืยง (กอ้นแขง็ที่กระดูก) หมายถงึ โรคที่เกิดจากเจิ้งชี่ 

(ภูมติา้นทานของร่างกาย) พร่องและชี่ก่อโรครุกราน อาการแสดงทีส่  าคญั คือ เกิดกอ้นแขง็เหมอืน

หนิทีก่ระดูก ตรงกบั เนื้องอกหรือมะเร็งของกระดูก ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone tumor :  also known as gǔ shí yōng, referring to a disease caused by 

deficiency of healthy qi and invasion of pathogens and manifested as stone-hard 

lump on the bone, i.e. benign or malignant bone tumor in western medicine.  

鼓膜按摩法  (gǔ mó àn mó fǎ) : 指患者用食指或中指插入外耳道口，使其塞

紧外耳道，轻轻按压 1～2 秒，再放开，一按一放，如此重复多次。用于

治疗耳胀耳闭、耳鸣耳聋等病证。 

กู่หมออ ัน้หมอฝ่า : วิธีนวดเย่ือแกว้หู : เป็นการรกัษาโดยใหผู้ป่้วยใชน้ิ้วชี้หรือนิ้วกลางสอดเขา้ไป

ในรูหูจนอดุสนิท กดนวดเบาๆ 1-2 วนิาทแีลว้ปลอ่ยออก กดปลอ่ยสลบักนัหลายๆ ครัง้ ใชร้กัษา

กลุม่อาการโรคหูอื้อ แน่นหู มเีสยีงในหู การไดย้นิลดลง เป็นตน้ 

tympanic membrane massage : referring to a manipulation that the patient 

inserts the index or middle finger into the external acoustic meatus to plug 

it, and repeat the performance of pressing (gently for 1-2 seconds) followed 
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by releasing.  The indications are ear distension, ear block, tinnitus and 

deafness, etc. 

骨蚀 (gǔ shí) : 指因身体虚弱、寒胜其热或邪气侵入骨骼、蓄积骨内导致的

以骨骼疲乏无力、变形崩坏为主要表现的疾病。即西医学的骨坏死。 

กู่สือ : กระดูกผุกร่อน : โรคกระดูกที่เกิดจากร่างกายอ่อนแอ ความเย็นชนะความรอ้นหรือชี่ก่อ

โรครุกรานและสะสมในกระดูก อาการแสดงทีส่  าคญั คือ อ่อนลา้ ไม่มแีรง กระดูกผดิรูปและเสือ่ม

ทรุด ตรงกบั ภาวะกระดูกตาย (osteonecrosis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone corrosion : a disease caused by weak body, cold overcoming heat during 

their struggle, or pathogens invading into and accumulating in the bone, and 

manifested as fatigue, weakness, deformity and morpholysis of bone, i. e. 

osteonecrosis in western medicine.  

骨碎 (gǔ suì) : 指外伤或疾病所致的以骨骼碎裂成多个骨折块为主要表现的

病证。即西医学的粉碎性骨折。 

กู่ซุ่ย : กระดูกแตกย่อย : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากการบาดเจ็บภายนอกหรือจากโรค มีอาการ

แสดงส าคัญ คือ กระดูกแตกเป็นหลายชิ้ น ตรงกับ กระดูกหกัแตกย่อย (comminuted 

fracture) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone fragmented : a disease/pattern caused by external injury or diseases and 

manifested as bone splintered into several fragments, i.e.  comminuted fracture 

in western medicine. 

骨损肉内有声 (gǔ sǔn ròu nèi yǒu shēng) : 指骨折后伴随骨的异常活动而出

现的骨折端之间相互摩擦或碰撞所产生的声音，是完全骨折的特有体征之

一。即西医学的骨擦音。 

กูสุ๋่นโญ่วเน่ยโหย่วเซิง : เสียงที่เกิดจากกระดูกหกั : เสียงที่เกิดจากการเสยีดสีหรือกระทบกนั

ของกระดูกส่วนที่แตกหกัในการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เป็นหนึ่งในอาการแสดงเฉพาะของ

กระดูกหกัขาดจากกนั ตรงกบั เสยีงกระดูกเสยีดส ีในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

sound produced by fracture : a sound heard when the ends of the broken bone 

rub or collide together during the abnormal movements after the fracture. It is a 

specific sign of complete fracture, i.e. bony crepitus in western medicine. 

骨痿 (gǔ wěi) : 指因耗伤肾阴，骨骼失养，骨枯髓虚导致的以骨骼痿废、

强度下降为主要表现的疾病。即西医学的骨质疏松症。 
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กูเ๋หว่ย : กระดูกฝ่อ : โรคกระดูกที่เกิดจากอินไตถูกท าลาย กระดูกขาดการหล่อเลี้ยง ท าให ้

กระดูกฝ่อ ไขกระดูกพร่อง อาการแสดงที่ส  าคญั คือ กระดูกบางและความแขง็แรงลดลง ตรงกบั  

โรคกระดูกพรุน ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bone wilting : a disease caused by consumed and damaged kidney-yin failing to 

nourish bone and resulting in withered bone and deficient marrow and 

manifested as flaccidity and decreased bone strength, i. e.  osteoporosis in 

western medicine. 

鹘眼凝睛 (gǔ yǎn níng jīng) : 又称鱼睛不夜。指以眼珠逐渐突起，红赤凝定

如鹘鸟之眼为临床特征的眼病。与西医学的甲状腺相关眼病、眼眶假瘤、

某些眼眶占位性病变等类似。 

กู๋เหย่ียนหนิงจิง (ตาเหย่ียวคา้ง) : ตาโปนคา้ง : หรือเรียกว่า อฺวีจ๋ิงปู๋ เยี่ย (ตาปลาไม่หลบั) 

หมายถึง โรคตาที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ตาค่อยๆ นูนโปนขึ้น ตาคา้งและแดงเหมือนตา

เหยี่ยว [แต่โบราณตอ้งการสื่อถงึนกพริาบตาแดง (鸠鸟) แต่เขยีนตวัอกัษรเพี้ยนเป็นนกเหยี่ยว  

(鹘鸟)] คลา้ยกบั โรคตาจากไทรอยด ์โรคตาจากภาวะเนื้องอกเทยีม และรอยโรคแบบกินที่ใน

เบา้ตา เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fixed protruding eye : also known as yú jīng bú yè, referring to an 

ophthalmopathy featured as progressive protrusion of the eyeball being red and 

fixed like a falcon’ s eye.  It is similar to thyroid associated ophthalmopathy, 

pseudotumor and some space-occupying lesions of the orbit in western 

medicine. 

骨痈疽 (gǔ yōng jū) : 指疔、疮、疖等余毒未清，残留体内，加之正气不

足，循经流注筋骨或关节而发病，或由于风寒湿诸邪，客于肌腠，内注筋

骨关节，经络受阻，郁而化热，热毒炽盛，腐蚀筋骨而发病。与西医学的

化脓性骨髓炎、化脓性关节炎相类似。 

กู่ยงจฺวี : ฝีในกระดูก : โรคทีเ่กิดจากพษิหลงเหลอืจากฝีติง ชวง ฝีเจยี เป็นตน้ ขจดัออกไม่หมด 

ตกคา้งภายในร่างกาย ประกอบกบัเจิ้ งชี่ (ภูมติา้นทานของร่างกาย) ไม่เพียงพอ พิษเคลื่อนตาม

เสน้ลมปราณเขา้สู่เอ็นและกระดูกหรือขอ้จนเกิดโรค หรือเกิดจากปจัจยัก่อโรค ไดแ้ก่ ลม ความ

เย็น และความชื้น แทรกเขา้ช่องว่างระหว่างผวิหนงักบักลา้มเนื้อ ไปสู่เอ็น กระดูกและขอ้ ท าให ้

เกิดการอุดกัน้ของเสน้ลมปราณจนแปรเปลี่ยนเป็นความรอ้น พิษรอ้นก าเริบกดักร่อนเอ็นและ
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กระดูกจนเกิดโรค คลา้ยกบั โรคกระดูกติดเชื้อเป็นหนอง (pyogenic osteomyelitis) และโรค

ขอ้ติดเชื้อเป็นหนอง (pyogenic arthritis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

carbuncle of the bone (pyogenic infection of the bone and joint)  : a disease 

caused by residual toxin from deep-rooted boil, sore and furuncle spreading into 

the bones and joints along with meridians due to deficient healthy qi; or wind, 

cold and dampness attack interstitial space and invade into the bones and joints 

to block the meridians and collaterals and transform into heat, then intense heat 

toxin corrodes the bones.  It is similar to pyogenic osteomyelitis and pyogenic 

arthritis in western medicine. 

鼓胀  (gǔ zhàng)  : 又称蛊胀、蜘蛛蛊、单腹胀。指以腹大胀满，绷急如

鼓，皮色苍黄，脉络显露为临床特征的病证。多因肝脾肾功能失调，气

滞、血瘀、水停于腹中所致。与西医学肝硬化腹水类似。 

กู่จ ั้ง (ท้องตึงดัง่หน้ากลอง) : ท ้องมาน : หรือเรียกว่า กู่จ ัง้, จือจูกู่ หรือตันฟู่ จ ัง้ หมายถึง        

กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ทอ้งบวมโตแน่น หนงัหนา้ทอ้งตึงคลา้ยหนงักลอง    

สีผิวเหลืองซีด เสน้เลือดด าโป่งเห็นเด่นชดั มกัมีสาเหตุจากการท างานของตบั มา้ม และไตเสีย

สมดุล ชี่ติดขดั เลอืดคัง่ หรือน า้ค ัง่คา้งในทอ้ง คลา้ยกบั cirrhotic ascites ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

drum distention : also known as gǔ zhàng, zhī zhū gǔ, dān fù zhàng, referring 

to a disease/pattern featured clinically as large and distended abdomen, taut like 

a drum, pale and yellow skin, and visible veins.  It is mostly caused by liver, 

spleen and kidney dysfunction, qi stagnation, blood stasis and water stagnation 

in the abdomen, i.e. cirrhotic ascites in western medicine. 

骨折  (gǔ zhé) : 指因骨的连续性或完整性遭到部分或完全破坏，出现以畸

形、异常活动、骨擦音或骨擦感为临床特征的病证。 

กู่เจอ๋ : กระดูกหกั : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากกระดูกหกับางส่วนหรือท ัง้หมด สูญเสียความ

เชื่อมต่อหรือขาดความสมบูรณ์ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ การผดิรูป การเคลือ่นไหวผดิปกติ 

มเีสยีงกระดูกดงักรอบแกรบหรือรูส้กึกระดูกเสยีดสกีนั 

fracture :  a disease/pattern caused by partial or complete broken bone 

continuity or integrity and featured as deformity, abnormal movement, bony 

crepitus or bone friction feeling. 

骨折裂肤  (gǔ zhé liè fū) : 指因暴力作用于人体所致的以皮肤破裂，骨折断

端与外界相通为主要表现的病证。即西医学的开放性骨折。 
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กู่เจอ๋เลี่ยฟู : กระดูกหกัทะลุผิวหนัง : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากแรงกระแทกที่รุนแรง มีอาการ

แสดงส าคญั คือ ผิวหนงัฉีกขาดและปลายกระดูกที่หกัเผยออกมาภายนอก ตรงกบั กระดูกหกั

แบบแผลเปิด (open or compound fracture) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fracture with skin rupture : a disease/pattern caused by violence and 

manifested as tearing of skin and the broken end exposed outside, i.e.  open or 

compound fracture in western medicine.   

瓜藤缠 (guā téng chán) : 指发生于下肢的结节红斑性、皮肤血管炎性的皮

肤病。与西医学的结节性红斑类似。(图 Fig. 15)   

กวาเถิงฉาน : ปุ่ มแดงที่ขาคลา้ยเถาแตงพนั : โรคหลอดเลอืดอกัเสบใตผ้ิวหนงัท าใหเ้กิดเป็น

ปุ่ มนูนแดงที่ขาท ัง้สองขา้ง คลา้ยกบั erythema nodosum ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั (ภาพ 

Fig. 15)   
winding gourd stem :  a nodular erythematous and cutaneous vascular 

inflammatory skin disease occurring on the lower extremities.  It is similar to 

erythema nodosum in western medicine. (picture Fig. 15) 

挂线法  (guà xiàn fǎ) : 指采用普通丝线或药制丝线，或纸襄药线，或橡皮

筋线等来挂断瘘管或窦道的治疗方法。适用于瘘管或窦道疮口过深，或生

于血络丛处，而不宜采用切开手术者。目前多采用橡皮筋线挂线法。 

กวา้เซี่ยนฝ่า : วิธีเกี่ยวดว้ยเสน้ดา้ย : เป็นวธิีการรกัษาโดยใชเ้สน้ดา้ยธรรมดา หรือเสน้ดา้ยชบุยา 

หรือเอากระดาษชุบยาท าเป็นเสน้ หรือใชส้ายยาง น ามาสอดเขา้ไปในท่อหรือโพรงหนองแลว้เกี่ยว

ดึงออกมา เป็นวิธีรกัษาที่เหมาะกบัแผลที่มีท่อหนองหรือโพรงหนองที่อยู่ลกึ หรือแผลที่เกิดอยู่

บริเวณที่เป็นกลุ่มเสน้เลอืด ไม่เหมาะที่จะใชม้ีดผ่าตดักรีดเปิดแผล ปจัจุบนัการรกัษาดว้ยวิธีนี้

นิยมใชส้ายยาง   

threaded ligation : a therapeutic method that ties up a fistula or sinus tract 

with common silk thread, medicated silk thread, paper-wrapped medicated 

thread or rubber band.  It is indicated for fistula or sinus tract with deep 

opening or in vascular plexus, and unsuitable for incision . The rubber band 

is commonly used now.  

关格 (guān gé) : 指以小便不通与呕吐并见为临床特征的病证。多因脾肾虚

衰，气化不利，浊邪壅塞三焦所致。其中小便不通谓之关，呕吐时作谓之

格。可见于水肿、淋证、癃闭的晚期。 



 

96                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

กวนเก๋อ : ปัสสาวะไม่ออกร่วมกบัอาเจียน : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ 

ปสัสาวะไม่ออกร่วมกบัอาเจียน มกัมีสาเหตุจากมา้มและไตพร่องเสื่อม การแปรสภาพของชี่ไม่

ปกติ ความขุ่นก่อโรคอุดกัน้ซานเจียว ท ัง้นี้  ‘กวน’ (关) หมายถงึ ปสัสาวะไม่ออก, ‘เกอ๋’ (格) 

หมายถงึ อาเจียนเป็นบางเวลา สามารถพบไดใ้นระยะสุดทา้ยของอาการบวมน า้ หรือปสัสาวะขดั

(หลนิเจิ้ง) หรือปสัสาวะไม่ออกหรือกะปริบกะปรอย (หลงป้ี)  

dysuria with incessant vomiting :  a disease/pattern featured as urinary block 

combined with vomiting. It is mostly caused by deficiency of spleen and kidney, 

failure to qi transformation, and turbid pathogens blocking the triple energizers. 

“Guān” is characterized as urinary block, while “gé” means vomiting 

sometimes.  The disease/pattern often occurs in the late stage of edema, 

stranguria and ischuria. 

关节流注  (guān jié liú zhù) : 指因外伤、暑湿侵袭或病后余毒未尽，邪气客

于经络，流注于关节部位导致的以关节部位肿胀、酸痛、关节功能障碍，

局部可有脓聚之波动，甚则疼痛剧烈，关节强直，全身发热为主要表现的

疾病。即西医学的化脓性关节炎。 

กวนเจีย๋หลิวจู ้: ฝีเซาะลึกเขา้ขอ้ : โรคที่เกิดจากการบาดเจ็บภายนอก หรือ ความรอ้นอบอา้ว

และความชื้นรุกราน หรือ ภาวะพษิตกคา้งหลงัการป่วย ท าใหป้จัจยัก่อโรคเขา้รบกวนเสน้

ลมปราณ เซาะเขา้ขอ้ต่อ อาการแสดงที่ส  าคญั คือ ขอ้บวม ปวดเมื่อย ขอ้เสยีหนา้ที่ อาจมี

ลกัษณะบวมและกดกระเพื่อมจากหนองสะสมในต าแหน่งดงักล่าว ในรายที่เป็นมากจะมอีาการ

ปวดอย่างรุนแรง ขอ้ติดแขง็และเหยียดตรง (งอไม่ได)้ มไีขต้วัรอ้น ตรงกบั ขอ้อกัเสบเป็นหนอง 

ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั  

deep multiple abscess of joint :  a disease caused by external injury, summer-

heat-dampness invasion or residual pathogen invading meridians and collaterals 

and flowing into joint and manifested as joint swelling, aching pain, 

dysfunction, local fluctuation due to pus accumulation, even severe pain, joint 

stiffness, and general fever, i.e. pyogenic arthritis in western medicine.  

龟背 (guī bèi) : 指小儿出现以脊柱高突如龟背，按之不痛为临床表现的疾

病。即西医学的脊柱后凸、驼背。 

กยุเป้ย : หลงัเต่า : โรคในเดก็ทีม่อีาการแสดงทางคลนิิก คือ กระดูกสนัหลงันูนขึ้นคลา้ยหลงัเต่า

เมือ่กดจะไม่มอีาการปวด ตรงกบั kyphosis (หลงัค่อม, หลงัโก่ง) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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tortoise back :  a pediatric disease manifested as tortoise-back-like vertebral 

column protrusion in children, without pain when being pressed. 

鬼胎   (guǐ tāi) : 又称伪胎。指妊娠数月，腹部异常增大，隐隐作痛，阴道

反复流血，偶可见血中有水泡状物为临床特征的病证。即西医学的葡萄

胎、侵蚀性葡萄胎。 

กุ่ยไท (ครรภผ์ี) : ครรภไ์ข่ปลาอุก : หรือเรียกว่า เหว่ยไท หมายถึง กลุ่มอาการโรคในสตรีซึ่ง

ตัง้ครรภแ์ลว้หลายเดอืน มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ อาการทอ้งโตผดิปกติ ปวดทอ้งเลก็นอ้ย

แบบน่าร าคาญ มเีลอืดออกทางช่องคลอดเป็นๆ หายๆ บางครัง้พบเลอืดออกมาปนกบัถงุน า้คลา้ย

พวงองุน่ ตรงกบั hydatidiform mole ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

gui tai : also known as wěi tāi, referring to a disease/pattern featured as 

abnormal enlargement of abdomen, dull pain, vagina bleeding repeatedly with 

vesicular things in it during gestation, i. e. hydatidiform mole in western 

medicine. 

过期不产  (guò qī bù chǎn) : 指妊娠足月逾期 2 周以上尚未临产。即西医学

的过期妊娠。 

กัว่ชีปู้ ฉ่าน : การตัง้ครรภเ์กินก าหนด : การตัง้ครรภเ์กินก าหนดคลอดมากกว่า 2 สปัดาหข์ึ้นไป 

ตรงกบั prolonged pregnancy ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

guo qi bu chan : The full-term pregnancy is more than 2 weeks overdue but  

the fetus has not yet been delivered, i. e.  prolonged pregnancy in western 

medicine. 

h 

海桐皮汤  (hǎi tóng pí tāng) : 本方由海桐皮、透骨草、乳香、没药、当归、川

椒、川芎、红花、威灵仙、白芷、甘草、防风组成。具有舒筋活络，行气止

痛的功效。用于跌打损伤所致肿胀、疼痛等症状。 本方为外用方。 

ไห่ถงผีทงั : ต ารบัยาไห่ถงผีทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ไห่ถงผี, โท่วกูเ๋ฉ่า, หญู่เซียง (ก ายาน), 

ม่อเย่า (มดยอบ), ตงักุย (โกฐเชียง), ชวนเจียว, ชวนซฺยง (โกฐหวับวั), หงฮวา (ดอกค าฝอย), 

เวยหลิงเซียน, ไป๋จื่อ (โกฐสอ), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) และฝางเฟิง มีสรรพคุณคลายเสน้เอ็น 

ทะลวงเสน้ลมปราณ ขบัเคลือ่นชี่ และระงบัปวด ใชร้กัษาอาการบวมและเจ็บปวดที่เกิดจากการ
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บาดเจ็บจากการกระแทก เป็นตน้ ต ารบัยานี้ เป็นต ารบัยาใชภ้ายนอก 

hai tong pi tang : a formula for external application and consisting of hăi tóng 

pí, tòu gŭ căo, rŭ xiāng, mò yào, dāng guī, chuān jiāo, chuān xiōng, hóng huā, 

wēi líng xiān, bái zhĭ, gān cǎo and fáng fēng.  It can relax tendons and activate 

collaterals, move qi and relieve pain, and is indicated for swelling and pain due 

to traumatic injury. 

鼾眠 (hān mián) : 指以睡眠时气息出入受阻而打鼾，甚或呼吸暂停为临床特

征的病证。多因禀赋异常或脏腑失调，痰瘀互结，壅塞鼻、咽、喉，肺系

失畅所致。即西医学的阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征。 

ฮนัเหมียน : นอนกรน : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการกรนจากการหายใจ

ติดขดัขณะนอนหลบั หากเป็นมากจะท าใหห้ยุดหายใจชัว่ขณะ มกัมสีาเหตุจากพื้นฐานร่างกายแต่

ก าเนิดผิดปกติ หรือจ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ไม่สมดุล ท าใหเ้สมหะและเลอืดคัง่รวมตวักนัอุดกัน้

จมูก กล่องเสยีง คอหอย ท าใหก้ารไหลเวยีนของระบบปอดติดขดัจนเกิดโรค ตรงกบั ภาวะหยุด

หายใจหรือหายใจลดลงขณะนอนหลบั (obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome) 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

sleep with snore :  a disease/pattern featured as snoring caused by airway 

obstruction during sleep, even a brief suspension of breathing. It is mostly caused by 

abnormal constitution, or binding of phlegm and blood stasis resulting from 

disharmony of viscera and bowels obstructing the nose, larynx, pharynx and lung, 

i.e. obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome (OSAHS) in western medicine.  

寒包热哮证 (hán bāo rè xiào zhèng)  : 指以喉中哮鸣，呼吸急促，咯痰不

爽，痰黏色黄，或黄白相兼，伴发热，恶寒，无汗，身痛，烦躁为临床特

征的病证。多因肺素有热，寒气外束所致。 

หานเปาเญ่อเซี่ยวเจิ้ ง : กลุ่มอาการหืดแบบเย็นหุม้รอ้น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ มเีสยีงหวดีในล าคอ หายใจเร็ว บว้นเสมหะล าบาก เสมหะเหลอืงเหนียว หรือเหลอืง

ขาว และพบอาการร่วม ไดแ้ก่ มไีข ้กลวัหนาว ไม่มเีหงือ่ ปวดตามร่างกาย กระวนกระวายใจ มกั

มสีาเหตุจากการมคีวามรอ้นภายในปอด และถูกห่อหุม้ดว้ยปจัจยัเยน็จากภายนอก 

cold enveloping heat wheezing pattern :  a disease/pattern featured as 

wheezing in throat, tachypnea, difficulty of coughing up phlegm, sticky and 

yellow (or yellow and white)  phlegm, fever, aversion to cold, absence of 

sweating, generalized pain, restlessness.  It is mostly caused by latent heat in 
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lung and exogenous cold restraining the surface. 

含噙法  (hán qín fǎ) : 指用中药制成颗粒、丸、片剂，在口内含噙溶化，慢

慢咽下，使药物较长时间作用于口腔、咽喉患处，起到清热解毒、消肿止

痛、生津润燥、益气开音的作用，用于治疗口疮、喉痹、喉瘖等病证的方

法。常用方药为余甘子喉片。 

หานฉินฝ่า : วิธีอมยา : การน ายาจีนแบบแกรนูล (granule) ลูกกลอน หรือเม็ดแบน อมให ้

ละลายในปาก ค่อยๆ กลนื ใหย้าออกฤทธ์ิภายในช่องปากและคอไดน้าน เพื่อดบัรอ้นถอนพษิ ลด

อาการบวม ระงบัปวด สรา้งสารน า้ ท าใหชุ้่มชื้น บ ารุงชี่และบ ารุงเสยีง ใชร้กัษาโข่วชวง  (แผลรอ้น

ใน; aphthous ulcer) โหวป้ี (เจ็บคอ; throat impediment) โหวอิน (เสียงพร่า; hoarseness) 

เป็นตน้ ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย คือ อวฺีก๋านจื่อโหวเพีย่น 

han qin fa :  a therapeutic method of taking the herbal medicinals in forms of 

granules, pills and tablets into the mouth, dissolving and gradually swallowing 

so that it has long effect on the oral cavity and throat. Its efficacy is to clearheat, 

detoxify, disperse swelling, stop pain, engender fluid, moisten dryness, tonify qi 

and restore sound.  It is indicated for a disease pattern like aphtha, throat 

impediment and hoarseness. The common usage formula is yú gān zǐ hóu piàn. 

含腮疮 (hán sāi chuāng) : 又称小儿痄腮。指以小儿面颊近颐颔部位的疮

肿，初为豆粒状，逐渐增大，如口中含物为临床特征的病证。重证可蚀破

颐颊，多由热毒所致。 

หานไซชวง : โรคคางทูม : หรือเรียกว่า เสี่ยวเออ๋รจ์า้ไซ (โรคคางทูมในเด็ก) หมายถึง กลุ่ม

อาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ อาการบวมบริเวณขา้งแกม้และใกลต้ าแหน่ง

ขากรรไกร ระยะแรกจะมลีกัษณะคลา้ยเมลด็ถ ัว่ และจะค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้น คลา้ยอมสิ่งของไว ้

ในปาก ในกรณีรุนแรงอาจกดักร่อนบริเวณแกม้จนแตกเป็นแผล มกัมสีาเหตุมาจากพษิรอ้น 

han sai chuang : also known as pediatric mumps, referring to a disease/pattern 

featured as sores and swellings on the cheek and near the jaw, which are initially 

pea-shaped and gradually increase in size, like having an object in the mouth. In 

severe cases, the cheeks can be etched and broken, and it is mostly caused by 

heat-toxin. 

寒湿痢 (hán shī lì) : 指以下痢赤白粘冻，或为纯白冻，伴腹痛，里急后

重，饮食乏味，脘腹胀闷为临床特征的病证。多因寒湿客肠，气血壅滞，

传导失司所致。 
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หานซือลี่ : โรคบิดกลุ่มอาการเย็นช้ืน : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ถ่ายมมีกูสี

แดงปนขาวเป็นกอ้น หรือมูกสีขาวเป็นกอ้น และมีอาการร่วม ไดแ้ก่ ปวดทอ้ง ปวดถ่ายเหมือน

ถ่ายไม่สุด กินอาหารไม่รูร้ส แน่นอืดบริเวณทอ้ง มกัมสีาเหตุจากความเยน็ชื้นกระทบล าไส ้ชี่และ

เลอืดอดุกัน้ การล  าเลยีงของล าไสผ้ดิปกติ  

cold-damp dysentery :  a disease/pattern featured as defecation with red-white 

or white pus, abdominal pain and tenesmus, poor appetite, and abdominal 

distension.  It is mostly caused by retention of cold-dampness in large intestine 

and stagnation of qi-blood resulting in the breakdown of conduction.  

含漱法  (hán shù fǎ) : 指用中药煎液漱洗咽喉、口腔局部，起到清热解毒、

祛腐止痛、清洁局部的作用，用于治疗喉痹、乳蛾等咽喉部病证的方法。 

หานซู่ฝ่า : วิธีกล ัว้ปาก : การน ายาจนีแบบน า้ส  าหรบัอมกล ัว้ปากและคอ มสีรรพคุณดบัรอ้นถอน

พษิ สลายเนื้อตาย ระงบัปวด และช าระลา้งแผลเฉพาะที่ ใชร้กัษากลุ่มอาการโรคที่เกี่ยวกบัล  าคอ 

เช่น โหวป้ี (เจ็บคอ; throat impediment) หญู่เออ๋ (ต่อมทอนซลิอกัเสบ; tonsillitis)  

rinsing mouth method :  a therapeutic method of applying herbal medicinal 

decoction to rinse throat and oral cavity.  Its efficacy is to clear heat, detoxify, 

dispell putridity, stoppain and clean the localized area. It is indicated for a throat 

disease pattern like throat impediment and tonsillitis.  

寒饮伏肺证 (hán yǐn fú fèi zhèng) : 又称寒痰阻肺证或寒饮停肺证。指以咳

喘，痰白量多，怯寒背冷等为临床特征的病证。多因寒痰停聚于肺，肺失

宣降所致。  

หานอิ่นฝูเฟ่ยเจิ้ง : กลุ่มอาการน ้าเมือกเย็นแฝงในปอด : หรือเรียกว่า หานถานจู่เฟ่ยเจิ้ง (กลุ่ม

อาการเสมหะเย็นอุดกัน้ปอด) หรือหานอิ่นถิงเฟ่ยเจิ้ง (กลุ่มอาการน า้เมือกเย็นตกคา้งในปอด) 

หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ไอหอบ มีเสมหะขาวปริมาณมาก      

กลวัหนาว เย็นที่หลงั เป็นตน้ มกัเกิดจากปจัจยัก่อโรค คือ เสมหะเย็นสะสมและตกคา้งในปอด    

การกระจายชี่และเคลือ่นชี่ลงของปอดเสยีสมดุล  

pattern of cold retained fluid hidden in the lung : also known as hán tán zŭ 

fèi zhèng and hán yĭn tíng fèi zhèng, a disease/pattern featured as cough, 

panting, profuse white sputum, aversion to cold, and coldness in the back, etc. It 

is mostly caused by failure of qi diffusion and descent due to cold phlegm 

retention and hidden in the lung.   
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汗证 (hàn zhèng) : 指以全身或局部非正常出汗为临床特征的病证。多因阴

阳失调，腠理不固所导致汗液外泄失常。其中，不因外界环境因素影响，

白昼时时汗出，动则益甚者称为自汗，寐中汗出，醒来即止者称为盗汗。 

ฮ ัน่เจิ้ง : กลุ่มอาการเหงื่อออก : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เหงือ่ออกผดิปกติ

ท ัว่ตวัหรือบางส่วนของร่างกาย มกัมีสาเหตุจากอินหยางเสยีสมดุล โช่วหลี่  (ช่องระหว่างเนื้อเยื่อ 

ร่องที่อยู่บนผิวหนงั หรือช่องระหว่างกลา้มเนื้ อ หรืออวยัวะภายใน ) ไม่กระชบัท าใหเ้หงื่อออก

ผิดปกติ ท ัง้นี้ หากไม่เกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัแวดลอ้มภายนอก การที่เหงื่อออกตลอดเวลาในช่ วง

กลางวนัและรุนแรงขึ้นเมื่อเคลื่อนไหว เรียกว่า  ‘จื้อฮัน่’ (自汗; เหงื่อออกเอง) ส่วนการมเีหงื่อ

ออกขณะหลบั และหยุดเมือ่ต่ืนเรียกว่า ‘เตา้ฮัน่’ (盗汗; เหงือ่ลกัออก) 

sweating syndrome : a disease/pattern featured as abnormal sweating over the 

body or in the local part. It is mostly caused by disharmony of yin and yang and 

unsolid interstices, resulting in abnormal sweating leakage. Of which features as 

constant sweating in the daytime, more sweating when moving despite the 

outside circumstances, pertain to “spontaneous sweating” ; features as sweating 

in the night sleep and stopping when waking pertain to “night sweating”.   

颃颡 (háng sǎng) : 指咽上上腭与鼻相通的部位，为软口盖的后部。即西医

学的鼻咽部。 

หางส่าง : หลงัโพรงจมูก : ส่วนของคอหอยดา้นหลงัโพรงจมูกเหนือเพดานอ่อน ตรงกับ 

nasopharynx ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

hang sang : the part of the pharynx above the mandible which connects the nose 

and posterior portion of the soft palate, i.e. nasopharynx in western medicine.  

颃颡岩  (háng sǎng yán) : 指以鼻衄、鼻塞、头痛、耳鸣，颈部恶核，肿

物外观如菜花状隆起，边界不清，触之易出血，好发于鼻咽顶后壁或咽

隐窝为临床特征的病证。多因正虚邪实，邪毒结聚颃颡所致。即西医学

的鼻咽癌。 

หางส่างเหยียน (กอ้นแข็งหลงัโพรงจมูก) : มะเร็งหลงัโพรงจมูก : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะ

เด่นทางคลนิิก คือ เลอืดก าเดาไหล คดัจมูก ปวดหวั มเีสยีงในหู พบกอ้นเนื้อรา้ยที่คอ ลกัษณะ

กอ้นดูคลา้ยดอกกะหล า่ ขอบไม่ชดั มเีลอืดออกงา่ยเมือ่ถูกกระทบ พบไดม้าก บริเวณผวิดา้นหลงั

ของโพรงหลงัจมูกหรือมุมคอหอยส่วนที่อยู่หลงัโพรงจมูก (pharyngeal recess) มกัมีสาเหตุ

จากพิษก่อโรคก่อตัวและสะสมขึ้นในคอหอยส่วนที่อยู่หลงัโพรงจมูก อนัเนื่องมาจากเจิ้ งชี่  
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(ภูมิคุม้กนัของร่างกาย) พร่อง เสียชี่ (ปจัจยัภายนอก) แกร่ง ตรงกบั โรคมะเร็งหลงัโพรงจมูก  

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nasopharynx rocky mass :  a disease/pattern featured as nosebleed, nasal 

congestion, headache, tinnitus, malign nodes in the neck shaped in cauliflower-

like lump with unclear edges, subjected to bleed by pressing and frequently 

occurring in the parietal posterior wall of the nasopharynx and pharyngeal 

recess. It is mostly caused by pathogenic toxin binding and accumulating in the 

nasopharynx due to deficient healthy qi and excess pathogen, i.e. 

nasopharyngeal carcinoma in western medicine. 

河车八味丸 (hé chē bā wèi wán) : 本方由紫河车、生地黄、麦冬、山茱

萸、牡丹皮、泽泻、鹿茸、五味子、茯苓、山药、熟附子、肉桂组成。具

有补益脾肾的功效。主要用于婴儿小儿痫症，年深日远，肝肾已亏，脾肺

不足，心血耗散等病证。 

เหอเชอปาเว่ยหวาน : ต ารบัยาเหอเชอปาเว่ยหวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย จื่อเหอเชอ (รกเดก็), 

เซิงตี้หวง (โกฐขี้แมวสด), ไม่ตง, ซานจูอฺวี,๋ หมู่ตนัผี (เปลือกรากโบตัน๋), เจอ๋เซี่ย, ลู่หญง (เขา

กวาง), อู่เว่ยจื่อ, ฝูหลงิ (โป่งรากสน), ซนัเย่า, สูฟู่ จื่อ และโญ่วกุย้ (อบเชยจีน) มีสรรพคุณเสริม

บ ารุงมา้มและไต มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคในเด็กทารกและเด็กเลก็ที่มีลมชกัเรื้อรงั ตบัและไต

พร่อง มา้มและปอดบกพร่อง เลอืดหวัใจถูกเผาผลาญ 

he che ba wei wan :  a formula consisting of zǐ hé chē, sheng dì huáng, mài 

dōng, shān zhū yú, mǔ dān pí, zé xiè, lù róng, wǔ wèi zǐ, fú líng, shān yào, shú fù 

zǐ, ròu guì. It acts to invigorate spleen and kidney. It is indicated for infantile or 

pediatric epilepsy caused by long-term disease, deficiency in liver and kidney, 

insufficient spleen and lung, consumption of heart blood, etc.    

和营止痛法 (hé yíng zhǐ tòng fǎ) : 指用具有和营生新、活血止痛作用的方

药，治疗损伤中期仍然存在气滞血瘀、局部肿痛，但继续攻下又恐损伤正

气等病证的方法。常用和营止痛汤、橘术四物汤、定痛和血汤、和营通气

散等。 

เหออิง๋จื่อท่งฝ่า : วิธีปรบัช่ีสารอาหารและระงบัปวด : วธิีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มสีรรพคุณปรบั

สมดุลชี่สารอาหารและส่งเสริมการสรา้งใหม่ กระตุน้การไหลเวยีนเลอืดและระงบัอาการปวด ใน

การรกัษาการเจ็บป่วยระยะกลาง ที่ยงัคงพบกลุ่มอาการโรคชี่ติดขดัและเลอืดคัง่ ปวดบวมเฉพาะ

ส่วน แต่หากใชย้าขบัระบายอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลใหเ้จิ้งชี่ (ภูมติา้นทานของร่างกาย) ถูกท าลาย 
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ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย คือ เหออิง๋จื่อท่งทงั จวีจู๋ซ๋ือ่อูท้งั ต้ิงท่งเหอเซฺวีย่ทงั และเหออิง๋ทงชี่ส่าน เป็นตน้ 

harmonizing the nutrient and relieving pain : a therapeutic method that applies 

formulas and medicinals of harmonizing nutrient and promoting regeneration, 

activating blood and relieving pain to treat injury at the medium stage with qi 

stagnation and blood stasis, local swelling and pain but continuous offensive 

purgation may damage healthy qi.The common used formulas are hé yíng zhǐ tòng 

tāng, jú zhú sì wù tāng, dìng tòng hé xuè tāng and hé yíng tōng qì săn. 

和营止痛汤 (hé yíng zhǐ tòng tāng) : 本方由赤芍、当归尾、乌药、川芎、

苏木、陈皮、桃仁、乳香、没药、木通、甘草、续断组成。具有活血止

痛，祛瘀生新的功效。用于损伤后，虽经消、下等法治疗，但仍有气滞瘀

凝，肿痛未尽，而继续运用攻下之法又恐伤正气的病证。 

เหออิง๋จื่อท่งทงั : ต ารบัยาเหออิง๋จื่อท่งทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ชื่อเสา, ตงักุยเหว่ย (โกฐ

เชียง), อูเย่า, ชวนซฺยง (โกฐหวับวั), ซูมู่ (ฝาง), เฉินผ ี(ผวิสม้จีน), เถาเหญิน (เมลด็ทอ้), หญู่

เซยีง (ก ายาน), ม่อเย่า (มดยอบ), มู่ทง, กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) และซฺวี่ตว้น มสีรรพคุณกระตุน้

การไหลเวยีนเลอืด ระงบัปวด สลายเลอืดคัง่ เสริมสรา้งเลอืดและเนื้อเยื่อใหม่ ใชร้กัษากลุ่ม

อาการโรคหลงัการบาดเจ็บ ถงึแมร้กัษาดว้ยวธิีการลดบวมและระบายลงล่าง แต่ยงัมอีาการชี่

ติดขดั เลอืดคัง่ ปวดบวมยงัไม่หาย หากใชว้ธิีการระบายต่อเนื่อง อาจจะท าลาย เจิ้งชี่ (ภูมิ

ตา้นทานของร่างกาย) 

he ying zhi tong tang : a formula consisting of chì sháo, dāng guī wěi, wū yào, 

chuān xiōng, sū mù, chén pí, táo rén, rŭ xiāng, mò yào, mù tōng, gān căo and xù 

duàn.  It can activate blood and relieve pain, expel stasis and promote blood 

regeneration.  It is indicated for injury that has been treated by dispersion and 

purgation but there is remained qi stagnation and blood stasis, swelling and pain, 

and purgation may impair healthy qi. 

黑带 (hēi dài) : 指从阴道流出如黑豆汁、或稠或稀、或臭或腥的分泌物为

临床特征的病证。 

เฮยไต ้(มตุกดิด า) : ตกขาวสดี า : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ช่องคลอดมสีาร

คดัหล ัง่สดี  าคลา้ยน า้ถ ัว่ด าไหลออกมา อาจมลีกัษณะขน้หรือใส อาจมกีลิน่เหมน็หรือกลิน่คาว  

black vaginal discharge :  a disease/pattern featured as black bean sauce-like, 

thick or clear, smelly or fishy excretion discharged from vagina. 
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黑风内障 (hēi fēng nèi zhàng) : 指以头痛眼胀，眼起黑花，视力下降，瞳

神散大，瞳色昏黑为临床特征的内障眼病。与西医学的慢性闭角型青光

眼类似。 

เฮยเฟิงเน่ยจ ัง้ (วงลอ้ลมสีด า) : ตอ้หินสีด า : โรคตาภายในที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวด

หวั ตึงลูกตา มองเห็นรอยด าลอยไปมา การมองเห็นลดลง รูม่านตาขยาย มองจากภายนอกเห็น

เป็นสดี า คลา้ยกบั โรคตอ้หนิมมุปิดเรื้อรงั (chronic angle-closure glaucoma) ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

blackish wind glaucoma : a disease/pattern featured as headache, distention of 

the eye, vitreous floaters, decreased vision, dilated pupil in dark color.  It is 

similar to chronic angle-closure glaucoma in western medicine. 

黒睛 (hēi jīng)  : 又称黑珠、黑仁、乌睛、乌珠等。位于眼珠前部的中

央，质地透明而坚韧，是光线进入眼内的必由之路，并有保护眼内组织

的作用。即西医学的角膜。 

เฮยจิง : ตาด า : หรือเรียกว่า เฮยจู, เฮยเหญิน, อูจิง หรืออูจู เป็นตน้ อยู่ดา้นหนา้ตรงกึ่งกลาง

ของตา มลีกัษณะใส แขง็แรงและหยุ่นเหนียว เป็นทางผ่านของแสงเขา้สู่ตา ท าหนา้ที่ปกป้องส่วน

ต่างๆ ภายในตา ตรงกบั กระจกตา (cornea) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

dark of the eye : also known as hēi zhū, hēi rén, wū jīng and wū zhū, referring 

to the transparent, tough and tensile tissue in the center of the anterior part of the 

eyeball, allowing the light to pass through and protecting the tissues in the eyes, 

i.e. cornea in western medicine. 

横产 (héng chǎn) : 妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺利娩出，产时儿手

先出。 

เหงิฉ่าน : คลอดทารกท่าขวาง : การคลอดลูกเมือ่อายุครรภค์รบก าหนด แต่ไม่สามารถคลอดลูก

ไดร้าบรื่น เนื่องจากมอืทารกเป็นส่วนน าขณะคลอด 

heng chan : from full-term gestation to delivery, the fetus cannot be delivered 

smoothly as a hand gets out first at birth. 

䯒骨 (héng gǔ)  : 指构成小腿的骨骼。即西医学的胫、腓骨的统称。(图 

Fig. 41)   

เหิงกู่ : กระดูกขาท่อนล่าง : กระดูกที่ประกอบเป็นกระดูกขาท่อนล่าง ไดแ้ก่ กระดูกหนา้แขง้  

และกระดูกน่อง ตรงกบั tibia และ fibula ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 41)   
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heng gu : the bones constituting lower part of the leg, i.e. a collective term for 

the tibia and fibula. (picture Fig. 41) 

红蝴蝶疮  (hóng hú dié chuāng) : 指以颜面出现蝴蝶状红斑为临床特征，可

累及全身多脏器的病证。与西医学的红斑狼疮类似。 

หงหูเตี๋ยชวง : ผื่นแดงรูปผีเสื้อ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ใบหนา้เกิดผื่น

เป็นป้ืนสีแดงรูปลกัษณะคลา้ยผีเสื้อ มกัเป็นร่วมกับความผิดปกติของอวยัวะหลายระบบใน

ร่างกาย คลา้ยกบั lupus erythematosus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

red butterfly rash :  a disease/pattern featured as butterfly-like red rash on the 

face, which can involve multiple organs. It is similar to lupus erythematosus in 

western medicine. 

红丝疔  (hóng sī dīng) : 指发于四肢，皮肤呈红丝显露，迅速向上走窜的急

性感染性疾病。即西医学的急性淋巴管炎。(图 Fig. 2)   

หงซือติง : ฝีเสน้แดง : เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลนัของผวิหนงับริเวณแขนขา มลีกัษณะเป็นแนวสี

แดงขยายขึ้นขา้งบนอย่างรวดเร็ว ตรงกับ acute lymphangitis (โรคท่อน ้าเหลืองอกัเสบ

เฉียบพลนั) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 2) 

red-streaked boil : an acute infectious disease occurring on extremities with red 

streaks and scurrying upward rapidly, i. e. acute lymphangitis in western 

medicine. (picture Fig. 2) 

喉痹  (hóu bì) : 指以咽部红肿疼痛，或干燥、异物感、咽痒等为临床特征

的病证。多因外邪侵袭，壅遏肺系，邪滞于咽，或脏腑虚损，咽喉失养，

或虚火上灼所致。即西医学的急、慢性咽炎。 

โหวป้ี : เจ็บคอ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ช่องคอบวมแดงปวดเจ็บ หรือ

คอแหง้ รูส้ึกเหมือนมีอะไรติดคอ คนัคอ เป็นตน้ มกัมสีาเหตุจากปจัจยัก่อโรคภายนอกรุกราน 

อุดกัน้ระบบปอด ติดขดัที่ล  าคอ หรือจ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) พร่อง ท าใหล้  าคอขาดการหล่อเลี้ยง 

หรือไฟจากภาวะพร่องแผดเผาส่วนบน ตรงกบั โรคคออกัเสบเฉียบพลนัหรือเรื้อรงั ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

throat impediment :  a disease/pattern featured as red, swollen and painful 

pharynx or dryness, foreign body sensation and itching in the pharynx, i.e. acute 

and chronic pharyngitis in western medicine.  It is mostly caused by external 

pathogen invading and obstructing the lung and stagnating in the pharynx, or 
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deficient viscera and bowels failing to nourish the pharynx, or deficiency fire 

scorching upward.  

喉底 (hóu dǐ) : 又称里喉。即西医学的咽后壁。 

โหวตี่ (ฐานคอหอย) : หลงัคอหอย : หรือเรียกว่า หลีโ่หว (คอหอยดา้นใน) เป็นบริเวณผนงัคอ

หอยดา้นหลงั ตรงกบั posterior pharyngeal wall ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

retropharynx : also known as lĭ hóu, i.e.  posterior pharyngeal wall in western 

medicine.  

喉关 (hóu guān) : 指由喉核、悬雍垂和舌根共同组成的结构。即西医学的

咽峡。 

โหวกวน : ด่านคอหอย : บริเวณระหว่างช่องปากและคอหอย ประกอบดว้ย ต่อมทอนซลิ ลิ้นไก่

และโคนลิ้น ตรงกบั oropharyngeal isthmus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

throat pass : the structure consisting of tonsils, uvula and tongue root, i. e. 

isthmus of fauces in western medicine.  

喉核 (hóu hé) : 位于咽腔内咽前柱和咽后柱之间，左右各一。即西医学的

腭扁桃体。 

โหวเหอ (ต่อมคอ) : ต่อมทอนซิล : เป็นอวยัวะที ่อยู่ระหว่าง anterior และ posterior 

pharynx พบไดท้ ัง้ซา้ยและขวาของคอหอยหลงัช่องปาก คือ palatine tonsil ในการแพทย์

แผนปจัจุบนั 

throat node :  between the palatoglossal and palatopharyngeal arches on each 

side of the fauces, i.e. palatine tonsil in western medicine. 

喉菌  (hóu jùn) : 指以声音嘶哑，咽喉异物梗阻感，伴有咽喉疼痛、咯痰带

血、口气恶臭、颈部恶核、吞咽梗阻，甚或呼吸困难，肿物外观呈菜花

样、表面粗糙、触之易出血、边界不清为临床特征的病证。多因怒郁伤

肝、思虑伤脾、脾肾素虚引起火毒、痰浊、瘀热困结咽喉所致。与西医学

的喉癌、喉咽恶性肿瘤类似。 

โหวจฺว้ิน : มะเร็งช่องคอ : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เสยีงแหบ รูส้กึเหมอืนมี

อะไรอุดกัน้ในคอร่วมกบัอาการเจ็บคอ เสมหะปนเลอืด ปากมกีลิน่เหมน็รุนแรง เกิดกอ้นเนื้อรา้ย

บริเวณคอ การกลนืติดขดัหรือในรายที่รุนแรงจะหายใจล าบาก ลกัษณะกอ้นดูคลา้ยดอกกะหล า่ 
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ขอบไม่ชดั มีเลอืดออกง่ายเมื่อถูกกระทบ มกัมสีาเหตุจากความอดัอ ัน้ตนัใจและอารมณ์โกรธท า

รา้ยตบั การครุ่นคิดกงัวลท ารา้ยมา้ม พื้นฐานมา้มและไตพร่อง ท าใหเ้กิดพิษไฟ เสมหะขุ่น     

ความรอ้นคัง่สะสมเกาะตวัจนเกิดเป็นกอ้นที่ช่องคอ คลา้ยกบั มะเร็งกล่องเสียง (laryngeal 

cancer) และ malignant laryngopharyngeal tumor ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

throat cancer :  a disease/pattern featured as hoarseness, foreign body and 

obstruction sensation in the throat, accompanied with sore throat, bloody 

sputum, fetid mouth odor, malign nodes in the neck, sense of obstruction during 

swallowing, or even difficulty in breathing, cauliflower-like lump with rough 

surface and unclear edges, and subjected to bleed by pressing.  It is mostly 

caused by fire-toxin, phlegm turbidity and static heat due to depression and rage 

damaging the liver, thought and contemplation damaging the spleen and 

congenital deficiency of the spleen and kidney encumbering and binding in the 

throat. It is similar to laryngeal cancer and malignant laryngopharyngeal tumor 

in western medicine. 

喉咳 (hóu ké) : 指以突然和反复发作的咽喉干痒、咳嗽痰少为临床特征的

病证。多因外邪侵袭、脏腑亏虚或脏腑失调、痰凝气滞及所异气刺激咽喉

致。与西医学的咽、喉等部位疾病所致的咳嗽类似。 

โหวเขอ : ไอระคายคอ : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอ มเีสมหะนอ้ยเนื่องจาก

คอแหง้และคนัคอฉบัพลนัหรือเป็นๆ หายๆ มกัมีสาเหตุจากปจัจยัก่อโรคภายนอกรุกราน จ ัง้ฝู่ 

(อวยัวะภายใน) พร่องหรือความไม่สมดุลของจัง้ฝู่ เสมหะเกาะตวัและชี่ติดขดั รวมถึงอากาศที่

ปนเป้ือนกระตุน้ใหเ้กิดการระคายคอ คลา้ยกบั อาการไอที่เกิดจากโรคของกล่องเสยีง (larynx) 

และคอหอย (pharynx) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

throat cough :  a disease/pattern featured as sudden and recurrent dry and 

itching throat, coughing with scanty sputum.  It is mostly caused by external 

pathogen invading, deficiency of viscera or disharmony of viscera, phlegm 

congelation and qi obstruction and epidemic pathogen stimulating throat.  It is 

similar to cough due to diseases of larynx and pharynx in western medicine.  

喉科六味汤 (hóu kē liù wèi tāng) : 本方由桔梗、甘草、荆芥、防风、薄荷、

僵蚕组成。具有疏风散寒，宣肺利咽的功效。主要用于外感风寒，邪滞喉

窍的喉痹、喉瘖等病证。 

โหวเคอลิ่วเว่ยทงั : ต ารบัยาโหวเคอลิ่วเว่ยทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย เจีย๋เกิ่ง, กนัเฉ่า (ชะเอม
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เทศ), จิงเจี้ย, ฝางเฟิง, ปัว้เหอะ (สะระแหน่) และเจียงฉาน มีสรรพคุณในการกระจายลมและ

สลายความเย็น ช่วยกระจายชี่ปอดท าใหค้อโล่ง มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคที่เกิดจากลมเย็น

ภายนอกกระทบ ท าใหท้วารคอติดขดัจนเกิดอาการเจ็บคอ เสยีงแหบ เป็นตน้ 

hou ke liu wei tang :  a formula consisting of jié gĕng, gān căo, jīng jiè, fáng 

fēng, bò he and jiāng cán. It acts to disperse wind and dissipate cold, diffuse the 

lung and soothe the throat. It is indicated for throat impediment and hoarseness 

etc. caused by pathogenic wind-cold stagnating in the throat.   

喉瘤  (hóu liú) : 指以声音嘶哑，喉异物感，甚或呼吸困难，肿物外观呈桑

椹状或结节状，广基或有蒂，呈淡红或暗红色，表面不平为临床特征的病

证。多因脏腑功能失调，气滞血瘀，或痰浊湿邪凝聚所致。与西医学的喉

乳头状瘤类似。 

โหวหลิว : เน้ืองอกกล่องเสียง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เสียงแหบ รูส้ึก

เหมือนมีอะไรติดคอ ในรายที่มอีาการหนกัจะหายใจล าบาก มกีอ้นลกัษณะตะปุ่ มตะป ่าคลา้ยลูก

หม่อนหรือเป็นกอ้นกลมมีฐานกวา้งหรือมีกา้น สีแดงอ่อนหรือแดงคล า้ ผิวไม่เรียบ มกัมสีาเหตุ

จากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ไม่สมดุล ชี่ติดขดัเลอืดคัง่ หรือเสมหะขุ่นและความชื้นสะสมเกาะตวัก่อ

เกิดโรค คลา้ยกบั laryngeal papilloma ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tumor of larynx :  a disease/pattern featured as hoarseness, foreign body 

sensation in the larynx, even dyspnea, and bumps being mulberry-like or 

nodular, sessile or pedunculated in light or dark red, and with uneven surface. It 

is mostly caused by dysfunction of viscera and bowels, qi stagnation and blood 

stasis, or congealing of phlegm-turbidity and dampness. It is similar to laryngeal 

papilloma in western medicine.  

喉癣 (hóu xuǎn) : 指以咽喉干痒、溃烂疼痛、腐物叠生、形似苔藓为临

床特征的病证。多因肺肾不足，瘵虫蚀喉所致。与西医学的咽、喉结核

类似。 

โหวเสฺว่ียน : แผลคลา้ยกลากในคอ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ คอแหง้ 

ระคายคอ มแีผลเป่ือยปวดเจ็บ หนาตวัจบัเป็นชัน้ๆ คลา้ยตะไคร่น า้ มกัมสีาเหตุจากปอดและไต

พร่องร่วมกบัเชื้อวณัโรค (ไจฉ้ง) กดักร่อนคอ คลา้ยกบั วณัโรคช่องคอ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tinea-like erosion of the throat :  a disease/pattern mostly caused by deficient 

lung and kidney and zhài chóng (similar to tubercule bacillus in western 

medicine)  corroding the throat and featured as dryness, itch, ulceration, pain, 



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              109 

superimposed putridity like lichen in the throat, i.e.  tuberculosis of pharynx or 

larynx in western medicine. 

喉瘖 (hóu yīn) : 指以声音嘶哑为临床特征的病证。多因外感风邪或脏腑失

调所致。包括西医学的急、慢性喉炎、声带小结、声带息肉、声带麻痹

等。(图 Fig. 60)   

โหวอนิ : เสยีงพร่า : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการเสยีงแหบ มกัมสีาเหตุ

จากลมก่อโรคภายนอก หรือเกิดจากความไม่สมดุลของจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ท าใหเ้กิดโรค หมาย

รวมถึงโรคคออกัเสบเฉียบพลนัหรือเรื้อรงั เกิดตุ่มที่เสน้เสียง เนื้องอกที่เสน้เสียง เสน้เสียงเป็น

อมัพาต เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 60)   

hoarseness disease : a disease/pattern mostly caused by wind invasion or 

disharmony of viscera and bowels and featured as hoarse voice, including acute 

or chronic pharyngitis, vocal nodules, vocal polyps and vocal cord paralysis, etc. 

in western medicine. (picture Fig. 60) 

喉痈 (hóu yōng) : 指以咽喉及喉核周围红赤肿起、疼痛较剧，吞咽困难，

甚或呼吸困难为临床特征的病证。多因素体蕴热，或过食辛辣，或乳蛾未

愈，热毒上窜所致。包括西医学的扁桃体周围脓肿、急性会厌炎、会厌脓

肿、咽后壁脓肿、咽旁脓肿等。(图 Fig. 61)   

โหวยง : ฝีในคอ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ช่องคอและต่อมทอนซลิบวม

แดง และปวดเจ็บรุนแรง กลนืล  าบาก หากรุนแรงจะมอีาการหายใจล าบาก มกัมสีาเหตุจากพื้นฐาน

ร่างกายมีความรอ้นสะสม หรือกินอาหารรสเผ็ดปริมาณมากเกิน หรือทอนซลิอกัเสบที่ยงัไม่หาย 

ท าใหพ้ิษรอ้นกระจายขึ้นดา้นบน หมายรวมถึงโรคฝีรอบทอนซิล (peritonsillar abscess)     

ฝาปิดกล่องเสียงอกัเสบเฉียบพลนั (acute epiglottitis) ฝีที่ฝาปิดกล่องเสียง (epiglottic 

abscess) ฝีหลงัคอหอย (retropharyngeal abscess) ฝีขา้งคอหอย (parapharyngeal 

abscess) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 61)   

throat abscess : a disease/pattern featured as red, swollen and painful throat and 

tonsils, dysphagia, even dyspnea, including peritonsillar abscess, acute 

epiglottitis, epiglottic abscess, retropharyngeal abscess and parapharyngeal 

abscess in western medicine. It is mostly caused by constitutional heat 

accumulation, or overeating spicy food, or upward scurrying of heat toxin due to 

unhealed tonsillitis. (picture Fig.61) 
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后山骨 (hòu shān gǔ)  : 又称枕骨、玉枕骨、后枕骨。指脑后的骨性突起，

即西医学的枕骨。(图 Fig. 25)   

โฮ่วซานกู่ : กระดูกทา้ยทอย : หรือเรียกว่า เจิน๋กู่ (กระดูกรบัหมอน), อวฺี้เจิน๋กู่ (กระดูกรบัหมอน

หยก) หรือโฮ่วเจิน๋กู่ (กระดูกรบัหมอนดา้นหลงั) หมายถึง กระดูกนูนบริเวณทา้ยทอย ตรงกบั 

occipital bone ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 25)   

hou shan gu : also known as zhěn gŭ, yù zhěn gŭ and hòu zhěn gŭ, referring to 

the post-cranial bony protuberance, i. e. occipital bone in western medicine. 

(picture Fig. 25) 

琥珀抱龙丸 (hǔ pò bào lóng wán) : 本方由山药、朱砂、甘草、琥珀、天竺

黄、檀香、枳壳、茯苓、胆南星、枳实、人参组成。具有清热化痰，镇静

安神的功效。主要用于小儿饮食内伤所致的痰食型急惊风，如发热抽搐，

烦躁不安，痰喘气急，惊痫等病证。 

หู่พ ัว่เป้าหลงหวาน : ต ารบัยาหู่พ ัว่เป้าหลงหวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย ซานเย่า, จูซา (ชาด), 

กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), หู่พ ัว่, เทียนจูห๋วง, ถานเซียง, จื่อเชี่ยว (สม้ซ่า), ฝูหลิง (โป่งรากสน),   

ต่านหนานซิง, จื่อสอื (สม้ซ่า) และเหญินเซิน (โสมคน) มีสรรพคุณดบัรอ้น สลายเสมหะ สงบ

จิตใจและอารมณ์ มกัใชร้กัษาเด็กที่มีอาการชกัเกร็งเฉียบพลนัแบบกลุ่มอาการโรคอาหารและ

เสมหะ ที่มสีาเหตุจากการบาดเจ็บภายในจากอาหารที่ค ัง่คา้ง เช่น มีไข ้ชกัเกร็ง กระสบักร ะส่าย 

หายใจหอบเร็วสาเหตุจากเสมหะมาก เกิดลมชกัเพราะตกใจ 

hu po bao long wan : a formula consisting of  shān yào, zhū shā, gān cǎo, hǔ 

pò, tiān zhú huáng, tán xiāng, zhǐ qiào, fú líng, dǎn nán xīng, zhǐ shí, rén shēn. It 

acts to clear heat and expectoration and tranquilize and allay excitement.  It is 

indicated for acute infantile convulsions of phlegm-food syndrome caused by 

internal damage of food retention, which are manifested by fever, convulsion, 

restlessness, asthma due to excessive phlegm, epilepsy due to fright, etc.  

虎潜丸  (hǔ qián wán)  : 本方由虎骨、知母、干姜、白芍、陈皮、熟地黄、

锁阳、龟甲、黄柏组成。具有滋阴降火，强壮筋骨的功效。用于损伤之后

肝肾不足，筋骨痿软，腿足瘦削，步履乏力等病证。 

หู่เฉียนหวาน : ต ารบัยาหู่ เฉียนหวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย หูกู่ (กระดูกเสือ), จือหมู่,       

กนัเจียง (ขิงแหง้), ไป๋เสา, เฉินผี (ผิวสม้จีน), สูตี้หวง (โกฐขี้แมวผดัเหลา้), ส ัว่หยาง, กุยเจี่ย 

(กระดองเต่า) และหวงไป่ มีสรรพคุณบ ารุงอิน ลดไฟ เสริมสรา้งความแขง็แรงของเสน้เอ็นและ
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กระดูก ใชส้  าหรบักลุ่มอาการโรคที่เกิดภายหลงัการบาดเจ็บ ท าใหต้บัและไตพร่อง เสน้เอ็นและ

กระดูกอ่อนแอ ขาและเทา้ลบีฝ่อ การเดนิอ่อนแรง เป็นตน้ 

hu qian wan : a formula consisting of hǔ gǔ, zhī mǔ, gān jiāng, bái sháo, chén 

pí, shú dì huáng, suǒ yáng, guī jiǎ and huáng băi.  It can nourish yin to 

downbear fire, strengthen the sinews and bones. It is indicated for liver-kidney 

insufficiency, wilting sinew and bone, emaciated lower limbs and weakness 

walking caused by injury. 

护场 (hù chǎng) :“护”有保护之意，“场”为斗争场所。指在疮疡的正邪

交争中，正气能够约束邪气，使之不至于深陷或扩散所形成的局部作肿范

围。有护场提示正气充足，预后较好；无护场提示正气不足，预后较差。 

ฮู่ฉ่าง : การปกป้องพื้นท่ี : ‘ฮู่’ (护) หมายถึง การปกป้อง ‘ฉ่าง’ (场) หมายถึง พื้นที่สูร้บ    

‘ฮู่ฉ่าง’ (护场) หมายถึง ในการด าเนินโรคแผลหนอง (ชวงหยาง) เจิ้งชี่ (ภูมิตา้นทานของ

ร่างกาย) สามารถควบคุมปจัจยัก่อโรค ท าใหบ้ริเวณที่บวมไม่กินลึกลงหรือไม่ลุกลามกวา้งขึ้น   

การมกีารปกป้องพื้นทีแ่สดงว่าเจิ้งชี่สมบูรณ์ การพยากรณ์โรคค่อนขา้งด ีหากไม่มกีารปกป้องพื้นที่

แสดงว่าเจิ้งชี่ไม่เพยีงพอ การพยากรณ์โรคค่อนขา้งแย่ 

protecting field : hù means protection and cháng is the place of fight. It refers 

to a local swelling area in the sore and ulcer formed in the condition that healthy 

qi could prevent pathogenic qi from invading further or spreading. Protecting 

field indicates sufficiency of healthy qi with a favorable prognosis, otherwise 

the insufficiency of healthy qi with a poor prognosis. 

户门 (hù mén) : 七冲门之一。即西医学的牙齿。 

ฮู่เหมิน : ฟัน :  เป็นหนึ่งในเจ็ดของชีชงเหมนิ [七冲门 : ด่านท ัง้เจ็ดของทางเดนิอาหาร ตัง้แต่

ปากถงึทวารหนกั] ตรงกบั teeth ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

hu men : one of the seven important portals, i.e. teeth in western medicine. 

花翳白陷  (huā yì bái xiàn) : 指以黑睛四周高起，中间低陷，形如花瓣，善

变速长为主要表现的眼病。多因风热毒邪所致。病情严重，若失治可致黑

睛溃破，变生蟹睛等恶候。本病愈后常留瘢痕，严重影响视力。即西医学

的角膜溃疡。 

ฮวาอี้ไป๋เซี่ยน (ตาด าขุ่นบุม๋คลา้ยดอกไม)้ : กระจกตาเป็นแผล : โรคตาที่มอีาการแสดงส าคญั 

คือ แนวขอบตาด านูนขึ้นและกลางตาด าบุม๋ลง ลกัษณะคลา้ยกลบีดอกไม ้โรคเปลีย่นแปลงและ
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ขยายเร็ว มกัมสีาเหตุจากปจัจยัก่อโรคภายนอก ไดแ้ก่ ลมและพษิรอ้น กรณีที่โรครุนแรงและการ

รกัษาไม่ไดผ้ล อาจท าใหต้าด าเกิดแผลจนทะลุ ลกัษณะคลา้ยตาของปู หลงัจากหายแลว้มกั

หลงเหลอืรอยโรคเป็นเยื่อขุ่นขาวที่ตาด า ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการมองเห็น ตรงกบั โรคกระจก

ตาเป็นแผล ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

petaloid nebula with a sunken center :  an ophthalmopathy caused by wind 

and heat toxin and manifested as bulging margin with sunken center of dark of 

the eye, making it look like petal shape, i.e. corneal ulcer in western medicine. It 

is changeable and grows rapidly. If it is severe and failed to be treated, it would 

cause ulceration of dark of the eye and turn into crablike eye (corneal 

perforation and iridoptosis). Scars left after healing will affect the vision. 

滑胎 (huá tāi) :  又称数堕胎。指堕胎、小产连续发生三次以上为临床特征

的病证。即西医学的习惯性流产。 

หฺวาไท : แทง้ซ ้าซาก : หรือเรียกว่า ซู่ต ัว้ไท หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ การแทง้ในไตรมาสแรกหรือการแทง้ในไตรมาสที่สอง ติดต่อกนัสามครัง้ขึ้นไป ตรงกับ 

habitual abortion (แทง้เป็นอาจณิ) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

hua tai : also known as shù duò tāi, referring to a disease/pattern featured as 

early abortion and miscarriage occurring more than three times continuously, i.e. 

habitual abortion in western medicine. 

踝骨 (huái gǔ) : 指距骨与胫腓骨构成关节的内、外侧圆形的骨性隆起。即

西医学的内踝、外踝。(图 Fig. 42)   

หฺวยักู่ : ตาตุ่ม : ปุ่ มกระดูกลกัษณะกลม เกิดจากการเชื่อมระหว่างกระดูกแขง้ (tibia) และ

กระดูกน่อง (fibula) มีท ัง้ดา้นใน (ตาตุ่มใน) และดา้นนอก (ตาตุ่มนอก) ตรงกบั medial 

malleolus และ lateral malleolus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 42)   

huai gu : the medial and lateral rounded bony prominences of tibia and fibula, 

i.e. medial malleolus and lateral malleolus in western medicine. (picture Fig. 42) 

坏死 ( huài sǐ)  : 指各种原因导致组织失去气、血、津液的濡养，失去活性

而不能复原的病理改变。 

ไฮว่สื่อ : เน้ือตาย : การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาจากสาเหตุต่างๆ ท าใหเ้นื้ อเยื่อขาดการ   

หล่อเลี้ยงจากชี่ เลอืด หรือ สารน า้และของเหลวในร่างกาย เกิดการตายเน่าจนไม่สามารถฟ้ืนคืน
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สภาพเดมิได ้  

necrosis : the irreversible pathogenic changes of the tissue due to qi, blood and 

body fluids failing to nourish.  

黄带 (huáng dài) : 指阴道流出淡黄色、粘稠的液体，甚则色浓如茶汁，或

有气味臭秽为临床特征的病证。 

หวงไต  ้(มุตกิดเหลือง) : ตกขาวสีเหลือง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ      

ช่องคลอดมขีองเหลวสเีหลอืงอ่อนไหลออกมา ลกัษณะขน้หนืด ในรายที่เป็นมากจะมสีเีขม้คลา้ย 

สนี า้ชา อาจมกีลิน่เหมน็ 

yellowish vaginal discharge :  a disease/pattern featured as light yellow and 

sticky fluid, or tea-like dark yellow and stink discharge from vagina.   

黄疸 (huáng dǎn) : 指以目黄、身黄、尿黄为临床特征的病证。多因湿邪困

脾，壅塞肝胆，疏泄失常，胆汁泛溢所致。与西医学黄疸类似。 

หวงต่าน : ดีซ่าน : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ตาเหลือง ตวัเหลืองและ

ปสัสาวะเหลอืง มกัมสีาเหตุจากความชื้นก่อโรคปิดกัน้มา้ม อดุกัน้ตบัและถงุน า้ด ีการกระจายและ

ระบายของชี่ผดิปกติ น า้ดเีอ่อลน้ คลา้ยกบั โรคดซี่าน ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

huang dan : a disease/pattern featured as yellow eyes, yellow body and yellow 

urine. It is mostly caused by dampness trapping the spleen, stagnating the liver 

and gallbladder, disorder of qi conveyance and dispersion and bile overflow, i.e. 

jaundice in western medicine. 

黄耳伤寒  (huáng ěr shāng hán) : 指以耳内流脓、寒战高热、头痛神昏、

项强抽搐为临床特征的危重病证，为脓耳并发症。多因脓耳失治，邪毒

壅盛，热入营血，内陷心包，引动肝风所致。即西医学的耳源性颅内并

发症。 

หวงเออ่รซ์างหาน : หูอกัเสบลกุลาม : กลุม่อาการโรคทีอ่นัตรายและรุนแรง เป็นอาการแทรกซอ้น

จากโรคหูน า้หนวก มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มีหนองไหลออกจากหู ไขสู้ง หนาวส ัน่ ปวดหวั 

หมดสติ คอแข็งเกร็ง และชกั มกัเกิดจากโรคหูน า้หนวกที่รกัษาไม่เหมาะสม ท าใหพ้ิษภายใน

สะสม ความรอ้นเขา้สู่ระดบัอิง๋และเลอืด รุกรานเยื่อหุม้หวัใจ แลว้กระตุน้ลมตบัก าเริบ ตรงกบั 

ภาวะแทรกซอ้นของโรค หู ลุกลาม เข า้ สู่สมอง  (otogenic intracranial complication)        

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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cold-attack due to purulent ear : a critical disease/pattern featured as purulent 

discharge in ear, shivering, high fever, headache, loss of consciousness, stiffness 

of the neck and convulsions. It is the complication of purulent ear and is mostly 

caused by improper treatment resulting in pathogenic toxin congestion and 

excessiveness, heat entering nutrient-blood aspects, and inward invading the 

pericardium and internal stirring of liver wind, i.e. otogenic intracranial 

complication in western medicine. 

黄风内障  (huáng fēng nèi zhàng)  : 指以眼珠胀痛，不睹三光，瞳神散大，

瞳色昏黄为临床特征的内障眼病。本病为绿风内障、黑风内障、青风内障

失治的结果。治疗不能恢复视力。即西医学的青光眼绝对期。 

หวงเฟิงเน่ยจ ัง้ (วงลอ้ลมสีเหลือง) : ตอ้หินสีเหลือง : โรคตาภายในที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ ปวดตึงลูกตา ตามองไม่เห็นแสงท ัง้สามชนิด (แสงอาทติย ์แสงจนัทร ์และแสงดาว) รูม่านตา

ขยาย มองจากภายนอกเห็นเป็นสเีหลอืงหม่น เกิดจากโรคตอ้หนิสเีขยีว ตอ้หนิสดี า และตอ้หนิสี

คราม ที่ไม่ไดร้บัการรกัษา และการมองเห็นทีสู่ญเสยีไปไม่สามารถรกัษาใหก้ลบัคืนมาได ้ตรงกบั 

โรคตอ้หนิระยะสุดทา้ย (absolute glaucoma) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

yellowish wind glaucoma :  an internal ophthalmopathy featured as distending 

pain of the eyeball, failing to see the sunlight, moonlight and starlight (i.e. loss 

of light sense in western medicine), dilation of pupil and eye being dark yellow. 

It develops from untreated greenish wind glaucoma, blackish wind glaucoma, 

and bluish wind glaucoma and the impaired vision is irreversible, i.e. absolute 

glaucoma in western medicine. 

黄仁  (huáng rén) : 又称眼帘、睛帘、虹彩。位于黑睛后，其色泽因人种而

异。即西医学的虹膜。 

หวงเหญิน : ม่านตา : หรือเรียกว่า เหยี่ยนเหลียน, จิงเหลยีน, หรือหงฉ่าย อยู่หลงัลูกตาด า 

ลกัษณะสตีาแตกต่างกนัไปตามชาติพนัธุ ์ตรงกบั iris ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

huang ren : also known as yăn lián, jīng lián and hóng căi. It is located behind 

the cornea. The color varies from race to race, i.e. iris in western medicine. 

黄水疮 (huáng shuǐ chuāng) : 指多发于颜面、四肢等暴露部位，以浅在性脓

疱和脓痂，有接触传染和自体接种为临床特征的化脓性皮肤病。多发于夏

秋季节，好发于儿童，易在托儿所、幼儿园或家庭中传播流行。与西医学

的脓疱疮类似。(图 Fig. 6)   
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หวงสุ่ยชวง : แผลพพุอง/โรคพพุอง : โรคผวิหนงัเกิดแผลพพุองเป็นหนอง มกัเกิดบริเวณนอก

ร่มผา้ เช่น ใบหนา้ และแขนขา มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณผิวหนงัเกิดตุ่มหนองและ

สะเก็ดหนอง โดยมกีารติดเชื้อจากการสมัผสักบัผูอ้ื่นหรือติดเชื้อลุกลามจากตนเองโดยการแกะเกา

แผล มกัเกิดในฤดูรอ้นและฤดูใบไมร่้วง พบบ่อยในเดก็และแพร่เชื้อติดต่อกนังา่ยในสถานรบัเลี้ยง

เด็ก โรงเรียนอนุบาล หรือภายในครอบครวั คลา้ยกบั impetigo ในการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

(ภาพ Fig. 6) 

yellow-water sore : a suppurative dermatosis frequently occurring in exposed 

parts such as face and four limbs and featured as superficial pustule and purulent 

crust, contact infection and autoinoculation. It frequently occurs among children 

in summer and autumn and is easy to spread in nurseries, kindergartens or 

families. It is similar to impetigo in western medicine. (picture Fig. 6) 

黄液上冲 (huáng yè shàng chōng) : 又称黄膜上冲、黄脓上冲。指以黑睛与

黄仁之间积聚黄色脓液为主要表现的急重眼病。多属凝脂翳、瞳神紧小等

病的并发症。即西医学的前房积脓。 

หวงเย่ียซ่างชง : หนองปะทุตาด า (หนองช่องหน้าม่านตา) : หรือเรียกว่า หวงหมอซ่างชง      

(เยื่อเหลอืงปะทุ) หรือหวงหนงซ่างชง (หนองเหลอืงปะทุ) หมายถึง โรคตาวกิฤตเฉียบพลนัที่มี

อาการแสดงส าคญั คือ มีน า้หนองสีเหลืองคัง่สะสมอยู่ระหว่างกระจกตาและม่านตา มกัเป็น

ภาวะแทรกซอ้นจากโรคตาด าขุ่นเป็นไข (กระจกตาอกัเสบเป็นหนอง) หรือรูม่านตาหดเลก็ ตรงกบั

โรคติดเชื้อเป็นหนองของช่องหนา้ม่านตา (hypopyon) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

upward rushing of yellow fluid : also known as huáng mó shàng chōng, huáng 

nóng shàng chōng, referring to an acute and critical ophthalmopathy manifested 

as yellow pus accumulating in area between dark of the eye and iris, i. e. 

hypopyon in western medicine.  It is the complication of purulent keratitis and 

contracted pupil (iridocyclitis). 

会厌痰包 (huì yàn tán bāo) : 指以咽部异物感或吞咽梗阻感，肿物外观呈半

球形，壁薄，表面光滑，色淡红或灰白或微黄为临床特征的病证。多因脏

腑功能失调，气滞血瘀，或痰浊湿邪凝聚所致。即西医学的会厌囊肿。 

ฮุ่ยเย่ียนถานเปา : ถุงเสมหะฝาปิดกล่องเสียง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

รูส้กึเหมอืนมอีะไรติดคอหรือติดขดัขณะกลนื ตวักอ้นดูคลา้ยครึ่งทรงกลม ผนงับาง ผวิเกลี้ยงลืน่ 
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สแีดงอ่อนหรือเทาขาวหรือเหลอืงอ่อน มกัมีสาเหตุจากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ไม่สมดุล ชี่ติดขดั

เลือดคัง่ หรือเสมหะขุ่นและความชื้ นสะสมเกาะตัวก่อเกิดโรค ตรงกับ epiglottic cyst          

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

epiglottis phlegm cyst : a disease/pattern featured as foreign body sensation in 

the pharynx or obstructed swallowing, bumps being hemispherical with thin 

wall and smooth surface and in light red, greyish white or light yellow.  It is 

mostly caused by dysfunction of viscera and bowels, qi stagnation and blood 

stasis, or congealing of phlegm-turbidity and dampness, i.e.  epiglottic cyst in 

western medicine. 

会厌逐瘀汤 (huì yàn zhú yū tāng) : 本方由桃仁、红花、甘草、桔梗、生地

黄、当归、玄参、柴胡、枳壳、赤芍组成。具有活血化瘀，祛痰利咽的功

效。主要用于痰凝血瘀，结聚喉窍的喉痹、乳蛾、喉瘖等病证。 

ฮุ่ยเย่ียนจูอ๋วีฺทงั : ต ารบัยาฮุ่ยเยียนจูอ๋วีฺทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย เถาเหญนิ (เมลด็ทอ้), หงฮวา 

(ดอกค าฝอย), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), เจีย๋เกิ่ง, เซิงตี้หวง (โกฐขี้แมวสด), ตงักุย (โกฐเชียง),      

เสฺวยีนเซนิ, ไฉหู, จื่อเชี่ยว (สม้ซ่า) และชื่อเสา มสีรรพคุณกระตุน้เลอืดใหไ้หลเวยีนดขีึ้นและสลาย

เลอืดคัง่ ขบัเสมหะช่วยใหค้อโล่ง มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคเสมหะเกาะตวัสะสมและเลือดคัง่  

อดุกัน้ทวารคอจนส่งผลใหเ้กิดอาการ เจ็บคอ ทอนซลิอกัเสบ เสยีงแหบ เป็นตน้  

hui yan zhu yu tang :  a formula consisting of táo rén, hóng huā, gān căo, jié 

gĕng, shēng dì huáng, dāng guī, xuán shēn, chái hú, zhĭ qiào and chì sháo.  It 

acts to activate blood and resolve stasis, dispel phlegm and soothe the throat. It 

is indicated for throat impediment, tonsillitis and hoarseness etc.  caused by 

congealing phlegm with blood stasis binding and accumulating in the throat. 

混睛障 (hùn jīng zhàng) : 又称混睛外障、气陷。指以黑睛深层呈现一片灰

白翳障，混浊不清，漫掩黑睛，障碍视力为主要表现的眼病。病程缓慢，

多数遗留瘢痕而影响视力。与西医学的角膜基质炎类似。 

ฮุ่นจิงจ ัง้ : ฝ้าบงัตาด า : หรือเรียกว่า ฮุ่นจิงไว่จ ัง้ (โรคตาภายนอกขุ่นมวั) หรือชี่เซี่ยน (ชี่จมลง) 

หมายถงึ โรคตาทีม่อีาการแสดงส าคญั คือ ช ัน้ลกึของกระจกตาเกิดแผ่นฝ้าขุ่นสเีทาขาวกระจายบงั

ตาด า บดบงัการมองเห็น การด าเนินโรคชา้และนาน ส่วนใหญ่หลงเหลอืรอยแผลเป็นและกระทบ

ต่อสมรรถภาพการมองเห็น คลา้ยกับ  โรคกระจกตาชัน้ลึกอกัเสบ (interstitial keratitis)     

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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murky eye nebula :  also know as hùn jīng wài zhàng, qì xiàn, referring to an 

ophthalmopathy manifested as turbid greyish white nebula of deep layer of dark 

of the eye diffusing to cover dark of the eye and impair the vision.  It has long 

course and mostly leaves scars to impair the vision.  It is similar to interstitial 

keratitis in western medicine. 

活血祛瘀汤  (huó xuè qū yū tāng) : 本方由当归、红花、土鳖虫、自然铜、

狗脊、骨碎补、没药、乳香、三七、路路通、桃仁组成。具有活血化瘀，

通络消肿，续筋接骨的功效。主要用于骨折及软组织损伤初期。 

หวัเซฺว่ียชฺวีอวีฺทงั : ต ารบัยาหวัเซฺว่ียชฺวีอวีฺทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตงักุย (โกฐเชียง), หงฮวา 

(ดอกค าฝอย), ถู่เปียฉง, จื้อหญานถง, โก่วจี,๋ กู่ซุ่ยปู่ , ม่อเย่า (มดยอบ), หญู่เซียง (ก ายาน),  

ซานชี, ลู่ลู่ทง และเถาเหญิน (เมล็ดทอ้) มีสรรพคุณกระตุน้การไหลเวียนเลอืด สลายเลอืดคัง่ 

ทะลวงเสน้ลมปราณ ลดบวม และเชื่อมเอ็นต่อกระดูก ส่วนใหญ่ใชใ้นการรกัษากระดูกหกัและ

เนื้อเยื่ออ่อนบาดเจ็บในระยะแรก 

huo xue qu yu tang : a formula consisting of dāng guī, hóng huā, tŭ biē chóng, 

zì rán tóng, gǒu jí, gǔ suì bǔ, mò yào, rŭ xiāng, sān qī, lù lù tōng and táo rén. It 

can activate blood and resolve stasis, free the collateral vessels and disperse 

swelling, reunite the fractured tendons and bones. It is mainly indicated for bone 

fracture and soft tissues injury at the early stage. 

活血止痛汤  (huó xuè zhǐ tòng tāng)   : 本方由当归、乳香、积雪草、土鳖

虫、红花、苏木、没药、陈皮、三七、紫荆藤、赤芍、川芎组成。具有活

血止痛的功效。用于损伤后瘀血肿痛等病证。 

หวัเซฺว่ียจื่อท่งทัง : ต ารบัยาห ัวเซฺว่ียจื่อท่งทัง : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตังกุย (โกฐเชียง),       

หญู่เซียง (ก ายาน), จีเสฺวียเฉ่า (บวับก), ถู่เปียฉง, หงฮวา (ดอกค าฝอย), ซูมู่ (ฝาง), ม่อเย่า 

(มดยอบ), เฉินผี (ผิวสม้จีน), ซานชี, จื่อจิงเถิง, ชื่อเสา และชวนซฺยง (โกฐหวับวั) มสีรรพคุณ

กระตุน้การไหลเวยีนเลอืด และระงบัปวด ใชร้กัษากลุม่อาการโรคเลอืดคัง่ ปวดบวมหลงัจากการ

บาดเจ็บ เป็นตน้ 

huo xue zhi tong tang : a formula consisting of dāng guī, rŭ xiāng, jī xuě cǎo, 

tǔ biē chóng, hóng huā, sū mù, mò yào, chén pí, sān qī, zǐ jīng téng, chì sháo and 

chuān xiōng.  It acts to activate blood and relieve pain, and is applicable for 

diseases caused by blood stasis, swelling and pain resulting from injury. 
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火疳 (huǒ gān) : 又称火疡。指以白睛里层向外隆起局限性紫红色结节为主

要表现的眼病。多因火邪上攻白睛，无从宣泄而致。一般病程较长，且易

反复，失治可波及黑睛及黄仁，引起视力下降，甚至失明。与西医学的表

层巩膜炎及前巩膜炎类似。 

หัว่กาน : ตาอกัเสบจากทุพโภชนาการ : หรือเรียกว่า หัว่หยาง (แผลไฟ) หมายถึง โรคตาที่มี

อาการแสดงส าคญั คือ เยื่อตาขาวชัน้ในเกิดตุ่มกอ้นสมี่วงแดงเฉพาะที่แผ่ออกสู่ภายนอก มกัมี

สาเหตุจากไฟก่อโรคจู่โจมที่บริเวณตาขาวและไม่สามารถกระจายออกได ้โดยท ัว่ไประยะการเป็น

โรคนาน และมกักลบัเป็นซ า้ไดง้่าย หากไม่ไดร้บัการรกัษาอาจลามถึงตาด าและม่านตา ท าให ้

สมรรถภาพการมองเห็นลดลง กระท ัง่สูญเสียการมองเห็น คลา้ยกบั  โรคตาขาวชัน้ตื้นอกัเสบ 

(episcleritis) และตาขาวอกัเสบ (anterior scleritis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fire malnutrition of eye : also known as huǒ yáng, referring to an 

ophthalmopathy mostly caused by fire attacking white of the eye and manifested 

as localized purplish-red nodule arising from the inner layer of white of the eye. 

Generally, it has long course and is prone to attack recurrently. If it is not treated, 

it may involve dark of the eye and iris, cause vision loss even blindness. It is 

similar to episcleritis and anterior scleritis in western medicine. 

火针烙法  (huǒ zhēn lào fǎ) : 古称燔针焠刺。指将针具烧红后烫烙病变部

位，以达到消散、排脓、止血、去除赘生物等目的的一种治疗方法。 

หัว่เจนิเล่าฝ่า : การจี้ดว้ยเข็มไฟ : สมยัโบราณเรียกว่าฝานเจินชุ่ยชื่อ (แทงดว้ยเขม็เผาไฟ) เป็น

วธิีการรกัษาอย่างหนึ่งทีใ่ชเ้ขม็มาเผาจนแดงแลว้จี้บริเวณทีเ่กิดโรค โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อลดบวม 

ขบัระบายหนอง หา้มเลอืด ขจดัเนื้อเสยี เป็นตน้ 

cauterization with heated needle : known as fán zhēn cuì cì in ancient time, 

referring to a treatment that cauterizes affected region with heated needle to 

resolve sore and ulcer, drain pus, stop bleeding and remove neoplasm. 

j 

肌痹 (jī bì) : 指因外伤、劳累、寒湿侵袭等，导致气血运行不畅，痹阻经

络，筋络失养，诱发筋肉粘涩、僵硬或松弛，以弥漫性疼痛为主要表现的

疾病。包括西医学的皮肌炎、多发性肌炎等。 

จีป้ี : กลา้มเน้ือปวดขดั : โรคของกลา้มเนื้อที่มีอาการแสดงส าคญั คือ การเจ็บปวดกระจายท ัว่
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ร่างกาย เนื่องจากการบาดเจ็บภายนอก การตรากตร า หรือความเย็นชื้นรุกราน เป็นตน้ ท าใหช้ี่

และเลอืดไหลเวยีนติดขดั อุดกัน้ระบบเสน้ลมปราณ เสน้เอ็นและเสน้ลมปราณขาดการหล่อเลี้ยง 

ส่งผลใหเ้สน้เอ็นและกลา้มเนื้ อยึดติด แข็งตึงหรืออ่อนปวกเปียก หมายรวมถึง ผิวหนังและ

กลา้มเนื้ออกัเสบ (dermatomyositis) หรือกลา้มเนื้ออกัเสบหลายมดั (polymyositis) เป็นตน้ 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

muscle impediment :  a disease manifested as diffuse pain and caused by 

disturbed qi movements and blood circulation due to external injury, fatigue and 

cold-dampness invasion, etc. blocking the meridians and collaterals and failing 

to nourish the tendons, then inducing adhesion-roughness, stiffiness and 

flaccidity of tendons and muscles.  It includes dermatomyositis, polymyositis, 

etc. in western medicine.  

积聚  (jī jù)  : 指以腹内结块，或痛或胀为临床特征的病证。多因正气亏

虚，脏腑失和，气滞、血瘀、痰浊蕴结腹内所致。积属有形，固定不移，

痛有定处，病在血分，多为脏病；聚属无形，聚散无常，痛无定处，病在

气分，多为腑病。 

จีจฺว้ี : กอ้นในทอ้ง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ภายในช่องทอ้งมีการจบัตวั

เป็นกอ้น อาจรูส้ึกปวดหรือทอ้งอืด มกัมสีาเหตุจากเจิ้งชี่ (ภูมติา้นทานของร่างกาย) พร่อง จ ัง้ฝู่ 

(อวยัวะภายใน) ไม่สมดุล ชี่ติดขดั เลอืดคัง่ หรือเสมหะขุ่นสะสมในช่องทอ้ง, ‘จ’ี (积) คือ กอ้น

แบบมีรูปร่าง อยู่คงที่ไม่เคลื่อนยา้ย ปวดมีต าแหน่งคงที่  ป่วยในระดบัเลอืด มกัพบในโรคของ

อวยัวะตนั, ‘จฺวี้’ (聚) คือ กอ้นแบบไรรู้ป การก่อตวัหรือกระจายไม่แน่นอน ปวดไม่มีต าแหน่ง

คงที ่ป่วยในระดบัชี่ มกัพบในโรคของอวยัวะกลวง 

ji ju : a disease/pattern featured as an intra-abdominal lump, and abdominal pain 

or distension.  It is mostly caused by deficiency of vital qi, loss of harmony in 

the internal organs, qi stagnation, blood stasis and phlegm accumulation in the 

abdomen. Jī is tangible, fixed and unmoving with pain in a fixed place, and the 

disease is in the xuè fèn, most of which is zang-visceral; Jù is invisible, 

gathering and dispersing unpredictably with pain in unfixed place, the disease is 

in the qì fèn, most of which is fu-visceral. 

鸡胸 (jī xiōng) : 指小儿出现以胸骨高高突起如鸡胸为临床表现的疾病。

即西医学的鸡胸。 
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จซฺียง : อกไก่ : โรคในเด็กที่มอีาการแสดงทางคลนิิก คือ กระดูกอกมลีกัษณะนูนสูงคลา้ยอกไก่

ตรงกบั pectus carinatum (pigeon chest) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ji xiong : a pediatric disease manifested as chicken-chest-like protrusion of the 

sternum in children, i.e pigeon chest in western medicine. 

急喉风 (jí hóu fēng) : 指以吸气性呼吸困难为临床特征的危急病证。多因

风热痰火搏结咽喉所致。即西医学的急性喉阻塞。 

จี๋โหวเฟิง (ลมคอวิกฤต) : กล่องเสียงอุดก ัน้เฉียบพลนั : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ อาการหายใจเขา้ล  าบาก จดัเป็นอาการวกิฤตอย่างหนึ่ง มกัมสีาเหตุจากลม ความรอ้น 

เสมหะ และไฟ ขบัเคี่ยวรวมตวักนัจู่โจมที่ล  าคอ ตรงกบั ภาวะกล่องเสียงอุดกัน้เฉียบพลนั      

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

acute throat wind :  a critical disease/pattern mostly caused by wind, heat, 

phlegm and fire contending and binding in the throat and featured as inspiratory 

dyspnea, i.e. acute laryngeal obstruction in western medicine.  

急黄  (jí huáng) : 黄疸的急危重症。指以猝然发黄，其色如金，高热烦

渴，烦躁不安，或神昏谵语，或呕血便血，肌肤瘀斑为临床特征的病证。

多因湿热疫毒深入营血，内陷心肝所致。 

จีห๋วง : ดีซ่านวิกฤต : ดีซ่านที่เกิดขึ้นเฉียบพลนัและรุนแรง หมายถงึ กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะ

เด่นทางคลนิิก คือ ตวัเหลอืงเฉียบพลนั สคีลา้ยทอง มไีขสู้งกระหายน า้ หงุดหงดิกระวนกระวาย 

หรือพูดเพอ้แบบไม่รูต้วั หรืออาเจียนเป็นเลอืด ถ่ายเป็นเลอืด ผวิหนงัมจี า้เลอืด มกัมสีาเหตุจาก

พษิชื้นรอ้นเขา้สู่ระดบัอิง๋และเลอืด จู่โจมหวัใจและตบั  

fulminant jaundice : an acute and severe disease of jaundice, a disease/pattern 

featured as sudden yellowing like gold, high fever, thirst, restlessness, 

unconsciousness and delirium, or vomiting blood, blood in the stool, and skin 

petechiae. It is mostly caused by damp-heat and epidemic toxin entering into the 

construction-blood and the heart-liver. 

急惊风 (jí jīng fēng) : 指患儿出现以抽搐、昏迷，且起病急暴，惊风八候

表现急速强劲，病性属实属阳属热为临床特征的惊风病证。 

จีจ๋ิงเฟิง : ชกัเกร็งเฉียบพลนัในเด็ก : กลุ่มอาการโรคชกัเกร็งในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ อาการชกัและหมดสติเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลนัและวิกฤต กล่าวคือ อาการชกัเกร็งแปดแบบ  
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ในเด็ก เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยลกัษณะโรคสงักดักลุ่มอาการแกร่ง กลุ่มอาการหยาง 

และกลุม่อาการรอ้น  

acute infantile convulsion :  a disease/pattern manifested as convulsions and 

coma, with rapid and violent onset, the eight symptoms performing rapidly and 

strongly, and pathological nature being excess, yang and heat. 

挤压分骨 (jǐ yā fēn gǔ) : 指用于矫正两骨并列部位骨折移位的治疗手法。整

复骨折时，术者使用两手拇指及食、中、无名三指作用于骨折部位，由骨

折部的掌背侧对向夹挤两骨间隙，使骨间膜紧张，靠拢的骨折端分开，远

近骨折段相对稳定，并列的双骨折就像单骨折一样一起复位。 

จี่ยาเฟินกู่ : กดบีบแยกกระดูก : หตัถการการรกัษากระดูกหกัเคลือ่นที่ของกระดูกสองชิ้นที่ขนาน

กนั (กระดูกแขนส่วนปลาย) ในขณะที่ท าการจดักระดูก แพทยใ์ชส้องมือประคองแขนที่หกัของ

ผูป่้วยในท่าหงายมอื โดยรองรบัดว้ยนิ้วชี้  นิ้วกลางและนิ้วนางท ัง้สามนิ้ว ใชน้ิ้วหวัแม่มอืสองขา้งกด

บบีตรงร่องระหว่างกระดูกท ัง้สองบริเวณที่หกั จะท าใหเ้ยื่อระหว่างกระดูกตึงขึ้นและกระดูกท ัง้สอง

แยกออกจากกนั จากนัน้ยึดส่วนตน้และส่วนปลายใหค้งที่ แลว้ท าการจดักระดูกใหค้ืนต าแหน่งเดิม 

การฟ้ืนฟูต าแหน่งของกระดูกทีข่นานกนัใชว้ธิีเดยีวกนัไม่ว่าจะหกัชิ้นเดยีวหรือหกัท ัง้สองชิ้น 

separating bones by pinching-squeezing :  a therapeutic manipulation that 

corrects the bone fracture displacement of juxtaposed parts of two bones. This is 

done by the practitioner holding the fracture bone with the thumb and the index, 

middle and ring fingers of both hands, then pinching and squeezing the space 

between bones through the palmar and dorsal side to make the interosseous 

membrane tense, separate the closed fracture ends and stabilize the distal and 

proximal ends, then the juxtaposed fracture is corrected. 

肩胛骨出  (jiān jiǎ gǔ chū) : 指因跌打、闪坠，肩部着地或撞击所致的肩关

节脱离正常位置的疾病。脱位方向有前、后、上、下之分，以前脱臼常

见。即西医学的肩关节脱位。 

เจียนเจี๋ยกู่ชู : กระดูกสะบกัเคลื่อน : เป็นโรคของขอ้ไหล่เคลื่อนหลุดจากต าแหน่งปกติ โดยมี

สาเหตุจากการหกลม้ไหลก่ระแทกพื้น หรือถูกชนกระแทกอย่างแรงบริเวณหวัไหลท่ าใหไ้หลเ่คลือ่น 

ลกัษณะทศิทางการเคลือ่นหลุดแบ่งเป็น หนา้ หลงั ขึ้นบนและลงลา่ง แต่ทีพ่บบ่อยคือ การเคลือ่น

ไปทางดา้นหนา้ ตรงกบั ขอ้ไหลเ่คลือ่น ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

scapula out : a disease of the scapula out of the normal position caused by the 
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shoulder crashing to the ground or impact on the shoulder.  The direction of 

dislocation includes anterior, posterior, superior and inferior, and the anterior 

dislocation is the most common one, i. e.  shoulder dislocation in western 

medicine. 

肩凝风  (jiān níng fēng) : 又称五十肩、漏肩风、冻结肩。指因风寒湿邪侵

袭肩部，导致筋脉痹阻不通，出现以肩部疼痛、关节活动受限为主要表现

的疾病。即西医学的肩关节周围炎。 

เจียนหนิงเฟิง : ไหล่ติด : หรือเรียกว่า อู่สือเจียน (ไหล่หา้สิบ), โล่วเจียนเฟิง (ไหล่ลมรัว่) 

หรือตง้เจีย๋เจียน (ไหล่แขง็ติด) หมายถงึ โรคที่เกิดจากลม ความเย็นและความชื้นก่อโรครุกราน

บริเวณไหล่ ท าใหเ้สน้ลมปราณเอ็นอุดกัน้ อาการแสดงที่ส  าคญั คือ ปวดไหล่และการเคลือ่นไหว

ติดขดัของขอ้ไหล ่ตรงกบั การอกัเสบรอบขอ้ไหล ่ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

frozen shoulder :  also known as wǔ shí jiān, lòu jiān fēng, dòng jié jiān, 

referring to a disease caused by wind, cold and dampness invading shoulder and 

obstructing the tendons, and manifested as pain and movement limitation of 

shoulder, i.e. periarthritis of shoulder in western medicine.   

茧唇 (jiǎn chún) : 指发生于口唇部的肿物。其外形如蚕茧，质地较硬。即

西医学的唇癌。  

เจี่ยนฉุน : มะเร็งริมฝีปาก : กอ้นเนื้ อที่ริมฝีปากลกัษณะคลา้ยรงัไหม ค่อนขา้งแข็ง ตรงกบั 

มะเร็งริมฝีปาก (lip cancer) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

cocoon lip :  the cocoon-like lump with hard texture occurring on the labial 

region, i.e. lip cancer in western medicine. 

睑内结石 (jiǎn nèi jié shí) : 又称粟子疾、目中结骨症。指以胞睑内面生有

细小颗粒，色黄白，状如碎米，质地坚硬如石为临床特征的眼病。即西医

学的结膜结石。 

เจี่ยนเน่ยเจีย๋สือ (น่ิวเปลือกตาดา้นใน) : น่ิวในเย่ือบุเปลือกตา : หรือเรียกว่า ซู่จื่อจี ๋(โรคเม็ด

ขา้วฟ่าง) หรือมู่จงเจีย๋กู่เจิ้ง (กระดูกงอกในตา) หมายถงึ โรคตาชนิดหนึ่ง มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ อาการเปลือกตาดา้นในมีตุ่มหรือเม็ดเล็กละเอียด สีขาวอมเหลืองคลา้ยเม็ดขา้วฟ่างหกั 

ล ักษณ ะแข็ง เหมือนกรวดหิน  ตรงกับ  โรคนิ่ ว เยื่ อบุ ต า (conjunctival concretion)            

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

calculus of palpebral conjunctiva : also known as sù zǐ jí and mù zhōng jié gǔ 
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zhèng, referring to an eye disease featured as minute, yellowish-white, broken-

rice-shaped and stony-hard spots on the inner surface of eyelids, i. e. 

conjunctival concretion in western medicine. 

睑弦赤烂 (jiǎn xián chì làn) : 指以睑弦红赤、溃烂赤痒为临床特征的眼病。

多因风、湿、热三邪上攻睑弦所致。常双眼发病，病程长，病情顽固，时

轻时重，缠绵难愈。即西医学的睑缘炎。 

เจี่ยนเสียนช่ือล ัน่  (ขอบเปลือกตาแดงเป่ือย) : ขอบเปลือกตาอกัเสบ : โรคตาชนิดหนึ่ ง          

มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ ขอบเปลอืกตาแดงเป็นแผลเป่ือยและคนั มกัมสีาเหตุจากปจัจยั 

ก่อโรคภายนอก 3 ชนิด ไดแ้ก่ ลม ความชื้น และความรอ้นรุกรานขอบเปลอืกตา มกัเกิดกบัตาท ัง้

สองขา้ง มรีะยะเวลาการเกิดโรคนาน ดื้อต่อการรกัษา เดีย๋วเบาเดีย๋วหนกั เป็นโรคเรื้อรงัทีร่กัษาให ้

หายไดย้าก ตรงกบั โรคเปลอืกตาอกัเสบ (blepharitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

marginal blepharitis :  an eye disease featured as red, ulcerous and itchy 

palpebral margin and mostly caused by wind-dampness-heat attacking.  It 

usually infects both eyes with characteristics of long course, intractability, 

varying in disease severity and lingering, i.e. blepharitis in western medicine. 

间接治肺法 ( jiàn jiē zhì fèi fǎ)  : 指咳嗽的治疗，除治肺外，还从整体

出发，治脾、治肝、治肾，分别采用健脾化痰，清肺泻肝，补肺益肾的

方法。 

เจี้ยนเจยีจื้อเฟ่ยฝ่า : วิธีรกัษาปอดทางออ้ม : การรกัษาอาการไอแบบองคร์วม โดยนอกเหนือจาก

การรกัษาที่ปอดแลว้ ยงัสามารถรกัษาที่มา้ม ตบั และไต ดว้ยวธิีการกระตุน้มา้มสลายเสมหะ วธิี

ลดความรอ้นปอดระบายตบั และวธิีบ ารุงปอดเสริมไตตามล าดบั 

treating the lung indirectly : a therapeutic method that treats cough, based on 

holism, which target not only at the lung but also the spleen, liver, and kidney 

respectively by fortifying the spleen and resolving phlegm, clearing lung heat 

and purging the liver, and tonifying the lung and kidney.  

健忘 (jiàn wàng) : 又称喜忘、善忘、多忘。指以记忆力减退、遇事善忘为

临床特征的病证。多因心脾不足，肾精虚衰而致。 

เจี้ ยนว่าง (ลืมง่าย) : ขี้ ลืม : หรือเรียกว่า สี่ว่าง (ชอบลืม), ซ่านว่าง (ลืมง่าย), หรือตวัว่าง     

(ลมืบ่อย) กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ความสามารถในการจดจ าลดลง เมื่อพบ

เจอเรื่องราวแลว้ลมืงา่ย มกัมสีาเหตุจากหวัใจและมา้มพร่อง จงิไตพร่องเสือ่ม 



 

124                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

amnesia : also known as xǐ wàng, shàn wàng or duō wàng, referring to a 

disease/pattern featured as hypomnesis and forgetfulness. It is mostly caused by 

deficiency of heart-spleen and depletion of kidney-essence. 

椒疮 (jiāo chuāng) : 又称椒疡。指以胞睑内面颗粒累累、色红而尖、状若

花椒为临床特征的眼病。多因外感风热毒邪，内有脾胃积热，内外邪毒上

壅胞睑，脉络阻滞，气血失和所致。常双眼发病，可迁延数年，具有传染

性。即西医学的沙眼。 

เจียวชวง : ริดสีดวงตา : หรือเรียกว่า เจียวหยาง (แผลพริก) หมายถึง โรคตาชนิดหนึ่ง มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ เปลอืกตาดา้นในมตีุ่มเลก็ๆ สแีดง คลา้ยเมด็พริกหอม (พริกเสฉวน

หรือมะแขว่น) มกัเกิดกบัตาท ัง้สองขา้ง อาจเป็นเรื้อรงัหลายปี สามารถติดต่อกนัได ้มกัมสีาเหตุ

จากลม ความรอ้นและพษิก่อโรคภายนอก ปจัจยัภายในมกีารสะสมความรอ้นที่มา้มและกระเพาะ

อาหาร ปจัจยัท ัง้ภายในและภายนอกร่วมกนักระท าเกิดพิษรอ้นคัง่ที่เปลอืกตา และปิดกัน้การ

ไหลเวียนของเสน้ลมปราณ ท าใหช้ี่และเลือดเสียสมดุลก่อใหเ้กิดโรค ตรงกบั โรคริดสีดวงตา 

(trachoma) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

prickly-ash-like sore :  also known as jiāo yáng, referring to an eye disease 

featured as clusters of red, sharp and prickly-ash-peel-like pimples on inner 

surface of the eyelids.  It is mostly caused by exogenous wind-heat-toxin and 

accumulated heat in the spleen and stomach attacking the eyelids to obstruct the 

vessels and disharmonize qi-blood.  In most cases, it infects both eyes, persists 

for several years and is contagious, i.e. trachoma in western medicine. 

交骨 (jiāo gǔ) : 即西医学的耻骨联合处。 

เจียวกู่ (กระดูกบรรจบกนั) : แนวประสานกระดูกหวัหน่าว : แนวที่กระดูกหวัหน่าว (pubis) 

ซา้ยขวามาบรรจบกนั ตรงกบั pubic symphysis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

pubic symphysis : the junction of pubic bones, i.e. pubic symphysis in western 

medicine. 

交径 (jiāo jìng) : 又称行胫相交。指以小儿出生后，一脚或双脚不能伸

直，至步行时，两脚相交，举足则外出，下地则内入为临床特征的病证。

即西医学的先天性胫骨畸形。 

เจียวจิ้ง : ขาไขว ้: หรือเรียกว่า สงิจิ้งเซยีงเจยีว (เดินขาพนักนั) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคในเด็ก

หลงัคลอด มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เมื่อแรกเกิดขาขา้งใดขา้งหนึ่งหรือท ัง้สองขา้งไม่สามารถ
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เหยียดตรงได ้เมื่อเด็กสามารถเดินได ้เวลาเดินขาท ัง้สองขา้งจะไขวก้นั เมื่อยกขาขึ้น เทา้จะบิด

ออกดา้นนอก และเมือ่เหยยีบพื้น เทา้จะบดิเขา้ดา้นใน ตรงกบั โรคความผดิปกติของกระดูกหนา้

แขง้แต่ก าเนิด ในการแพทยป์จัจบุนั  

jiao jing : also known as xíng jìng xiāng jiāo, referring to a disease/pattern 

featured as the inability of a child to straighten one or both legs after birth. 

When he can walk, his legs will be in the form of cross legs while walking. 

When he lifts his leg, the foot turns outward, and turns inward when he steps on 

the ground, i.e. congenital tibial deformity in western medicine. 

脚趾骱失 (jiǎo zhǐ jiè shī) : 指因外伤导致的脚趾关节脱离正常位置的疾

病。即西医学的跖趾关节脱位。 

เจีย๋วจื่อเจี้ยซือ (ขอ้น้ิวเทา้เสียหาย) : ขอ้น้ิวเทา้เคลื่อน : โรคขอ้ต่อนิ้วเทา้เคลื่อนจากต าแหน่ง

ปกติ เนื่องจากการบาดเจ็บภายนอก ตรงกบั ขอ้นิ้วเทา้เคลือ่น ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

joints of toes loss :  a disease of the joints of toes out of the normal position 

caused by external injury, i. e.  metatarsophalangeal dislocation in western 

medicine. 

疖 (jiē) : 指发生在肌肤浅表部位，范围多在 3 厘米左右，以突起根浅，色

红、灼热、疼痛为临床特征的急性化脓性疾病。与西医学的疖、皮肤脓

肿、头皮穿凿性脓肿及疖病类似。(图 Fig. 1)   

เจีย (ฝีเจีย) : ฝี ต้ืน : เป็นโรคผิวหนงัอกัเสบเป็นหนองเฉียบพลนัที่เกิดในระดบัผิวหนงั 

ขนาดประมาณ 3 เซนติเมตร ลกัษณะเป็นตุ่มนูน รากไม่ลกึ มีอาการปวด แดงรอ้น คลา้ยกบั 

furuncle, skin abscess, penetrating folliculitis of scalp  และ  furunculosis ใน

การแพทยแ์ผนปจัจุบนั (ภาพ Fig. 1) 

furuncle : an acute suppurative disease occurring in superficial skin, 

circumscribed within 3 cm and featured as shallow-rooted skin protuberance, 

redness, burning sensation and pain. It is similar to furuncle, skin abscess, 

penetrating folliculitis of scalp and furunculosis in western medicine. 

(picture Fig. 1) 

接法 (jiē fǎ) : 指运用手法或借助器械，使断骨接续，陷者复起，碎者复

完，突者复平的治疗手法。 

เจียฝ่า : วิธีเช่ือมต่อ : หตัถการการรกัษาโดยใชม้อืหรือเครื่องมอืน ากระดูกที่หกัมาเชื่อมต่อกนั , 
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กระดูกที่ยุบลงยกคืนเขา้ที่, กระดูกที่แตกกลบัคืนสภาพเดิม และกระดูกที่นูนกลบัคืนเขา้สู่แนว

ระนาบเดมิ 

connecting manipulation : a therapeutic manipulation that performs 

manipulations or has the aid of instruments to make the broken bones 

connected, the depression raised, the comminuted restored, and the projected 

horizontal. 

结核 (jié hé) : 即结聚成核、结如果核之意。指一切皮里膜外浅表部位的肿

块。非西医学的结核病。 

เจีย๋เหอ (เม็ดกอ้นใตผ้ิวหนัง) : กอ้นใตผ้ิวหนัง : ตามศพัทแ์ปลว่าการจบักนัแน่นแขง็คลา้ยเมลด็

ผลไม ้หมายถงึ กอ้นใตผ้วิหนงั แต่ไม่ใช่วณัโรค (เจีย๋เหอป้ิง) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั   

subcutaneous node :  meaning kernel-like accumulation, and referring to all 

superficial lumps in traditional Chinese medicine instead of tuberculosis in 

western medicine. 

结节 (jié jié) : 指相对肿块而言，大者为肿块，小者为结节的病理表现。其

大小不一，多呈圆形、卵圆形、扁圆形等局限性隆起，亦可相互融合成片

或相连成串；亦有发于皮下，不易察觉，用手才能触及。 

เจีย๋เจีย๋ : ปุ่ มปมใตผ้ิวหนัง : พยาธิสภาพของกอ้นใตผ้วิหนงั เป็นอาการแสดงเมือ่เปรียบเทยีบกบั 

‘จ่งไคว่’ (肿块) โดยจ่งไคว่ หมายถึง กอ้นที่มขีนาดใหญ่  เจีย๋เจีย๋ หมายถงึ กอ้นที่มขีนาดเล็ก 

ลกัษณะนูนขึ้นเฉพาะที ่ขนาดต่างๆ ส่วนใหญ่มรูีปร่างกลม รูปไข่ กลมแบน เป็นตน้ สามารถเชื่อม

ติดกนัเป็นแผ่นหรือเป็นพวง บางครัง้อาจสงัเกตไม่เห็นตอ้งใชม้อืตรวจ   

jie jie : the pathological manifestation of the lump; the big one is lump and the 

small one is jié jié. The localized eminence is mostly circular, oval, disc-shaped, 

etc.  It can link up into a patch or a string, or occurs under the skin which is not 

easy to observe and can only be felt with hands. 

洁净府 (jié jìng fǔ) : 水肿的治法之一。“净府”指膀胱。洁净府即通过利

小便治疗水肿。常用于腰以下水肿者。 

เจี๋ยจิ้ งฝู่  (ชะลา้งกระเพาะปสัสาวะ) : วิธีขบัปสัสาวะ : หนึ่งในวิธีการรกัษาอาการบวมน า้ จิ้งฝู่ 

หมายถงึ กระเพาะปสัสาวะ เจีย๋จิ้งฝู่ หมายถงึ การรกัษาอาการบวมน า้ดว้ยการขบัปสัสาวะ มกัใช ้

ในรายทีม่อีาการบวมน า้ส่วนลา่งของร่างกาย (ส่วนทีต่ า่กว่าเอวลงมา) 

cleaning the bladder : a therapy for treating edema. The term “jìng fǔ” refers to 
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the bladder, and cleaning the bladder is the therapy of treating edema by 

diuresis. It is often used in patients with edema below the waist. 

结膜囊冲洗  (jié mó náng chōng xǐ) : 指除去结膜囊内的眼眵、异物和化学

性物质等的方法。适用于眵泪较多的白睛疾患、结膜囊异物、手术前准备

及眼化学伤的急救措施。 

เจี๋ยหมอหนางชงสี่ : การชะลา้งซอกเย่ือบุตาขาว : วิธีก าจดัขี้ตา สิ่งแปลกปลอม และสารเคมี 

เป็นตน้ ภายในบริเวณซอกเยื่อบุตาขาว เหมาะส าหรบัรกัษาโรคของตาขาวที่มขีี้ตาและน า้ตามาก  

มสีิ่งแปลกปลอมที่ซอกเยื่อบุตาขาว การเตรียมตวัก่อนการผ่าตดั และเป็นการรกัษาฉุกเฉินเมื่อมี

สารเคมเีขา้ตา  

irrigation of conjunctival sac :  a method of removing eye discharge, foreign 

body and chemical substance.  It is indicated for disease of bulbar conjunctiva 

and sclera with profuse discharges and tears, foreign body in conjunctival sac, 

preoperative preparation and emergent treatment for chemical injury of the eyes.  

结扎法 (jié zā fǎ) : 又称缠扎法。指将线缠扎于病变部位与正常皮肉分界

处，利用线的紧力，促使病变部位经络阻塞、气血不通，远端结扎的病变

组织失去营养而致逐渐坏死脱落，或阻断血流的治疗方法。目前多采用较

粗的普通丝线或医用缝合线进行结扎。适用于瘤、赘疣、痔、脱疽等病，

以及脉络断裂引起出血之症。 

เจี่ยจาฝ่า : วิธีผูกรดั : หรือเรียกว่า ฉนัจาฝ่า (วธิีห่อรดั) เป็นวธิีการรกัษาโดยใชเ้สน้ดา้ยผูกรดัคัน่

ระหว่างรอยต่อเนื้อเยื่อทีเ่กิดโรคกบัเนื้อปกติ โดยผูกรดัใหแ้น่นจนเสน้ลมปราณติดขดั ชี่และเลอืด

ไม่ไหลเวยีน ท าใหเ้นื้อเยื่อส่วนปลายขาดการหล่อเลี้ยง เนื้อเสยีค่อยๆ ตายแลว้หลุดออก หรือปิด

กัน้การไหลเวยีนของเลอืด ปจัจุบนันิยมใชเ้สน้ไหมหรือดา้ยธรรมดาที่มีขนาดค่อนขา้งใหญ่ หรือ

ดา้ยที่ใชใ้นการผ่าตดั เป็นวธิีที่เหมาะกบัเนื้องอก หูด ริดสดีวง เนื้อนิ้วเทา้เน่าตาย หรือเลอืดออก

จากการฉีกของหลอดเลอืด        

ligation method :  also known as chán zā fǎ, referring to a therapeutic method 

that binds the boundary between the affected and healthy regions to block 

meridian-collateral and qi-blood by the clamping force of the thread, thus the 

distal affected tissues failing to be nourished and shed, or to block blood 

flow.The thicker silk thread or surgical suture are common used. It is indicated 

for tumor, wart, hemorrhoid, digital gangrene and bleeding caused by rupture of 

vessels, etc.  
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骱  (jiè) : 指骨节与骨节衔接的部位。即西医学的关节。 

เจี้ย : ขอ้ต่อ : ต าแหน่งเชื่อมต่อระหว่างกระดูกกบักระดูก (ประกอบดว้ยเอ็นยึดกระดูก เนื้อเยื่อ

เกี่ยวพนั เยื่อบุต่างๆ และของเหลว) ตรงกบั joint ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

jie : the part connecting condyles, i.e. joint in western medicine. 

疥疮 (jiè chuāng) : 指因疥虫（疥螨）寄生在人体皮肤导致的以隧道、丘

疹、水疱、结节为主要皮损，夜间剧痒，可找到疥虫为临床特征的接触性

传染性皮肤病。 

เจี้ยชวง : หิด : โรคติดต่อทางผวิหนงัจากการสมัผสัตวัหดิที่เขา้มาอาศยัอยู่ในผวิหนงั ท าใหเ้กิด

ผื่นที่ผิวหนัง มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ เป็นโพรง เกิดตุ่มแบบตุ่มนูน ตุ่มน า้แล ะตุ่มแข็ง       

มอีาการคนัมากในเวลากลางคืน เมือ่ตรวจจะพบตวัหดิ   

scabies :  a contagious dermatosis caused by a burrowing mite (Sarcoptes 

scabiei) infesting the skin and featured as skin lesions including burrow tracks, 

papules, vesicles and nodes, severe itch at night, presence of mites. 

筋出槽  (jīn chū cáo) : 指筋的解剖位置发生异常变化的疾病。筋的位置发

生歪斜称筋歪；外来暴力致使筋错离原位称筋走；暴力致使伤筋发生翻转

称筋翻；肌痛性痉挛称筋卷；肌痉挛称筋转。包括西医学的肌腱、韧带、

筋膜的撕裂、撕脱、粘连与痉挛等。 

จนิชูเฉา : เอน็ออกจากร่อง : โรคเอน็อยู่ในต าแหน่งทีผ่ดิปกติทางกายวภิาค ต าแหน่งของเสน้เอ็น

เบี้ยว เรียกว่า จนิวาย (เอน็เบี้ยว)  เสน้เอน็เคลือ่นจากต าแหน่งเดมิเนื่องจากแรงกระแทกภายนอก 

เรียกว่า จนิโจ่ว (เอน็เดนิ)  เสน้เอน็พลกิจากแรงกระแทก เรียกว่า จนิฟาน (เอน็พลกิ)  กลา้มเนื้อ

ปวดประเภทตะคริว เรียกว่า จนิเจฺวี่ยน (เอน็ขด)  ตะคริวทีก่ลา้มเนื้อ เรียกว่า จินจ่วน (เอ็นบดิ) 

จินชูเฉาจึงหมายรวมถึง การฉีกขาด การหลุด การยึดเกาะและการหดเกร็งของเอ็นกลา้มเนื้ อ    

เอน็ยดึขอ้ และพงัผดื ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tendon off groove : a disease of abnormal anatomical position of tendons. The 

one with skewed position is jīn wāi (skewed tendons); the one with tendons off 

the normal position due to external violence is jīn zǒu (deviated tendons); the 

one with tendons turned over due to violence is jīn fān (overturned tendons); the 

one with cramp is jīn juǎn (rolled tendons); the one with muscular spasm is jīn 

zhuǎn (twisted tendons).  It includes tearing, avulsion, adhesion and spasm of 

muscle tendon, ligament and fascia in western medicine.  
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金创大出血  (jīn chuàng dà chū xuè) : 指因金刃等利器作用于机体所致的以

皮肉筋骨受损，血脉离断，营血大量外溢，甚至脏腑内伤，气血亡脱为主

要表现的危重病证。 

จินช่วงตา้ชูเซฺว่ีย : เลือดออกวิกฤตจากของมีคม : กลุ่มอาการโรคในภาวะวิกฤตที่เกิดจากของ   

มีคม เช่น มีด ดาบ มีอาการแสดงที่ส  าคญั คือ ผิวหนัง กลา้มเนื้ อ เสน้เอ็นและกระดูกไดร้บั

บาดเจ็บ หลอดเลอืดถูกตดัขาด อิง๋ชี่และเลอืดไหลออกมาก จนอาจท าให จ้ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) 

เสยีหาย และท าใหช้ี่และเลอืดเหอืดแหง้และดบัสูญ  

traumatic life threatening bleeding : a critical disease/pattern caused by sharp 

objects (e.g.  knife, sword)  and manifested as injury of skin, muscles, tendons 

and bones, excessive loss of blood due to broken vessels, even damaging 

internal organs and causing collapse and desertion of qi and blood. 

金疳 (jīn gān) : 指以白睛表层生圆形小泡，形如玉粒，周围绕以赤脉为主

要表现的外障眼病。多因燥热伤阴，肺失肃降所致。本病不碍视力，预后

良好。体虚之人，易反复发作。与西医学的泡性结膜炎类似。 

จนิกาน : ตอ้ขา้วสาร : โรคตาภายนอกที่มอีาการแสดงส าคญั คือ ที่ช ัน้ผวิของตาขาวเกิดถงุกลม

เลก็ๆ ลกัษณะคลา้ยเมลด็ขา้วเจา้ที่ลอ้มรอบดว้ยเสน้เลอืด มกัมสีาเหตุจากความรอ้นแหง้ท ารา้ย

อิน ชี่ปอดขาดการกระจายลง โรคดงักล่าวไม่กระทบการมองเห็น และมีการพยากรณ์โรคที่ด ี   

เป็นซ า้ไดง้่ายในผูท้ี่มีร่างกายอ่อนแอ คลา้ยกบั โรคตาแดงอกัเสบจากภูมิแพ ้หรือตอ้ขา้วสาร   

(เยื่อบุตาอกัเสบมตีุ่มใสเลก็; phlyctenular conjunctivitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

golden malnutrition of eye :  an external ophthalmopathy mostly caused by 

dryness-heat damaging yin; the lung failing to purify and down-send and 

manifested as round jade grain-shaped vesicles on the superficial layer of white 

of the eye surrounded with red vessels, i. e.  phlyctenular conjunctivitis in 

western medicine. It does not damage the vision and has favorable prognosis. It 

is prone to attack recurrently in patients with weak constitution. 

筋结  (jīn jié) : 又称筋聚。指因肝失调达，气机不畅，气血凝结于体表、皮

下、肌肉导致的成串或散在性的结块。包括西医学的结节性筋膜炎、静脉

曲张、静脉瘤等。 

จินเจีย๋ : ปุ่ มเอน็ : หรือเรียกว่า จินจฺวี้ (เอ็นเกาะกลุ่ม) หมายถงึ ปุ่ มหรือกอ้นที่กระจุกเป็นแนว

หรือกระจายตวั ซึง่เกิดจากการกระจายของชี่ตบัเสยีสมดุล การไหลเวยีนของชี่ติดขดั ชี่และเลอืด
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เกาะสะสมบริเวณผิวหนงั ใตผ้ิวหนังและกลา้มเนื้ อ หมายรวมถึงพงัผืดอกัเสบแบบเป็นกอ้น    

เสน้เลอืดขอด เนื้องอกหลอดเลอืดด า เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tendon node : also known as jīn jù, referring to clustered or scattered nodules or 

masses caused by qi-blood congealing and binding on the body surface, under 

the skin and in the muscles resulting from the liver failing to govern free activity 

constraint and inhibited qi movement. It includes nodular fasciitis, varicose vein 

and venous tumor, etc. in western medicine. 

筋瘤 (jīn liú) : 指好发于下肢，以青筋盘曲，状如蚯蚓为临床特征的病证。

与西医学的下肢静脉曲张类似。 

จนิหลวิ (เน้ืองอกหลอดเลอืดด า) : เสน้เลอืดขอด : กลุ่มอาการโรคของหลอดเลอืดด า มกัเกิดที่

ขา มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หลอดเลอืดด าขดเป็นเสน้ คดไปมาเหมือนไสเ้ดือน คลา้ยกบั 

varicosis of lower limb ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั   

sinew tumor : frequently occurring in lower limbs and featured as tortuous and 

earthworm-shaped veins.  It is similar to varicosis of lower limb in western 

medicine. 

筋挛 (jīn luán) : 指因寒湿之邪侵袭导致的以筋脉拘急挛缩，肢节屈伸不利

为主要表现的病证。 

จินหลวน : เอน็หดเกร็ง : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากความเย็นก่อโรคและความชื้นก่อโรครุกราน 

อาการแสดงที่ส  าคญั คือ เสน้เอ็นและหลอดเลอืดหดเกร็งเฉียบพลนั แขนขาและขอ้ต่อ งอและ

เหยยีดไม่คลอ่ง 

hypertonicity of tendons : a disease/pattern caused by cold-dampness invasion 

and manifested as spasm and contracture of tendons and vessels, sluggishly 

flexing and extending of limbs and joints.  

筋伤  (jīn shāng) : 指因暴力、外邪侵袭等导致的各种筋损伤。包括西医学

的骨关节周围皮下组织、肌肉、椎间盘纤维环、肌腱、筋膜、滑液囊、血

管、周围神经、关节囊、韧带、腱鞘、关节软骨等损伤。 

จนิซาง : เอน็บาดเจบ็ : การบาดเจ็บประเภทต่างๆ ต่อเสน้เอ็น ที่เกิดจากแรงกระแทกและปจัจยั

ก่อโรคภายนอกรุกราน หมายรวมถงึการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อรอบๆ ขอ้ต่อ เช่น เนื้อเยื่อใตผ้วิหนงั 

กลา้มเนื้ อ ปลอกหมอนรองกระดูก (annulus fibrosus) เอ็นกลา้มเนื้ อ พงัผืด เยื่อหุม้ขอ้ 
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(synovial sac หรือ synovial bursa) หลอดเลือด เสน้ประสาทส่วนปลาย เอ็นหุ ม้ขอ้ 

(articular capsule) เอน็ยดึขอ้ ปลอกหุม้เอน็และกระดูกอ่อน ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tendons injury :  any injury of tendons caused by violence and exogenous 

pathogen invasion.  It includes injury of tissues around the joints, such as 

subcutaneous tissues, muscles, annulus fibrosus of intervertebral disc, tendons, 

fascia, synovial sac, blood vessels, peripheral nerves, articular capsule, 

ligaments, tendinous sheath, articular cartilage in western medicine.   

金针拔内障法 (jīn zhēn bá nèi zhàng fǎ) : 指过去中医眼科治疗圆翳内障的重

要手术方法。主要用于年老体弱人患白内障，翳定障老时。 

จนิเจินป๋าเน่ยจ ัง้ฝ่า : วิธีเข็มทองดึงตอ้กระจก : เป็นวธิีผ่าตดัส าคญัที่จกัษุแพทยจ์ีนในสมยัก่อน

ใชใ้นการรกัษาตอ้กระจก เพือ่รกัษาตอ้กระจกทีสุ่กแลว้ในผูสู้งอายุทีม่ร่ีางกายอ่อนแอ 

method of using a golden needle to remove internal obstruction :  an 

important surgery in ophthalmology treating round nebula cataract, i.e.  senile 

cataract in western medicine.  It is indicated for senile cataract patients with 

weak constitution and at matural stage. 

筋转  (jīn zhuǎn) : 指因扭转暴力导致的筋肉损伤的病证。包括西医学的肌

腱、肌肉等软组织损伤。 

จินจ่วน : เอ็นบิด : กลุ่มอาการโรคของเสน้เอ็นและกลา้มเนื้ อบาดเจ็บที่เกิดจากแรงบิดอย่าง

รุนแรง หมายรวมถงึการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน เช่น เอน็กลา้มเนื้อ หรือกลา้มเนื้อ ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

twisted tendon : a disease/pattern of injury of tendons and muscles caused by 

violent twisting.  It includes soft tissue injury such as tendons and muscles in 

western medicine.  

筋纵弛软 (jīn zòng chí ruǎn) : 指因津液输布失常，积津成痰，流注肌

肉、腠理，阻滞筋经导致的以肢体顽麻痹痛或手足牵引酸痛为主要表现

的病证。 

จินจง้ฉือหญ่วน : เอ็นหย่อน : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากการล าเลียงของสารน า้และของเหลว    

ในร่างกายผดิปกติ สารน า้สะสมเกิดเป็นเสมหะ อดุกัน้กลา้มเนื้อและโช่วหลี ่(ช่องระหว่างเนื้อเยื่อ 

ร่องที่อยู่บนผวิหนงั หรือช่องระหว่างกลา้มเนื้อ หรืออวยัวะภายใน) ปิดกัน้เอ็นและเสน้ลมปราณ 

อาการแสดงทีส่  าคญั คือ แขนขาชาและปวดเรื้อรงั หรือปวดเมือ่ยดงึร ัง้ไปถงึมอืและเทา้ 
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tendon flaccidity : a disease/pattern caused by phlegm resulting from failure of 

fluid transportation flowing into the muscles and interstices, blocking and 

stagnating the tendons and meridians and manifested as intractable numbness 

and pain of limbs,  pulling aching pain of hands and feet.  

噤口痢 (jìn kǒu lì) : 指以下痢不能进食，或呕恶不能食为临床特征的病

证。 多因湿热疫毒蕴结肠中，上攻于胃，胃失和降或久痢胃虚气逆所致。 

จิ้นโข่วลี่ : กินไม่ไดจ้ากโรคบิด : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ถ่ายบดิ กินไม่ได ้

หรือคลืน่ไสก้ินไม่ได ้มกัมสีาเหตุจากความรอ้น ความชื้น และพษิระบาดสะสมในล าไส ้ขึ้นโจมตี

กระเพาะอาหาร ท าใหก้ารไหลเวยีนลงของชี่กระเพาะอาหารเสยีสมดุล หรือจากโรคบดิที่ถ่ายเป็น

เวลานาน ท าใหก้ระเพาะอาหารพร่อง ชี่ไหลยอ้นขึ้น  

anorectic dysentery : a disease/pattern featured as dysentery with difficulty in 

taking food, or vomiting and nausea. It is mostly caused by amassment of heat-

dampness and epidemic toxin in large intestine attacking stomach, which leads 

to disharmony of stomach-qi, or long-term dysentery leading to stomach 

deficiency, and then flowing upward of qi. 

惊搐 (jīng chù) : 指小儿以四肢抽搐，或兼见颈项强直，甚至角弓反张为

临床特征的病证。 

จงิชู่ : ชกัเกร็งกระตุกในเด็ก : กลุ่มอาการโรคในเด็ก มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ แขนขาเกร็ง

กระตุก หรือพบร่วมกบัคอแขง็เกร็ง ในรายทีรุ่นแรงจะพบอาการเกร็งจนหลงัแอ่น         

infantile frightened tetany : a pediatric disease/pattern featured as convulsion 

of the limbs, neck rigidity, or even opisthotonos. 

经断复来 (jīng duàn fù lái) : 又称年老经水复行。指妇女自然绝经 2 年以

上，又出现阴道流血为临床特征的病证。 

จงิตว้นฟู่ หลาย : เลือดออกหลงัวยัหมดระดู : หรือเรียกว่า เหนียนหลา่วจิงสุ่ยฟู่ สงิ (ประจ าเดือน

กลบัมายามชรา) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่เกิดขึ้นหลงัหมดประจ าเดือนตามธรรมชาติมากกว่า

สองปี พบอาการเลอืดออกทางช่องคลอดอกี 

postmenopausal menstruation :  also known as nián lǎo jīng shuǐ fù xíng, 

referring to a disease/pattern featured as the vaginal bleeding that happens at 

least two years after the natural menopause. 

惊风八候 (jīng fēng bā hòu) : 指小儿惊风时出现的临床证候的概括。具体
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为搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视八候。搐，即手臂伸缩；搦，即十指

开合；掣，即肩头相扑；颤，即手足动摇震颤；反，即身向后反仰；引，

即手若开弓；窜，即两目发直；视，即眼露白睛而不灵活。 

จิงเฟิงปาโฮ่ว : ชักเกร็งแปดแบบในเด็ก : ลกัษณะอาการชกัเกร็งทางคลินิก 8 แบบในเด็ก 

ประกอบดว้ย ชู่ นัว่ เช่อ ช่าน ฝ่าน อิ่น ช่วน และซือ่ โดย ‘ชู่’ (搐) หมายถงึ อาการแขนเหยียด

เกร็ง  ‘นัว่’ (搦) หมายถึง อาการนิ้วมือท ัง้สิบก าและคลายออกสลบักนั   ‘เช่อ’ (掣) หมายถึง 

อาการยกไหล่ท ัง้สองและหดศีรษะสมัพนัธก์นัคลา้ยท่าการต่อสูแ้บบซูโม่   ‘ช่าน’ (颤) หมายถึง 

อาการมือเทา้ส ัน่ไหว  ‘ฝ่าน’ (反)  หมายถึง อาการล าตวัเกร็งหลงัแอ่น   ‘อิ่น’ (引) หมายถึง 

อาการมือกางออกในลกัษณะงา้งคนัธนู  ‘ช่วน’ (窜) หมายถึง อาการตาจอ้งเขม็ง  ‘ซื่อ’ (视) 

หมายถงึ อาการตาเหลอืกเหน็แต่ตาขาว กลอกตาไม่คลอ่ง 

eight symptoms of infantile convulsion :  generalization of the clinical 

symptoms of infantile convulsion, specifically for the eight ones of chù, nuò, 

chè, chàn, fǎn, yǐn, cuàn, shì.  Chù, that is, arm telescoping; Nuò, that is, ten 

fingers opening and closing alternately; Chè, that is, shoulder fluttering; Chàn, 

that is, hands and feet shaking; Fǎn, that is, body  contracting backwards; Yǐn, 

that is, hand wide-spreading, like drawing a bow; Cuàn, that is, two eyes staring 

straight; shì, that is, eyes white and inflexible. 

经间期出血 (jīng jiān qī chū xuè) : 又称经间出血。指两次月经之间，即絪

蕴之时，有周期性出血，血量少于正常月经量，可伴有轻微腹痛、腰酸为

临床特征的病证。即西医学的排卵期出血。 

จิงเจียนชีชูเซฺวีย : ภาวะเลือดออกระหว่างรอบเดือน : หรือเรียกว่า จิงเจียนชูเซฺวี่ย หมายถึง 

เลือดออกกลางช่วงรอบเดือนท ัง้สอง เป็นกลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ           

มีเลือดออกเล็กนอ้ยช่วงเวลาที่มีไข่ตก ปริมาณเลือดนอ้ยกว่าเลือดประจ าเดือนปกติ อาจพบ

ร่วมกบั ปวดทอ้งนอ้ย หรือเมือ่ยเอว ตรงกบั ovulation bleeding ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

intermenstrual bleeding :  also known as jīng jīan chū xǔe, referring to a 

disease/pattern featured as women’s periodic bleeding less than normal between 

two menstruations, accompanied by slight abdominal pain and soreness of 

waist, i.e. ovulation bleeding in western medicine. 

睛明 (jīng míng) : 经穴名，属足太阳膀胱经。为手足太阳、足阳明、阴

跷、阳跷五脉交会穴。目内眦角稍上方凹陷处。主治目赤肿痛、目眩、近

视等目疾。 
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จิงหมิง (BL1) : ชื่อจุดฝงัเขม็ สงักดัเสน้ลมปราณเทา้ไท่หยางกระเพาะปสัสาวะ เป็นจุดตดัของ

เสน้ลมปราณ 5 เสน้คือ เสน้ลมปราณมือและเทา้ไท่หยาง เสน้ลมปราณเทา้หยางหมิง           

เสน้ลมปราณอนิเฉียว และเสน้ลมปราณหยางเฉียว มตี าแหน่งอยู่ที่รอยบุม๋เหนือมุมหวัตา ขอ้บ่ง

ใช ้คือ โรคเก่ียวกบัดวงตา เช่น ตาแดงบวมและเจ็บ ตาลาย สายตาส ัน้  

jing ming (BL1)  :  crossing point of the hand taiyang small intestine channel, 

the foot taiyang bladder channel, the foot yangming stomach channel, yinqiao 

mai and yangqiao mai, located on bladder meridian and at the depression 

inferior to inner canthus. It is indicated for red, swollen and painful eyes, dizzy 

vision and myopia, etc. 

睛明骨 (jīng míng gǔ) : 指构成眼眶的诸骨。即西医学的上颌骨与颧骨构成

眼眶的下侧部分。(图 Fig. 23)   

จงิหมิงกู่ : กระดูกเบา้ตาส่วนล่าง : กระดูกที่ประกอบเป็นกระดูกเบา้ตาส่วนล่าง ตรงกบั lower 

orbit (maxillary bone และ zygomatic bone) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 23)   

jing ming gu : the bones that form the orbit, i.e. the lower orbit consisting of the 

maxillary bone and zygomatic bone in western medicine. (picture Fig. 23) 

经期延长 (jīng qī yán cháng) : 又称经事延长。指以月经周期正常，经期超

过 7 天以上，甚至 2 周方净为临床特征的病证。 

จิงชีเหยียนฉาง : มีระดูนาน : หรือเรียกว่า จิงซื่อเหยียนฉาง หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ระยะเวลาการมปีระจ าเดอืนแต่ละครัง้มากกว่า 7 วนัขึ้นไป หรืออาจถงึ 

2 สปัดาหจ์งึหมด แต่รอบเดอืนปกติ 

menostaxis :  also known as jīng shì yán cháng, referring to a disease/pattern 

featured as that menstruation has a normal cycle, but its duration can be more 

than seven days to two weeks.  

惊热  (jīng rè) : 指小儿因受惊恐而引起发热的症状。 

จงิเญ่อ : ไขเ้พราะตกใจ : อาการไขใ้นเดก็ทีเ่กิดจากการตกใจกลวั  

jing re : the pediatric symptom of fever caused by being frightened.  

惊水  (jīng shuǐ) : 指小儿惊风后引起的水肿症状。 

จงิสุย่ : บวมน ้าหลงัชกั : อาการบวมน า้ทีเ่กิดหลงัการชกัในเดก็ 

jing shui :  the edematous symptom after a convulsion attack of a child.  
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惊啼  (jīng tí) : 指小儿出现以因惊恐或睡眠时忽然惊醒而啼哭为临床表现

的疾病。 

จงิถ ี: ตกใจรอ้งไห ้: โรคในเดก็ มอีาการแสดงทางคลนิิก คือ ตกใจกลวัจนรอ้งไห ้หรือขณะนอน

หลบัอยู่เกิดตกใจตืน่กะทนัหนัแลว้รอ้งไห ้ 

fright crying :  a pediatric disease manifested as crying of a child after being 

frightened or suddenly being waken up with a start.  

惊泻  (jīng xiè) : 指小儿因受惊恐而引起腹泻的症状。 

จงิเซี่ย : ทอ้งเสยีเพราะตกใจ : อาการอจุจาระราดในเดก็ทีเ่กิดจากการตกใจกลวั 

jing xie : the pediatric symptom of diarrhea caused by being frightened. 

经行㾦㿔 (jīng xíng bèi lěi) : 又称经行风疹块。指每值经前或经期，皮肤起

红色疹块，瘙痒异常，搔之如粟或起团块，疹块消失后一般不留痕迹，也

无脱屑现象为临床特征的病证。 

จิงสิงเป้ยเหล่ย : ผื่นขณะมีระดู : หรือเรียกว่า จิงสิงเฟิงเจิ่นไคว่ (ลมพิษช่วงมีประจ าเดือน) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ ผื่นแดงบนผวิหนงั คนัมาก เมื่อเกาจะ

เกิดเป็นผื่นเมด็เลก็ๆ หรือรวมกนัเป็นป้ืน ช่วงก่อนหรือระหว่างมปีระจ าเดือน โดยท ัว่ไปหลงัจาก

ผื่นหายจะไม่ปรากฏร่องรอยหรือสะเก็ดหลงเหลอืใหเ้หน็  

menstrual urticarial :  also known as jīng xíng fēng zhěn kuài, referring to a 

disease/pattern featured as rashes occurring on the skin with unusual pruritus 

and millet or block mass after scratching before or during menstruation.  In 

general, neither remaining nor desquamation exists after fading. 

经行发热   (jīng xíng fā rè) : 又称经来发热。指以每值经期或行经前后，反

复出现以发热为主为临床特征的病证。与西医学盆腔炎性疾病、生殖器结

核、子宫内膜异位症等疾病出现的经行发热类似。 

จิงสิงฟาเญ่อ : ไขข้ณะมีระดู : หรือเรียกว่า จิงไหลฟาเญ่อ (ระดูมาแลว้มีไข)้ หมายถึง กลุ่ม

อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ การมไีขบ้่อยครัง้ในสตรีระหว่างหรือก่อนหรือหลงัการมี

ประจ าเดือน ตรงกบั การมีไขช่้วงที่มีประจ าเดือนที่มีสาเหตุจาก อุง้เชิงกรานอกัเสบ (pelvic 

inflammatory disease) วณัโรคในอวยัวะสืบพนัธุ์ (genital tuberculosis) และเยื่อบุโพรง

มดลูกเจริญผดิที ่(endometriosis) เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

menstrual fever :  also known as jīng lái fā rè, referring to a disease/pattern 
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featured as recurrent fever occuring during, before or after menstruation.  It is 

similar to menstrual fever caused by pelvic inflammatory disease, genital 

tuberculosis, endometriosis, etc. in western medicine.  

经行浮肿 (jīng xíng fú zhǒng) : 又称经来遍身浮肿。指每值经前或经期，头

面四肢浮肿，经后可逐渐自行消退为临床特征的病证。 

จิงสิงฝูจ่ง : ภาวะบวมน ้ าขณะมีระดู : หรือเรียกว่า จิงไหลเป้ียนเซินฝูจ่ง (บวมทัง้ตวัช่วงมี

ประจ าเดือน) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หนา้และแขนขาบวม ช่วง

ก่อน หรือระหว่างมปีระจ าเดอืน โดยจะค่อยๆ ยุบหายไปเองเมือ่หมดรอบเดอืน 

menstrual edema : also known as jīng lái biàn shēn fú zhǒng, referring to a 

disease/patternfeatured as edema of face or limbs occurring only before or 

during menstruation.  

经行口糜 (jīng xíng kǒu mí) : 指每值经前或经期，口舌糜烂、生疮，病灶

随经净而能自愈或基本自愈为临床特征的病证。 

จิงสิงโข่วหมี : แผลในปากขณะมีระดู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ แผล

เป่ือยที่ปากและลิ้น มแีผลในช่องปาก ช่วงก่อนหรือระหว่างมปีระจ าเดือน รอยโรคหายเองไดเ้มื่อ

หมดรอบเดอืน  

menstrual oral erosion :  referring to a disease/pattern featured as aphthous 

stomatitis (oral erosion) occurring only before or during menstruation.  

经行情志异常 (jīng xíng qíng zhì yì cháng) : 指每值经前或经期，烦躁易

怒，或情绪抑郁，或坐卧不宁，经后又复如常人为临床特征的病证。 

จิงสิงฉิงจื้ ออี้ฉาง : อารมณ์แปรปรวนขณะมีระดู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก 
ไดแ้ก่ หงดุหงดิ กระวนกระวาย โมโหงา่ย อาจซมึเศรา้ หรือกระสบักระส่าย ช่วงก่อนหรือระหว่าง

มปีระจ าเดอืน โดยจะกลบัมาเป็นปกติเมือ่หมดรอบเดอืน 

menstrual mental disorders : referring to a disease/pattern featured as anxiety 

and irritability, depression or restlessness occurring only before or during 

menstruation.  

经行乳房胀痛 (jīng xíng rǔ fáng zhàng tòng) : 指每值经前或经期乳房胀痛，

严重者可出现乳房胀满似有结块，或伴乳头疼痛为临床特征的病证。 

จิงสิงหญู่ฝังจ ัง้ท่ง : ปวดคดัเตา้นมขณะมีระดู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 
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ปวดคดัเตา้นมช่วงก่อนหรือระหว่างมปีระจ าเดอืน โดยรายทีรุ่นแรงอาจพบเตา้นมคดัตึงคลา้ยเป็น

กอ้น หรือพบร่วมกบัอาการเจ็บหวันม  
menstrual distending pain of breasts :  referring to a disease/pattern featured 

as distending pain of breasts before or during menstruation.  Fullness and 

distention with lumping feeling in breasts or pain of nipples may be found in 

severe cases. 

经行身痛 (jīng xíng shēn tòng) : 又称经行遍身痛。指每值经期或行经前

后，出现以身体疼痛为临床特征的病证。 

จิงสิงเซินท่ง : ปวดตามร่างกายขณะมีระดู : หรือเรียกว่า จิงสิงเป้ียนเซนิท่ง (ปวดทัง้ตวัช่วงมี

ประจ าเดือน) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการเจ็บปวดตามร่างกาย 

ช่วงก่อน ระหว่างหรือหลงัมปีระจ าเดอืน 

menstrual body pain : also known as jīng xíng biàn shēn tòng, referring to 

a disease/pattern featured as general body pain before, during, or after 

menstruation. 

经行头痛  (jīng xíng tóu tòng) : 指每值经期或行经前后，出现以头痛为临床

特征的病证。其头痛部位有侧头痛、前头痛、后头痛之分，一般以侧头痛

多见。 

จิงสิงโถวท่ง : ปวดหวัขณะมีระดู : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดหวั ช่วง

ก่อน ระหว่างหรือหลงัมปีระจ าเดอืน แบ่งต าแหน่งการปวดหวัเป็น ดา้นขา้ง ดา้นหนา้และดา้นหลงั 

โดยท ัว่ไปมกัพบปวดหวัดา้นขา้ง 

menstrual headache : a disease/pattern featured as headache before, during, or 

after menstruation.  The headache areas may be bilateral, anterior, or posterior. 

In general, bilateral headache is more often found. 

经行吐衄  (jīng xíng tù  nǜ) : 又称倒经、逆经。指每值经前或经期，出现有

规律的吐血或衄血为临床特征的病证。衄血包括鼻衄、齿衄和肌衄，以鼻

衄为多见。部分患者可以因周期性吐衄而致月经量少。 

จงิสงิทู่นฺว่ี : ภาวะเลอืดออกตามร่างกายขณะมีระดู : หรือเรียกว่า เตา้จงิ หรือนี่จงิ (ประจ าเดือน

ยอ้นกลบั) หมายถึง กลุ่มอาการเลอืดออกซึ่งสมัพนัธก์บัการมีประจ าเดือน มีลกัษณะเด่นทาง

คลินิก คือ อาเจียนเป็นเลือดหรือมีเลือดออกตามร่างกายส่วนอื่น ช่วงก่อนหรือระหว่างมี
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ประจ าเดือน โดยอาการเลือดออกรวมถึง เลือดก าเดา เลอืดออกตามไรฟนั และเลือดออกใต ้
ผวิหนงั ส่วนใหญ่มกัพบเลอืดก าเดาออก และผูป่้วยบางรายที่มีภาวะดงักล่าว อาจท าใหป้ริมาณ

ประจ าเดอืนนอ้ย  

hematemesis or bleeding during menstruation  :  also known as dào jīng, 

nì jīng, referring to a disease/pattern featured as hematemesis or bleeding in 

other parts of the body before or during menstruation. The bleeding includes 

epistaxis (the most common one), gum and subcutaneous bleeding. 
Periodic epistaxis may result in hypomenorrhea. 

经行泄泻  ( jīng xíng xiè xiè)  : 又称经来泄泻。指每值经前或经期，大便泄

泻，而经净自止为临床特征的病证。 

จงิสงิเซี่ยเซี่ย : ทอ้งเสียขณะมีระดู : หรือเรียกว่า จงิหลายเซีย่เซี่ย (ประจ าเดอืนมาแลว้ทอ้งเสยี) 

หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ทอ้งเสียช่วงก่อนหรือระหว่างมี

ประจ าเดอืนโดยอาการจะหายเองเมือ่หมดรอบเดอืน 

menstrual diarrhea : also known as jīng lái xìe xìe, referring to a 

disease/pattern featured as diarrhea occurring only before or during 

menstruation. 

经行眩晕 (jīng xíng xuàn yūn) : 指每值经期或行经前后，出现以头晕目眩，

视物昏花为临床特征的病证。多与肾虚、血虚的月经后期、月经过少等病

兼见。 

จงิสิงเซฺว่ียนอวิฺน : เวียนหวัขณะมีระดู : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ อาการ

เวียนหวั ตาลาย และมองภาพไม่ชดั ช่วงก่อน ระหว่างหรือหลงัมีประจ าเดือน มกัพบร่วมกบัไต

พร่อง หรือเลอืดพร่อง ในภาวะประจ าเดอืนมาชา้กว่าก าหนด หรือประจ าเดอืนนอ้ย เป็นตน้ 

menstrual dizziness : a disease/pattern featured as dizziness and blurred vision 

before, during, or after menstruation, often with concurrent diseases like 

delayed menorrhea or hypomenorrhea caused by kidney deficiency and blood 

deficiency.  

惊震内障 ( jīng zhèn nèi zhàng)  : 指以头部挫伤或者眼部锐器伤，损及晶

珠，以致晶珠混浊为临床特征的病证。即西医学的外伤性白内障。 

จงิเจิ้นเน่ยจ ัง้ (การกระทบกระเทือนในตา) : ตอ้กระจกจากการบาดเจ็บ : กลุ่มอาการโรคตาที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ วุน้แกว้ตาขุ่นมวัจากการกระทบกระเทอืนที่ศีรษะหรือตาถูกของมคีม 
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ท าให ้แก ้วตาบาด เจ็บ  ตรงกับ โรคต ้อกระจกจากการบาด เจ็บ (traumatic cataract)             

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

shock cataract :  a disease/pattern featured as cloudy lens due to contusion of 

the head or eye injury caused by sharp instrument damaging the lens, i. e. 

traumatic cataract in western medicine.  

晶珠 (jīng zhū) : 即西医学的晶状体。 

จงิจู : แกว้ตา :  ตรงกบั lens ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

jing zhu : i.e. lens in western medicine. 

颈部旋转扳法  (jǐng bù xuán zhuǎn bān fǎ) : 指整复颈部筋伤、小关节错缝

的治疗手法。患者取坐位，术者站于患者后侧方，令患者头稍向前屈，一

手置于患者头侧后部，一手置于患者对侧下颏部，将患者头旋转至一侧最

大角度后，双手同时用力扳动。具有舒展筋脉、滑利关节、松解粘连、帮

助复位等作用。 

จิ่งปู้ เสฺวียนจ่วนปานฝ่า : วิธีหมุนดึงคอ : หตัถการการรกัษาเพื่อจดัเสน้เอ็นที่บาดเจ็บและขอ้ฟา

เซต็ (facet joint) ของกระดูกคอทีบ่ดิเคลือ่น ใหก้ลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ โดยจดัใหผู้ป่้วยอยู่ในท่า

นัง่ โนม้ศีรษะไปดา้นหนา้เล็กนอ้ย แพทยย์ืนอยู่ดา้นหลงัเยื้องขา้งของผูป่้วย มือขา้งหนึ่งวางที่

ดา้นขา้งของหลงัศีรษะผูป่้วย มอือกีขา้งหนึ่งวางไวบ้ริเวณกรามลา่งดา้นตรงขา้ม จากนัน้หมนุศีรษะ

ของผูป่้วยใหไ้ดม้มุมากทีสุ่ด แลว้ออกแรงดงึดว้ยมอืท ัง้สองขา้งพรอ้มกนั มผีลในการยดืคลายเสน้

เอน็และหลอดเลอืด หลอ่ลืน่ขอ้ต่อ ลดการยดึของพงัผดื และช่วยใหก้ลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ เป็นตน้ 

cervical rotating and pulling manipulation :  a therapeutic manipulation for 

restituting cervical tendon injury and facet joint disturbance. This is done by the 

patient taking a seated position with the head forward slightly and the 

practitioner standing behind the patient with one hand on the lateral posterior 

side of the head and the other on the lower jaw, and then turning the patient’ s 

head to the limit and pulling forcefully with both hands. It can relax tendons and 

vessels, smooth joints, release adhesion and benefit restitution. 

痉证 (jìng zhèng) : 指以项背强直，四肢抽搐，甚至口噤、角弓反张为临床

特征的病证。多因外邪壅阻经络，气血不畅，或阳亢化风，或阴虚血少，

筋脉失养，虚风内动所致。 

จิ้งเจิ้ง : กลุ่มอาการชกัเกร็ง : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ คอแขง็ แขนและขา



 

140                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

ชกัเกร็ง หากรุนแรงพบกรามล็อก หลงัแอ่นเกร็ง มกัมีสาเหตุจากปจัจยัก่อโรคภายนอกอุดกั้น   

เสน้ลมปราณ ชี่และเลอืดไหลเวยีนไม่คลอ่ง หรือหยางแกร่งเกิดลม หรืออนิพร่องเลอืดนอ้ย ท าให ้

เสน้เอน็และหลอดเลอืดขาดการหลอ่เลี้ยง เกิดการรบกวนของลมภายในจากภาวะพร่อง 

convulsive syndrome : a disease/pattern featured as stiff neck, tic of limbs, and 

even lockjaw, opisthotonos.  It is mostly caused by qi and blood failing to 

circulate smoothly due to external pathogens blocking meridians, or interior 

deficiency wind disturbance due to either wind caused by yang-hyperactivity, or 

insufficient blood caused by yin-deficiency failing to nourish tendons and 

vessels. 

酒渣鼻  (jiǔ zhā bí) : 指发生在鼻及面部中央，以红斑和毛细血管扩张及丘

疹、脓疱为临床特征的慢性皮肤病。即西医学的玫瑰痤疮。 

จิ่วจาป๋ี : จมูกแดงคลา้ยดื่มเหลา้ : โรคผวิหนงัเรื้อรงัที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณจมูก

และตรงกลางใบหนา้มรีอยแดง และหลอดเลอืดฝอยขยายตวั รวมถงึมีตุ่มนูนตุ่มหนอง ตรงกบั

โรคผวิหนงัอกัเสบโรซาเซยี (rosacea) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

brandy nose :  a chronic skin disease featured as red macules, dilated blood 

capillaries, papules and pustules on the nose and center of the face, i. e.  acne 

rosacea in western medicine. 

韭汁法 (jiǔ zhī fǎ) : 中国古代祛除新生儿胎毒治法之一。指小儿初生时以

韭菜根捣汁煮沸灌服。 

จิ่วจือฝ่า : วิธีรกัษาดว้ยน ้ากุยช่าย : เป็นหนึ่งในวธิีการรกัษาตามแบบจีนโบราณ เพื่อใชข้บัพิษ

ที่เกิดจากการตัง้ครรภใ์นทารกแรกเกิด คือ การน ารากกุยช่ายมาต าหรือบดเอาน า้ไปตม้ให ้

ทารกแรกเกิดดื่ม 

jiu zhi method : one of the ancient Chinese cures for removing fetal toxicity 

from newborns. When the child is newborn, the juice of Chinese leek root is 

pounded, boiled and taken. 

居经 (jū jīng) : 又称季经。指身体无病而月经定期三个月来潮一次。 

จฺวีจงิ (ประจ าเดือนสะสม) : ระดูทุกสามเดือน : หรือเรียกว่า จี้จงิ (ประจ าเดอืนตามรอบฤดูกาล) 

หมายถงึ ภาวะทีม่ปีระจ าเดอืน 1 คร ัง้ ทุก 3 เดอืน และไม่มกีารเจ็บป่วย 
trimonthly menstruation :  also known as jì jīng, referring to  menstruation 

occurring once every three months but staying free of a disease. 



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              141 

聚星障 (jù xīng zhàng) : 指以黑睛骤生多个细小星翳为主要表现的眼病。多

单眼为患，也可双眼同时或先后发生。病程较长，易反复发作。治不及

时，可变生花翳白陷、凝脂翳等病证，愈后遗留瘢痕翳障，影响视力。与

西医学的病毒性角膜炎类似。 

จฺว้ีซิงจ ัง้ (กลุ่มดาวบดบงั) : กระจกตาอกัเสบ : โรคตาที่มอีาการแสดงส าคญั คือ เกิดจุดขุ่นมวั

เล็กๆ ขึ้นฉบัพลนัดูคลา้ยดาวกระจายปกคลุมส่วนตาด า มกัเป็นขา้งเดียว แต่สามารถเกิดขึ้นท ั้ง

สองขา้งพรอ้มกนั หรือขา้งใดขา้งหนึ่งก่อน ระยะการเป็นโรคนานและเป็นซ า้ไดง้่าย หากรกัษาไม่

ทนัท่วงทีอาจกลายเป็นแผลที่กระจกตาและกระจกตาอกัเสบเป็นหนอง เป็นตน้ หลงัจากโรคหาย

แลว้มกัทิ้งรอยแผลเป็นขุ่นขาวที่ตาด าซึ่งกระทบการมองเห็น คลา้ยกบั โรคกระจกตาอกัเสบจาก

เชื้อไวรสั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

clustered stars nebula : an ophthalmopathy manifested as sudden appearance 

of multiple cloudy spots on black of the eye. It mostly occurs in one eye and it 

may also occur in both eyes simultaneously or successively.  It has long course 

and is prone to attack recurrently.  If it is treated untimely, it would turn into 

corneal ulcer and purulent keratitis, and it may cause cicatricial nebula after 

healing to affect vision. It is similar to viral keratitis in western medicine. 

绝经 (jué jīng) : 又称断经。指妇女四十九岁左右，月经终止。即西医学的

绝经。 

เจฺวีย๋จงิ : ระดูหมด : หรือเรียกว่า ตว้นจงิ (ประจ าเดอืนขาด) หมายถงึ สตรีทีม่อีายุประมาณสีส่บิ

เกา้ปี ประจ าเดอืนหมดอย่างถาวร ตรงกบั menopause ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

menopause :  also known as duàn jīng, referring to permanent termination of 

menstrual cycles of a woman aged around forty-nine, i.e. menopause in western 

medicine. 

绝经前后诸证 (jué jīng qián hòu zhū zhèng) : 又称经断前后诸证。指绝经前

后，出现烘然而热，面赤汗出，烦躁易怒，失眠健忘，精神倦怠，头晕目

眩，耳鸣心悸，腰酸背痛，手足心热，或伴有月经紊乱等与绝经有关的症

状为临床特征病证。即西医学的围绝经期综合征。 

เจฺวีย๋จงิเฉียนโฮ่วจูเจิ้ง : อาการวยัหมดระดู : หรือเรียกว่า จงิตว้นเฉียนโฮ่วจูเจิ้ง กลุม่อาการโรคที่
มลีกัษณะเด่นทางคลนิิกซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการหมดประจ าเดอืน เช่น รอ้นวูบวาบ หนา้แดง เหงือ่ออก 

อารมณ์หงดุหงดิ กระวนกระวาย โมโหงา่ย นอนไม่หลบั อาการหลงลมืงา่ย อ่อนลา้ เวยีนหวั หูอื้อ 
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ตาลาย ใจส ัน่ เมื่อยเอว ปวดหลงั รอ้นฝ่ามือฝ่าเทา้ รวมถึงอาจพบอาการประจ าเดือนผิดปกติ   
ซึ่งสามารถเกิดขึ้นท ัง้ก่อนและหลงัการหมดประจ าเดือน ตรงกบั perimenopausal syndrome 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

menopausal disorders : also known as jīng duàn qián hòu zhū zhèng, referring 

to a disease/pattern related to menopause, featured as sudden fever, flushing and 

sweating, anxiety and irritability, insomnia and amnesia, lassitude, dizziness, 

tinnitus, palpitation, soreness and back pain, feverishness in palms and soles 
including menstrual disorders in perimenopause. i.e. perimenopausal syndrome 

in western medicine. 

厥证 (jué zhèng) : 指以突然昏倒，不省人事，四肢逆冷为临床特征的病

证。多因气机升降失常，气血阴阳不相顺接而致。病情轻者，短时间内可

苏醒，病情重者，昏厥时间较长，严重者可致死亡。 

เจฺวี๋ยเจิ้ ง : กลุ่มอาการเป็นลม : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เป็นลมฉบัพลนั 

หมดสติไม่รูส้ึกตวั และแขนขาเย็นเริ่มจากส่วนปลาย มกัมีสาเหตุจากการไหลเวียนขึ้นล งของชี่

ผิดปกติ ชี่ เลอืด อินและหยางไม่สอดรบัอย่างสมดุล ในรายที่อาการไม่รุนแรง สามารถฟ้ืนได  ้   

ในระยะเวลาอนัส ัน้ รายทีอ่าการรุนแรง จะหมดสตินาน อาจถงึแก่ชวีติ  

syncope :  a disease/pattern featured as sudden faint, unconsciousness and cold 

limbs.  It is mostly caused by counter flow ascent of qi, and qi, blood, yin and 

yang losing connection. Patients can revive over a short period in mild cases but 

may die after long time faint in critical cases.  

k 

开鬼门 (kāi guǐ mén)  : 治疗水肿的一种方法。“鬼门”指体表的汗毛孔，开

鬼门即通过发汗治疗水肿。常用于腰以上水肿者。 

ไคกุ่ยเหมิน (การเปิดประตูผี) : วิธีเปิดรูเหงื่อ : เป็นหนึ่งในวิธีการรกัษาโรคบวมน า้ ประตูผี   

(กุ่ยเหมนิ) หมายถงึ รูขุมขนบนผวิหนงั การเปิดประตูผจีึงหมายถงึการรกัษาโรคบวมน า้ดว้ยการ

ขบัเหงือ่ มกัใชใ้นรายทีม่กีารบวมน า้ส่วนบนของร่างกาย (ส่วนทีอ่ยู่เหนือเอวขึ้นไป) 

opening ghost gates :  a method of treating edema.  “ghost gates” refer to the 

sweat pores on the surface of the body.  Opening ghost gates is treating edema 

through sweating, often used for that above the waist. 
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开窍活血法 (kāi qiào huó xuè fǎ) : 指用具有辛香开窍、活血化瘀、镇心安

神作用的方药，治疗损伤初期因气血逆乱、气滞血瘀、瘀血攻心导致以窍

闭神昏、谵妄抽搐为主要表现的闭证、脱证等危重病证的方法。常用苏合

香丸、复苏汤、紫雪丹、羚角钩藤汤等。 

ไคเช่ียวหวัเซฺว่ียฝ่า : วิธีเปิดทวารและกระตุน้การไหลเวียนเลือด : วธิีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มี

รสเผ็ด กลิ่นหอมในการเปิดทวาร กระตุน้การไหลเวยีนเลอืด สลายเลอืดคัง่ สยบหวัใจและสงบ

จิตใจ ในการรกัษาการเจ็บป่วยในระยะแรกของกลุ่มอาการโรคที่จดัเป็นภาวะวิกฤต เช่น ป้ีเจิ้ง 

(กลุ่มอาการปิดของจง้เฟิง) และทวัเจิ้ง (กลุ่มอาการหลุดของจง้เฟิง) เป็นตน้ ที่มสีาเหตุจากชี่และ

เลอืดไหลรวน ชี่ติดขดัเลอืดคัง่ และเลอืดคัง่จู่โจมหวัใจ ก่อใหเ้กิดทวารปิด หมดสติ เพอ้และชกั

กระตุก ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย คือ ซูเหอเซยีงหวาน ฟู่ ซูทงั จือ๋เสฺวีย่ตนั และหลงิเจี่ยวโกวเถงิทงั เป็นตน้  

opening orifices and activating blood :  a therapeutic method that applies 

formulas and medicinals of opening orifice with acrid-aromatics, activating 

blood and resolving blood stasis, tranquilling heart and calming mind to treat 

block and collapse caused by derangement of qi and blood, qi stagnation and 

blood stasis, static blood attacking heart at the early stage of injury and 

manifested as orifice block, loss of consciousness, delirium and convulsions. 

The common used formulas are sū hé xiāng wán, fù sū tāng, zǐ xuě dān and líng 

jiǎo gōu téng tāng. 

开音法 (kāi yīn fǎ) : 指选取易于到达喉部、利咽开音的方药，恢复正常嗓

音，用于治疗声音嘶哑的方法。  

ไคอนิฝ่า (วิธีเปิดเสียง) : วิธีฟ้ืนเสียง : วธิีการใชย้าหรือต ารบัยาที่มสีรรพคุณท าใหม้ีเสยีง และ

สามารถออกฤทธ์ิไปถงึบริเวณคอ เพือ่ฟ้ืนฟูเสยีงใหก้ลบัคืนเป็นปกติ ใชร้กัษากลุ่มอาการโรคเสยีง

แหบแหง้  

sound-restoring method :  a therapeutic method with medicinal and formula in 

soothing-throat and sound-restoring to treat hoarseness and restore the normal 

voice.  

咳嗽 (ké sòu)  : 指因外邪犯肺或脏腑功能失调而致肺失宣降，以肺气上逆

作声，咯吐痰液为主要表现的病证。有声无痰为咳，有痰无声为嗽，临床

一般多为痰声并见，故以咳嗽并称。  

เขอโซ่ว : ไอ : เกิดจากปจัจยัก่อโรคภายนอกรุกรานปอด หรือการท างานของจัง้ฝู่ (อวยัวะ

ภายใน) ขาดสมดุล ท าใหก้ารกระจายชี่และผลกัชี่ลงสู่เบื้องล่างของปอดขาดสมดุล อาการหลกั
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คือ เสยีงที่เกิดจากชี่ปอดไหลยอ้นขึ้น และไอบว้นเสมหะ ‘เขอ’ (咳) คือ ไอมเีสยีงไม่มเีสมหะ 

‘โซ่ว’ (嗽) คือ ไอมเีสมหะไม่มเีสยีง ในทางคลนิิกมกัพบเสมหะและเสยีงไอร่วมกนั จึงเรียก

รวมว่า เขอโซ่ว  

cough : a disease/pattern manifested as an explosive noise and expectoration of 

sputum which is caused by the lung failing to diffuse, descend and counterflow 

of lung qi, which results from exogenous pathogens invading the lung, or 

internal pathogens produced by dysfunction of viscera disturbing the lung.  Ké 

refers to explosive noise without expectoration of sputum, and sòu refers to 

expectoration of sputum without explosive noise.  Clinically, it is known as ké 

sòu since explosive noise and expectoration of sputum concurs simultaneously. 

口疮  (kǒu chuāng) : 指以口腔、唇内、颊、舌、齿龈等处肌膜见豆大之小溃

疡，周围红晕、表面凹陷，灼热疼痛，反复发作为临床特征的病证。多因

心脾积热，或阴虚火旺，灼伤口腔肌膜所致。即西医学的复发性阿弗他溃

疡。 

โข่วชวง : แผลรอ้นใน : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เยื่อบุภายในช่องปาก เช่น 

ริมฝีปากดา้นใน กระพุง้แกม้ ลิ้นและเหงอืก เป็นแผลเป่ือยมีขนาดเท่าเมล็ดถ ัว่ รอบแผลเป็น     

สแีดง พื้นผิวมีรอยบุม๋ ร่วมกบัอาการปวดแสบรอ้นและเป็นๆ หายๆ มกัมสีาเหตุจากความรอ้น

สะสมทีห่วัใจและมา้ม หรือมภีาวะอนิพร่องจนไฟลุกโชน แผดเผาท าลายเยื่อบุในช่องปาก ตรงกบั

โรคแผลรอ้นใน ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

aphtha :  a disease/pattern featured as bean-sized ulcers in the sarcolemma of 

the mouth, inner lips, inner cheeks, tongue and gums with red border and 

depression on the surface, burning pain and recurrent attacks. It is mostly caused 

by accumulated heat in the heart-spleen, or yin deficiency with effulgent fire 

scorching the oral sarcolemma, i.e. recurrent aphthous ulcer in western 

medicine. 

口疳 (kǒu gān) : 为疳证的兼证之一，见于疳证后期。指以小儿口舌生

疮，口腔糜烂，秽臭难闻，面赤唇红，烦躁哭闹，惊悸不安为临床特征的

病证。多因脾病及心，心火上炎，熏蒸口舌所致。 

โข่วกาน (ทุพโภชนาการกระทบปาก) : โรคกานที่ปาก : เป็นกลุ่มอาการร่วมที่พบในโรคกาน    

ซึง่พบในระยะทา้ยของภาวะทุพโภชนาการ ลกัษณะเด่นทางคลนิิกในเดก็ คือ ปากและลิ้นเป็นแผล

และพองแตก มีกลิ่นเหม็น ใบหนา้และริมฝีปากแดง รอ้งไหง้อแง และหวาดผวาใจเตน้ไม่สงบ   
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มกัมสีาเหตุจากโรคของมา้มกระทบต่อหวัใจ ไฟหวัใจลุกโชนขึ้นบน ไอรอ้นรมปากและลิ้น 

oral gan disease :  accompanied pattern of gān disease, occurring in the later 

period of gān disease, referring to a pediatric disease/pattern featured as mouth 

and tongue sores and erosion, smelly, flushing and red lips, restlessness and 

crying, palpitation.  It is mostly caused by spleen disease affecting the heart, 

heart fire flaring up and fumigating mouth and tongue. 

口糜 (kǒu mí) : 指以口腔肌膜糜烂成片，口气秽臭为临床特征的病证。多

因湿热内蕴，上蒸口腔所致。即西医学的口腔念珠菌病。 

โข่วหมี : แผลเป่ือยในปาก : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เยื่อบุในช่องปากเกิด

แผลเป่ือยเป็นแผ่น ร่วมกบัมกีลิน่ปากรุนแรง มกัมสีาเหตุจากความรอ้นชื้นสะสมกลายเป็นไอลอย

ขึ้นกระทบช่องปาก ตรงกบั โรคเชื้อราแคนดดิาในช่องปาก ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

oral erosion :  a disease/pattern mostly caused by accumulated dampness-heat 

steaming the oral cavity and featured as erosion in patches in the sarcolemma of 

the mouth and fetid oral odor, i.e. oral candidiasis in western medicine. 

口癣  (kǒu xuǎn) : 指以口腔肌膜上出现灰白色条纹或斑块为临床特征的病

证。多因湿热熏蒸或阴血亏虚所致。即西医学的口腔扁平苔藓。 

โขวเสฺว่ียน : ป้ืนหนาในปาก : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ พบลกัษณะเป็นเสน้

หรือเป็นคราบสีขาวเทาที่เยื่อบุช่องปาก มกัมีสาเหตุจากไอของความรอ้นชื้ น หรืออินเลอืดพร่อง 

ตรงกบั โรคไลเคนพลานสัในช่องปาก (oral lichen planus) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tinea of mouth : a disease/pattern mostly caused by steaming of dampness-heat 

or yin-blood depletion and featured as grayish white streaks or plaques on the 

sarcolemma of the mouth, i.e. oral lichen planus in western medicine. 

胯骨 (kuà gǔ) : 即髋骨。由髂骨、坐骨、耻骨构成。(图 Fig. 38)   

คฺว่ากู่ : กระดูกสะโพก : หรือเรียกว่า ควานกู่ หมายถึง กระดูกที่ประกอบเป็นกระดูกสะโพก 

ไดแ้ก่ กระดูกเชิงกราน (ilium) กระดูกกน้ (ischium) และกระดูกหวัหน่าว (pubic) (ภาพ 

Fig. 38)   
kua gu : i.e. hip bone consisting of ilium, ischium and pubic. (picture Fig. 38) 

胯骨出 (kuà gǔ chū) : 又称环跳骨脱出。指因跌仆损伤或骑车马摔伤等强

大外力导致的髋关节脱离正常位置的疾病。有粘膝和不粘膝之分。即西医

学的髋关节脱位。 
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คว่ากู่ชู : กระดูกสะโพกหลุด : หรือเรียกว่า หวนเที่ยวกู่ทวัชู (กระดูกหวนเที่ยวหลุดออก) 

หมายถงึ โรคที่เกิดจากการกระแทกรุนแรง เช่น การบาดเจ็บจากการลม้หรืออุบตัิเหตุจากการตก

รถหรือตกมา้ ท าใหข้อ้สะโพกเคลือ่นหลุดจากต าแหน่งปกติ แบ่งเป็นชนิดเข่าชิด (จาก posterior 

dislocation) และ เข่ าไม่ ชิด  (จาก anterior dislocation) ต รงกับ  ข อ้ สะ โพ ก เค ลื่ อน            

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

hip out :  also known as huán tiào gǔ tuō chū, referring to a disease of the hip 

out of the normal position caused by strong external force damage, such as 

falling and riding injury.  It includes zhān xī and bù zhān xī, i.e.  dislocation of 

hip joint in western medicine.  

狂证 (kuáng zhèng) : 指以精神亢奋，狂躁不安，喧扰不宁，骂人毁物，

动而多怒为临床特征的一种精神失常的疾病。多因痰火上扰，神明错乱

所致。 

ขวงเจิ้ ง : กลุ่มอาการคลุม้คล ัง่ : โรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ตื่นตวั 

วติกจริต อาละวาด เอะอะโวยวาย ด่าทอ มกัมอีารมณ์ฉุนเฉียว ท าลายขา้วของ มกัมีสาเหตุจาก

เสมหะและไฟกระทบส่วนบน เสนิผดิปกติ 

kuang pattern : a mental disease featured as delirium, mania, being noisy, 

inquietude, cursing others or destroying things and irritable. It is mostly caused 

by disturbance of ascending phlegm-fire and disorder of minds. 

溃脓期（肺痈）{kuì nóng qī (fèi yōng)} : 肺痈病理演变过程之一。指以咳

吐大量腥臭脓浊痰或脓血痰，胸中烦痛，身热面赤，烦渴喜饮为临床特征

的病证。多因热壅血瘀，血败肉腐化脓，肺损络伤，脓疡内溃外泄所致。 

คุ่ยหนงชี (เฟ่ยยง) : ระยะฝีหนอง (ฝีในปอด) : เป็นระยะหนึ่งของพยาธิสภาพการเกิดฝีในปอด 

หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ไอมีเสมหะมาก ลกัษณะขุ่นขน้ หรือ       

ช า้เลอืดช า้หนอง มกีลิน่เหมน็คาว เจ็บเสยีดหนา้อก ตวัรอ้นหนา้แดง กระหายน า้ชอบดื่มน า้ มกัมี

สาเหตุจากปจัจยัก่อโรค ความรอ้นอุดกัน้และเลอืดคัง่ กดักร่อนเนื้อเยื่อและเลอืดเกิดเป็นหนอง 

ปอดถูกกระทบ เสน้ลมปราณถูกท ารา้ย ฝีหนองแตกกระจาย 

festering period (fei yong) : one of the pathological formation processes of fèi 

yōng, referring to a disease/pattern featured as cough with foul smell turbid or 

even pus-blood-mixed sputum, restlessness and pain in chest, general fever and 

flushing, thirst with desire to drink water. It is mostly caused by heat obstruction 
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and blood stasis leading to abscesses, then suppurating, damaging lung vessel, 

and discharging suppurative carbuncle. 

溃疡  (kuì yáng) : 指一切外科疾病溃破的疮面。 

คุ่ยหยาง : แผลเป่ือย : ปากแผลเป่ือยแตกทุกชนิดบนผวิหนงัของโรคอายุรศาสตรภ์ายนอก (แผนจนี) 

ulcerating sore : all types of ulcerative sore surface in external diseases. 

l 

烂疔 (làn dīng) : 指发生于皮肉之间、腐烂甚剧、病势暴急的急性化脓性疾

病。与西医学的气性坏疽类似。 

ล่านติง : ฝีเน่าเฟะ : โรคผิวหนังอกัเสบเป็นหนองเกิดขึ้นเฉียบพลนัรุนแรง บริเวณระหว่าง

ผิวหนงักบักลา้มเนื้ อมีการเน่าเป่ือยอย่างรวดเร็ว คลา้ยกบั gas gangrene ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

ulcerated boil :  an acute suppurative disease occurring between the skin and 

muscles with severe erosion and fulminant onset.  It is similar to the gas 

gangrene in western medicine. 

烂喉丹痧 (làn hóu dān shā) : 又称疫喉痧。指以发热、咽喉肿痛溃烂、肌肤

丹痧密布为临床特征的病证。多因疫毒之邪自口鼻吸入，与肺胃蕴热相

合，热毒上攻咽喉所致。即于西医学的猩红热。 

ลัน่โหวตนัซา (คอเป่ือยและผื่นแดง) : ไขอ้ดี าอแีดง : หรือเรียกว่า อี้โหวซา (ผื่นในช่องคอจาก

โรคระบาด) หมายถงึ กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการไข ้คอบวมเจ็บและเป็น

แผลเป่ือย ผวิหนงัมผีื่นแดงเลก็ๆ กระจายท ัว่ร่างกาย มกัมสีาเหตุจากพษิโรคระบาดรุกรานเขา้ทาง

ปากและจมกูจากการหายใจ ร่วมกบัความรอ้นสะสมในปอดและกระเพาะอาหาร ท าใหเ้กิดพิษรอ้น

จู่โจมขึ้นสู่ช่องคอก่อเกิดโรค ตรงกบั โรคไขอ้ดี  าอแีดง (scarlet fever) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

scarlet fever : also known as yì hóu shā, referring to a disease/pattern featured 

as fever, swollen, sore and ulcerative throat, red rash covering most of the body, 

i.e.  scarlatina in western medicine.  It is mostly caused by heat toxin resulting 

from combination of epidemic pathogen invading through the mouth and nose 

and accumulated heat in the lung and stomach attacking the throat.  
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痨虫 (láo chóng) : 又称肺虫、瘵虫。古代文献专指导致人群传染肺痨的病

邪。与西医学结核杆菌类似。 

เหลาฉง : เช้ือวณัโรค : หรือเรียกว่า เฟ่ยฉง (เชื้อวณัโรคในปอด) หรือไจฉ้ง (เชื้อวณัโรคก่อโรค) 

ในสมยัโบราณเป็นการกล่าวถึงปจัจยัที่ท าใหเ้กิดการระบาดของวณัโรคปอด  (เฟ่ยเหลา) ในคน 

คลา้ยกบั เชื้อ Mycobacterium tuberculosis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

consumption worm : also termed as fèi chóng or zhài chóng. In ancient TCM 

literature, it specifically refers to the contagium of lung consumption. It is 

similar to Mycobacterium tuberculosis in western medicine.  

劳淋 (láo lín) : 指以小便不甚赤涩溺痛，但淋沥不已，时作时止，遇劳即

发，腰膝酸软，神疲乏力为临床特征的病证。多因湿热留恋，脾肾两虚，

膀胱气化无权所致。 

เหลาหลิน : ปสัสาวะขดัจากตรากตร า : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มีอาการ

ปวดแสบขดัไม่รุนแรงขณะปสัสาวะ แต่ปสัสาวะกะปริบกะปรอยไม่สุด เป็นๆ หายๆ เมือ่ตรากตร า

อาการจะก าเริบ เมือ่ยเอวเข่าอ่อน อ่อนเปลี้ยเพลยีแรง มกัมสีาเหตุจากความรอ้นชื้นคัง่สะสม มา้ม

และไตพร่อง และกระเพาะปสัสาวะเสยีการท าหนา้ทีใ่นการแปรสภาพ 

overstrain/fatigue stranguria :  a disease/pattern featured as slightly difficult 

and painful urination; dripping and incomplete bladder emptying which is 

induced by overstrain, soreness and weakness of waist and knees, fatigue.  It is 

mostly caused by dampness-heat retention, deficiency of both spleen and 

kidney, and the bladder failing to transform qi. 

劳伤 (láo shāng) : 指因长期过度劳累或姿势不当，使肢体某部位的筋骨受

到持续或反复多次的慢性牵拉、摩擦等，在持续积累外力作用下导致的损

伤。即西医学的慢性劳损。 

เหลาซาง : การบาดเจบ็จากการตรากตร า : การบาดเจ็บของร่างกายทีเ่กิดจากการตรากตร าท างาน

มากเกินไปหรืออริิยาบถที่ไม่เหมาะสม ท าใหก้ระดูกและเสน้เอ็นบางส่วนถูกดึงร ัง้และเสยีดสอีย่าง

ต่อเนื่องหรือบ่อยครัง้จากแรงกระท าภายนอกที่สะสมต่อเนื่อง ตรงกบั กลา้มเนื้อบาดเจ็บสะสม

เรื้อรงั (chronic strain; chronic cumulative trauma disorder; occupational overuse 

syndrome) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

overstrain injury : an injury caused by accumulated damage of external force 

resulting from continuous or repetitive chronic traction and friction of the bones 
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and tendons of certain part due to long-term overstrain or improper posture, i.e. 
chronic strain in western medicine.  

烙法 (lào fǎ) : 指用针或烙器在火上加热后，于病变部位进行手术操作的一

种外治方法。包括火针烙法、烙铁烙法。 

เล่าฝ่า : การจี้ดว้ยความรอ้น : เป็นวธิีการรกัษาภายนอกอย่างหนึ่ง โดยการใชเ้ขม็หรือเครื่องมือ

ผ่านการท าใหร้อ้น แลว้น าไปท าหตัถการบริเวณที่เกิดโรค ประกอบดว้ยวธิีจี้ดว้ยเขม็รอ้น หรือวธิี

นาบดว้ยเหลก็รอ้น 

cauterization : an external treatment that manipulates a surgery on affected 

region with needle or cautery heated on fire.  It includes cauterization with 

heated needle and cauterization with searing iron. 

烙铁烙法  (lào tiě lào fǎ) : 指将烙铁烧红后烫烙病变部位的治疗方法。该

法既能止血，又可烫治病根。适用于创伤脉络裂断出血，以及赘疣、息

肉等。 

เล่าเถี่ยเล่าฝ่า : การนาบดว้ยเหลก็รอ้น : เป็นวธิีการรกัษาโดยการน าเหลก็มาเผาใหร้อ้นแดงแลว้

นาบลงบนบริเวณที่เกิดโรค เป็นการหา้มเลอืดและรกัษาตน้เหตุของโรค เป็นวิธีที่เหมาะกบัการ

รกัษาเลอืดไหลจากหลอดเลอืดฉีกขาด หูดและติ่งเนื้อ เป็นตน้ 

cauterization with searing iron : a therapeutic method that burns the affected 

region with red hot iron to stop bleeding and treat the root cause. It is indicated 

for bleeding due to traumatic rupture of collaterals, wart and polyp, etc.  

落枕 (lào zhěn) : 又称失枕。指因睡姿不当，或风寒邪气侵袭，导致经络痹

阻不通，肌肉挛急，出现以颈部疼痛、项僵、活动受限为主要表现的疾

病。与西医学的外伤性斜颈类似。 

เล่าเจิ่น : ตกหมอน : หรือเรียกว่า ซอืเจิ่น (ขาดหมอน) หมายถงึ โรคทีเ่กิดจากการนอนหลบัผดิ

ท่าหรือลมเย็นก่อโรครุกราน ท าใหเ้สน้ลมปราณอุดกัน้ กลา้มเนื้อหดเกร็ง อาการแสดงที่ส  าคญั 

คือ ปวดตน้คอ คอแข็งและการเคลื่อนไหวติดขดั คลา้ยกับ คอบิดเอียงจากการบาดเจ็บ 

(traumatic torticollis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

stiff neck : also known as shī zhěn, referring to a disease caused by obstruction 

of meridians and collaterals and spasm of muscles due to improper sleeping 

posture or wind-cold invasion and manifested as pain, stiffness and movement 

limitation of neck. It is similar to traumatic torticollis in western medicine.  
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泪道冲洗 (lèi dào chōng xǐ) : 指多用来探测泪道是否通畅及清除泪道中

积存分泌物的方法。适用于冷泪症及漏睛患者，或作为眼内手术前的常

规准备。 

เล่ยเตา้ชงสี่ : การชะลา้งท่อน ้าตา : วธิีการทดสอบว่าท่อน า้ตาโลง่หรือไม่ และเป็นการขจดัสารคดั

หล ัง่ที่สะสมอยู่บริเวณท่อน า้ตา เหมาะส าหรบัรกัษาภาวะน า้ตาเอ่อไหลตลอดเวลา ต่อมน า้ตา

อกัเสบ หรือเป็นการเตรียมตวัก่อนผ่าตดัโรคภายในดวงตา 

irrigation of lacrimal passage : a method of detecting the patency of lacrimal 

passage and remove accumulated secretion in lacrimal passage.  It is indicated 

for cold lacrimation, chronic dacryocystitis and the routine preoperative 

preparation of intraocular surgery. 

泪堂 ( lèi táng)  : 指大眦处上下眼睑各有—细小孔窍，参与泪液的排泄。又

称泪窍。即西医学的泪小点，是泪道的起点。 

เล่ยถาง : รูเปิดท่อน ้ าตา : รูเล็กๆ ที่อยู่บริเวณหวัตา เป็นช่องทางระบายน า้ตา หรือเรียกว่า     

เลย่เชี่ยว ตรงกบั lacrimal punctum ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั ซึง่เป็นจดุเริ่มตน้ของท่อน า้ตา 

lacrimal orifice : also known as lèi qiào, the minute opening on the upper and 

lower eyelids near the greater canthus, and being part of tear drainage pathway, 

i.e. lacrimal punctum in western medicine, the beginning of lacrimal duct. 

冷秘  (lěng mì) : 指以大便艰涩，腹痛拘急，胀满拒按，伴手足不温，尿清

肢冷为临床特征的病证。多因阴寒凝滞胃肠，腑气不通所致。 

เหลิ่งมี่ : ทอ้งผูกแบบเย็น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อุจจาระแข็งถ่ายยาก 

ปวดเกร็งทอ้ง ทอ้งอืดแน่นไม่ชอบใหก้ด ร่วมกบัรูส้ึกมอืเทา้ไม่อุ่น ปสัสาวะใส แขนขาเย็น มกัมี

สาเหตุจากความเยน็อนิเกาะตวัและติดขดัทีก่ระเพาะอาหารและล าไส ้ชี่ของอวยัวะกลวงไม่เคลือ่น 

cold constipation :  a disease/pattern featured as astringent bowel movements, 

abdominal pain and hypertonicity, distension and refusal to press, accompanied 

by the not-warm hands and feet, clear urine and cold limbs. It is mostly caused 

by yin-cold stagnation in the stomach and intestines, and stoppage of fǔ qi. 

冷哮证 (lěng xiào zhèng) : 指以喉中痰鸣如水鸡声，呼吸急促，胸膈

满闷，形寒怕冷为临床特征的病证。因感受寒邪，引动伏痰，痰气相

搏而致。 

เหลิ่งเซี่ยวเจิ้ง : กลุ่มอาการหืดแบบเย็น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เสียง
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เสมหะในล าคอคลา้ยเสียงกบ หายใจส ัน้ถี่ แน่นหนา้อกและกะบงัลม ลกัษณะเป็นคนหนาวง่าย 

มอืเทา้เย็น กลวัหนาว มสีาเหตุจากปจัจยัเย็นกระทบ กระตุน้เสมหะแฝงที่ตกคา้งภายใน เสมหะ

และชี่ร่วมกนัก่อโรค 

cold wheezing pattern :  a disease/pattern featured as sibilant rales in throat, 

tachypnea, fullness and stuffiness in chest and diaphragm, cold intolerant 

character and fear of cold.  It is mostly caused by struggling of phlegm and qi 

when cold pathogen triggers latent phlegm.  

黧黑斑 (lí hēi bān)  : 指以面部出现黄褐色或深褐色斑片为临床特征的色素

沉着性皮肤病。与西医学的黄褐斑类似。 

หลีเฮยปาน : ฝ้า : โรคผิวหนงัจากการสรา้งสารสีมากกว่าปกติ มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ  

ใบหนา้เป็นรอยป้ืนสนี า้ตาลอ่อนหรือสนี า้ตาลเขม้ คลา้ยกบั chloasma ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

blackish macule : a pigmented skin disease featured as brown or dark brown 

patches on the face. It is similar to chloasma in western medicine. 

痢疾 (lì jí) : 又称肠澼、滞下。指以大便次数增多，腹痛，里急后重，痢下

赤白脓血为临床特征的病证。多因邪蕴肠腑，气血壅滞，肠道传导失司，

脂络受伤所致。 

ลี่จี๋ : โรคบิด : หรือเรียกว่า ฉางพี่ (ชะลา้งล  าไส )้ หรือจื้อเซี่ย (ส่วนล่างติดขดั) หมายถึง      

กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ จ านวนครัง้ของการถ่ายอุจจาระเพิ่มขึ้น ปวดทอ้ง 

อาการปวดเบ่งอุจจาระ (ปวดเหมอืนอยากถ่ายตลอดเวลา) ถ่ายมมีกูสแีดงปนขาว มกัมสีาเหตุจาก

ปจัจยัก่อโรคสะสมที่ล  าไส ้ชี่และเลอืดอุดกัน้ การล าเลยีงของล าไสผ้ิดปกติ เนื้อเยื่อไขมนัและ

หลอดเลอืดถูกกระทบ 

dysentery :  also known as cháng pì, zhì xià, referring to a disease/pattern 

featured as increased stool frequency, abdominal pain, tenesmus, defecation 

with red-white pus and blood. It is mostly caused by amassment of pathogen in 

large intestine, obstruction of qi and blood, breakdown of conduction in large 

intestine, and damaging of fat collaterals. 

历节风  (lì jié fēng) : 指因机体肝肾不足，风寒湿邪入侵关节，积久化热，

气血郁滞导致的以关节疼痛、变形为主要表现的疾病。若病后膝关节肿大

变形，股胫变细，形如鹤膝称为鹤膝风。与西医学的类风湿关节炎类似。 

ลี่เจีย๋เฟิง : ขอ้บวมลม : โรคทีเ่กิดจากตบัและไตพร่อง ลม ความเยน็และความชื้นก่อโรคร่วมกนั
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รุกรานขอ้ต่อ สะสมเป็นเวลานานเกิดเป็นความรอ้น ชี่และเลอืดติดขดั  อาการแสดงส าคญั คือ 

ปวดขอ้และขอ้ผดิรูป หากหลงัจากป่วยขอ้เข่ามลีกัษณะบวมใหญ่และผดิรูป ตน้ขาและปลายขาลบี

ลง คลา้ยเข่านกกระเรียน เรียกว่า เฮ่อซเีฟิง คลา้ยกบั โรคขอ้อกัเสบรูมาตอยด ์ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

joint-running wind : a disease caused by liver-kidney deficiency, wind-cold-

dampness invading joint and transforming to heat after long-term accumulation 

stagnating qi and blood and manifested as joint pain and deformity. If the knee 

joint is swollen and deformed with thinning thigh and lower leg, which is like 

crane knee, called hè xī fēng (arthrosis like crane knee).  It is similar to rheumatoid 

arthritis in western medicine. 

利咽法 (lì yān fǎ) :  指选取具有疏风、消肿、解毒功效且易于到达咽部的方

药，消散咽部邪热，用于治疗咽部红肿疼痛等病证的方法。 

ลี่เยียนฝ่า : วิธีการใหล้ าคอโล่ง : วธิีการใชย้าหรือต ารบัยาที่มีสรรพคุณกระจายลม ลดอาการ

บวม ถอนพษิ และเป็นยาทีส่ามารถออกฤทธ์ิไปถงึบริเวณคอ เพื่อขจดัพษิรอ้นและลดอาการปวด

บวม ใชร้กัษากลุม่อาการโรคบวมแดงปวดเจ็บของล าคอ  

soothing the throat method : a therapeutic method with medicinal and formula 

in dispersing-wind, dispersing-swelling and detoxifying to treat the reddened, 

swelling and sore throat by dispersing pathogenic heat.  

凉润法 ( liáng rùn fǎ)  : 多指清肺润燥的治法。用于温燥伤肺所致干咳无痰

或痰中带血丝，口干，咽喉干痛，唇鼻干燥，或伴有鼻塞、头痛、身热等

证，代表方为桑杏汤。 

เหลยีงรุ่นฝ่า : วิธีเย็นและชุ่มช้ืน : มกัหมายถงึ วธิีการรกัษาทีม่สีรรพคุณในการระบายความรอ้น

และเพิ่มความชุ่มชื้นใหป้อด ใชก้บักลุ่มอาการที่เกิดจากความอุ่นแหง้กระทบปอด อาการคือ      

ไอแหง้ ไม่มเีสมหะ หรือเสมหะมเีลอืดปน ปากแหง้ คอแหง้และเจ็บคอ จมกูและริมฝีปากแหง้กรงั 

อาจมอีาการร่วม เช่น คดัจมกู ปวดหวั มไีข ้ตวัอย่างต ารบัยาทีใ่ช ้คือ ซางซิง่ทงั 

cooling and moistening : a therapeutic method of clearing lung heat and 

moistening dryness.  It is used for pattern of warm dryness impairing the lung, 

manifested as dry cough without sputum or with blood-tinged sputum, dry 

mouth and throat, sore throat, dry lips and nose, or accompanied by nasal 

congestion, headache, and fever. The representative formula is sāng xìng tāng. 
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两颧骨 (liǎng quán gǔ) : 指面颊两旁高起的大骨，左右各一。即西医学的颧

骨。(图 Fig. 23)   

เหลี่ยงเฉฺวียนกู่ : กระดูกโหนกแกม้ : กระดูกยกสูงบริเวณแกม้ซา้ยขวาท ัง้สองขา้ง ตรงกบั 

zygomatic bone ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 23)   

liang quan gu : the large bones protruding on the cheeks, i.e. zygomatic bone in 

western medicine. (picture Fig. 23) 

两眦 (liǎng zì)  : 指上下胞睑的连接处。鼻侧联合处交角钝圆，称内眦，又

称大眦。颞侧联合处交角锐小，称外眦，又称小眦。即西医学的内眦和

外眦。 

เหลี่ยงจื้อ : หวัตาและหางตา : ต าแหน่งที่หนงัตาบนและล่างบรรจบกนั มุมมนดา้นใกลส้นัจมูก

เรียกว่า เน่ยจื้อ หรือตา้จื้อ มมุแหลมเลก็ดา้นใกลข้มบั เรียกว่า ไว่จื้อ หรือเสี่ยวจื้อ ตรงกบั inner 

and outer canthus ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

the two canthi  : the junction of the upper and lower eyelids. Canthus close to 

the nose with blunt and round angle is inner canthus or greater canthus; canthus 

close to the temple with sharp and small angle is outer canthus or lesser canthus, 

i.e. inner and outer canthus in western medicine. 

临产 (lín chǎn)  : 又称临盆。指妊娠足月，胎位下移，出现腰腹阵阵胀痛，

小腹逼坠，有便意或有“见红”等征象。 

หลินฉ่าน : ภาวะใกลค้ลอด : หรือเรียกว่า หลินเผนิ หมายถึง การตัง้ครรภค์รบก าหนด ทารก

เคลื่อนตัวลง มีอาการปวดบริเวณเอวและหนา้ทอ้งเป็นระยะๆ เจ็บหน่วงบริเวณทอ้งนอ้ย          

มคีวามรูส้กึอยากถ่ายหรือมอีาการมกูเลอืดออกทางช่องคลอด เป็นตน้ 

parturiency :  also known as lín pén, referring to the signs manifested as 

constant distending pain of waist and abdomen, sagging sensation of lower 

abdomen, desire to defecate or bloody show because of full term and fetus 

moving down.  

临产病 (lín chǎn bìng) : 妊娠足月，从出现临产征兆至产程结束期间，发生

的与分娩有关的疾病。 

หลินฉ่านป้ิง : โรคขณะคลอด : โรคที่เกี่ยวขอ้งกบัการคลอดลูกเมื่ออายุครรภค์รบก าหนด 

ช่วงเวลาตัง้แต่เริ่มมอีาการเตือนจนกระท ัง่เสร็จสิ้นกระบวนการคลอด  
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lin chan bing :  diseases associated with childbirth that occur during the full 

term of pregnancy, from the onset of labour signs to the end of the labour 

process. 

临蓐  (lín rù) : 又称产前。指妊娠九个月以后至分娩前的一段时间。 

หลินญู่ : ระยะก่อนคลอด : หรือเรียกว่า ฉ่านเฉียน (ก่อนคลอด) เป็นช่วงเวลาหนึ่งก่อนคลอด 

ภายหลงัจากการตัง้ครรภม์าแลว้ 9 เดอืน  

antepartum period :  also known as chǎn qián, referring to a period of time 

from the ninth month of pregnancy to the time before parturition.  

淋证 (lín zhèng) : 指以小便频数短涩，淋沥刺痛，小腹拘急引痛为临床特

征的病证。多因湿热蕴结下焦，肾与膀胱气化不利所致。 

หลนิเจิ้ง : ปสัสาวะขดั : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปสัสาวะบ่อย ปริมาณนอ้ย 

กะปริบกะปรอย ปสัสาวะแสบขดัและปวดเกร็งทอ้งนอ้ย มกัมีสาเหตุจากความรอ้นชื้นอุดกัน้    

เซีย่เจยีว ท าใหก้ารแปรสภาพของชี่ไตและกระเพาะปสัสาวะไม่ปกติ 

stranguria : a disease/pattern featured as frequent, difficult urination with short 

intervals, or dripping urination with stabbing sensation, acute abdominal pain. It 

is mostly caused by kidney and the bladder failing to transform qi due to 

dampness-heat accumulated in lower jiao. 

凌云骨 (líng yún gǔ) : 指在前发际下，两眉之上的骨骼。即西医学的额骨

前部。(图 Fig. 23)   

หลิงอฺวิ๋นกู่ : กระดูกหน้าผาก : กระดูกที่อยู่ใตไ้รผมดา้นหนา้ เหนือคิ้ วท ัง้สองขา้ง ตรงกับ 

frontal bone ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 23)   

ling yun gu : the bone below the anterior hairline and above the eyebrows, i.e. 

frontal bone in western medicine. (picture Fig. 23) 

瘤 (liú): 指因瘀血、痰滞、浊气停留于体表组织间形成的，以不痛不痒，

推之可动，生长缓慢为临床特征的肿块。与西医学的部分体表良性肿瘤

类似。 

หลิว : เน้ืองอก : กอ้นที่มีสาเหตุเกิดจากเลือดคัง่ เสลดติดคา้ง หรือชี่ขุ่นติดคา้งอยู่ระหว่าง

เนื้อเยื่อส่วนผวิของร่างกาย มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไม่เจ็บ ไม่คนั ดนัแลว้เคลือ่นได ้กอ้นโต

ชา้ คลา้ยกบั เนื้องอกแบบไม่ใช่เนื้อรา้ยบริเวณส่วนผวิของร่างกาย ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  
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tumor : lumps caused by static blood, phlegm stagnation and turbid qi 

accumulating on body surface and featured as painless, itchless, movable and 

growing slowly. It is similar to some benign tumors on body surface in western 

medicine.  

流泪症 (liú lèi zhèng) : 指泪液经常溢出睑弦的症状。有冷泪和热泪之分。

其中冷泪多见于老年人，指目无明显赤痛翳障而流泪，泪水清冷稀薄。热

泪则常为暴风客热等外障眼病的症状之一。与西医学泪溢症类似。 

หลวิเล่ยเจิ้ง : ภาวะน ้าตาเออ่ไหล : อาการน า้ตาเอ่อลน้แลว้ไหลออกจากตาบ่อยๆ สามารถแบ่งได ้

เป็นแบบเย็นและแบบรอ้น แบบเยน็มกัพบในผูสู้งอายุ ไม่มอีาการปวดแดงผดิปกติทีเ่ด่นชดั มแีต่

น ้าตาไหลมาก น ้าตามีลกัษณะใสและเย็น คลา้ยกับ ภาวะน ้าตาไหลอยู่เสมอ (epiphora)        

ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั แบบรอ้นเป็นหนึ่งในอาการของโรคตาภายนอก มกัพบในโรคลมรอ้น

รุกรานตาอย่างฉบัพลนั เยื่อบุตาอกัเสบ (conjunctivitis) เป็นตน้ 

lacrimation :  an eye symptom featured as frequent overflow of tears from 

palpebral margin, including cold and heat tearing.  Cold tearing mainly affects 

the aged and refers to excessive flow of clear, cold and thin tears with no 

redness, pain and nebula.  Heat tearing is one of the symptoms of external 

ophthalmopathy, such as sudden attack of wind-heat on the eye.  It is similar to 

epiphora in western medicine.  

流痰 (liú tán) : 指发于骨与关节部位，以起病缓慢，隐隐酸痛，化脓迟

缓，脓出稀薄如痰，易成窦道，经久不愈，损筋伤骨，致痿致残为临床特

征的感染性疾病。与西医学的骨与关节结核类似。 

หลวิถาน (เสมหะไหล) : ฝีในกระดูก : โรคติดเชื้อทีเ่กิดบริเวณกระดูกและขอ้ มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ เกิดโรคชา้ มอีาการปวดเมือ่ยน่าร าคาญ เกิดเป็นหนองชา้ เมือ่มหีนองไหลจะมลีกัษณะ

บางใสเหมอืนเสมหะ มกัเกิดทางของรูเปิดหนอง หากป่วยเป็นเวลานานไม่หาย โรคจะท าลายเอ็น

และกระดูกท าใหเ้สียสมรรถภาพและเกิดทุพพลภาพ คลา้ยกบั โรควณัโรคของกระดูกและขอ้ 

(tuberculosis of bone and joint) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

flowing phlegm : an infectious disease occurring on the bones and joints and 

featured as slow onset, aching pain, sluggish suppuration with thin and phlegm-

like pus.  It is easy to form sinus tract and is persistent to injure the sinews and 

bones which results in wilting and disability. It is similar to tuberculosis of bone 

and joint in western medicine. 
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流注 (liú zhù) : 指发于四肢、躯干肌肉丰厚处的深部或髂窝部，以发病急

骤，局部漫肿疼痛，皮色如常，容易走窜，常见此处未愈，他处又起为临

床特征的病证。与西医学的脓血症、多发性肌肉深部脓肿及髂窝部脓肿。 

หลวิจู ้(ฝีเซาะลกึ) : ฝีกระจายลกึ : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ฝีแพร่กระจาย

ในกลา้มเนื้อชัน้ลกึ มกัเกิดบริเวณแขนขา กลา้มเนื้อส่วนลกึของล าตวั หรือแอ่งกระดูกปีกสะโพก 

โรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมกีารบวมแผ่ออกและเจ็บปวดเฉพาะที ่ในขณะทีส่ขีองผวิหนงัยงัปกติ

อยู่ ฝีมกักระจายไปท ัว่ มกัพบว่ารอยโรคใหม่จะเกิดขึ้นก่อนที่รอยโรคเดิมจะหาย ตรงกบั ภาวะ

โลหิตเป็นพิษที่มีเชื้อหนอง (pyemia) ภาวะฝีกระจายในกลา้มเนื้ อช ัน้ลึกและแอ่งกระดูกปีก

สะโพก (multiple abscess of deep muscles and iliac fossa) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

deep multiple abscess :  metastatic multiple abscesses occurring in deep 

muscles and featured as frequent occurrence on four limbs, deep muscles of the 

trunk or iliac fossa, rapid onset, local diffuse swelling and pain, no change of 

skin color, scurrying, and arising before the healing of previous affected region. 

It is similar to pyemia, multiple abscesses of deep muscles and iliac fossa in 

western medicine.  

癃闭 (lóng bì) : 指以小便量少，排尿困难，甚则小便闭塞不通为临床特征

的病证。多因肾与膀胱气化功能失调所致。其中小便不畅，点滴而短少，

病势较缓者称为癃；小便闭塞，点滴不通，病势较急者称为闭。 

หลงป้ี : ปสัสาวะไม่ออกหรือกะปริบกะปรอย : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

ปสัสาวะปริมาณนอ้ย ปสัสาวะล าบาก กระท ัง่ปสัสาวะไม่ออก มกัมสีาเหตุจากการแปรสภาพของ     

ชี่ไตและกระเพาะปสัสาวะไม่สมดุล ท ัง้นี้  ‘หลง’(癃) หมายถึง ผูท้ี่ปสัสาวะไม่คล่อง กะปริบ     

กะปรอย เป็นหยด และปริมาณนอ้ย ลกัษณะโรคไม่รุนแรง,‘ป้ี’(闭) หมายถงึ ผูท้ี่ปสัสาวะติดขดั

ไม่ออกสกัหยดลกัษณะโรครุนแรง 

ischuria : a disease/pattern featured as scanty and difficult urination, or even 

urinary block. It is mostly caused by dysfunction of qi transformation in both 

kidney and bladder.  The term “ lóng”  refers to uncritical cases with dripping 

and scanty urination; while the term “ bì”  means critical cases with dripping 

urinary block. 

漏 (lòu) : 指溃疡疮孔处脓水淋漓经久不止，如滴漏状。包括两种不同性质

的病理改变：一为瘘管，指体表与脏腑之间的病理性管道，具有内口和外
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口；二为窦道，指深部组织通向体表的病理性盲管，一般只具有外口而无

内口。 

โล่ว : แผลชอนทะล ุ: แผลฝีมนี า้หนองไหลไม่หยุด เหมอืนมรูีร ัว่ ประกอบดว้ยการเปลีย่นแปลง

ทางพยาธิวิทยาสองประการที่ต่างกนั ประการแรก หมายถึง รูชอนทะลุระหว่า งผิวหนงักบัจ ัง้ฝู่ 

(อวยัวะภายใน) โดยมีรูเปิดท ัง้ภายนอกและภายใน ประการที่สอง หมายถึง ท่อปลายตนัจาก

เนื้อเยื่อช ัน้ลกึออกสู่ผวิหนงั โดยมรูีเปิดภายนอกแต่ไม่มรูีเปิดภายใน  

fistula : the non-stop pus at dribble-like sore hole of the ulcer, including two 

pathological changes with distinct property: one is lòu guǎn, a pathological duct 

with internal and external orifices between the body surface and viscera and 

bowels and the other is deep blind fistula referring to the pathological máng 

guǎn generally with external orifice and without internal orifice.  

漏睛 (lòu jīng) : 指以内眦常有粘液或脓汁自泪窍外漏为临床特征的眼病。

为邪热久积所致，常为椒疮的并发症。即西医学的慢性泪囊炎。 

โล่วจิง (น ้ าตาเป็นหนอง) : ถุงน ้ าตาอกัเสบ : โรคตาชนิดหนึ่ง มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่    

มีสารคดัหล ัง่ที่เหนียวขน้หรือน า้หนองไหลออกจากท่อน า้ตาบริ เวณหวัตา สาเหตุจากความรอ้น

สะสมเป็นเวลานาน มกัเป็นอาการแทรกซอ้นจากโรคริดสดีวงตา ตรงกบั โรคถงุน า้ตาอกัเสบเรื้อรงั 

(chronic dacryocystitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

dacryopyorrhea : an eye disease featured as frequent outflow of viscous liquid 

or pus from lacrimal orifice at inner canthus.  It is caused by long lasting 

accumulated pathogenic heat.  It is the complication of trachoma, i. e.  chronic 

dacryocystitis in western medicine.  

漏睛疮 (lòu jīng chuāng) : 指以内眦附近，睛明穴下方突发赤肿高起，继之

溃破出脓为临床特征的眼病。可由漏睛演变而来，也可突然发生。与西医

学的急性泪囊炎类似。 

โล่วจงิชวง : แผลถงุน ้าตาอกัเสบ : โรคตาชนิดหนึ่ง มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ บริเวณหวัตา 

ใตต้ าแหน่งจุดจิงหมิง (BL l) มีอาการแดงบวมปูดขึ้นอย่างฉับพลนั และต่อมาแผลแตกเป็น

หนอง อาจเกิดจากการด าเนินโรคที่ต่อเนื่องของโรคน า้ตาเป็นหนอง หรือเกิดขึ้นเองอย่างฉบัพลนั  

คลา้ยกบั โรคถงุน า้ตาอกัเสบเฉียบพลนั (acute dacryocystitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

leaking eye sore : an eye disease featured as sudden redness and swelling near 

inner canthus and inferior to jīng míng (BL l)  followed by diabrosis and 
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suppuration.  It can develop from dacryopyorrhea or onsets suddenly.  It is 

similar to acute dacryocystitis in western medicine. 

颅胀 (lú zhàng) : 指以头皮光滑，额角胀大为临床特征的病证，与囟填不

同，为肝肾虚热上冲所致。 

หลูจา้ง (หัวโป่ง) : มุมหน้าผากขยายตัว : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ        

หนงัศีรษะมนัลืน่ มมุหนา้ผากขยายใหญ่ ซึง่แตกต่างจากภาวะกระหม่อมนูน (囟填) มสีาเหตุจาก

ตบัไตพร่องเกิดความรอ้นพุ่งขึ้นบน 

lu zhang :  a disease/pattern featured as smooth scalp and distended frontal 

corners, caused by liver-kidney deficiency heat rushing upward, which is 

different from xìn tián. 

绿风内障 (lǜ fēng nèi zhàng) : 指以眼珠变硬，瞳神散大，瞳色淡绿，视力

严重减退为临床特征的眼病。多见于 40 岁以上女性。即西医学的急性闭

角型青光眼。 

ลว่ีฺเฟิงเน่ยจ ัง้ (วงลอ้ลมสเีขียว) : ตอ้หนิสเีขียว : โรคตาทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ลูกตาแขง็

ตึง รูม่านตาขยาย มองจากภายนอกเห็นเป็นสีเขยีวอ่อน การมองเห็นลดลงอย่างรุนแรง มกัพบ   

ในเพศหญิงวยั 40 ปีขึ้นไป ตรงกับ โรคตอ้หินมุมปิดเฉียบพลนั (acute angle-closure 

glaucoma หรือ acute closed-angle glaucoma) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

greenish glaucoma : an ophthalmopathy featured as hardening of the eyeball 

dilated pupil in light green, severe loss of vision and frequently occurs in 

women over 40, i.e. acute angle-closure glaucoma in western medicine. 

瘰疬 (luǒ lì)   : 指发生于颈部及耳后，以初起结核如豆，皮色不变，不觉

疼痛，以后逐渐增大，相互融合成串，成脓时皮色转为暗红，溃后脓水清

稀，夹有败絮样物，往往此愈彼溃，经久难愈，形成窦道，愈后形成凹陷

性疤痕为临床特征的慢性感染性疾病。与西医学的颈部淋巴结结核类似。 

หลัว่ลี่ : ฝีประค ารอ้ย : โรคติดเชื้อเรื้อรงับริเวณคอและหลงัหู มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ     

เริ่มเกิดปุ่ มคลา้ยเมล็ดถ ัว่ สีผิวไม่เปลี่ยนแปลงและไม่รูส้ึกเจ็บ ต่อมาปุ่ มฝีจะค่อยๆ โตขึ้นจน

เชื่อมต่อกนัเป็นสาย เมื่อกลดัหนองสผีิวจะเปลีย่นเป็นสีแดงคล า้ เมื่อฝีแตกออกจะมนี า้หนองใส

ปนเศษเนื้อเยื่อเน่าไหลออกมา เมื่อแผลฝีกอ้นหนึ่งหายก็จะมฝีีกอ้นอื่นๆ แตกออกใหม่ เมื่อนาน

เขา้ไม่หายจะเกิดเป็นทางของรูเปิดหนอง แผลที่หายจะกลายเป็นแผลเป็นบุม๋ลง คลา้ยกบั วณัโรค
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ของต่อมน า้เหลอืงทีค่อ (tuberculous cervical lymphadenitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

scrofula : a chronic infectious disease occurring on the neck and postauricular 

regions. It features as  bean-shaped tubercles without change of skin color and 

pain at the beginning, then grows bigger and merges into strings, turns into 

dark-red after suppurating and discharges clear pus after ulcerating with debris-

like substance.  It heals on one region and ulcerates on another to be persistent 

and forms sinus tract and it forms depressed scar after healing.  It is similar to 

tuberculous cervical lymphadenitis in western medicine. 

络损暴盲 (luò sǔn bào máng) : 指因眼内脉络受损导致的以眼底出血、视力

猝然下降，甚至失明为临床特征的内障眼病。与西医学的视网膜静脉阻

塞、视网膜静脉周围炎类似。(图 Fig. 45) 

ลัว่สุ่นเป้าหมาง : ตาบอดฉับพลนัจากหลอดเลือดเสียหาย : โรคตาภายในที่มีสาเหตุจากความ

เสียหายของหลอดเลือด มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ มีเลือดออกที่ส่วนฐานลูกตา (fundus)   

การมองเหน็ลดลงฉบัพลนั กระท ัง่สูญเสยีการมองเห็น คลา้ยกบั โรคหลอดเลอืดด าจอประสาทตา

อดุตนั และหลอดเลอืดด าจอประสาทตาอกัเสบ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 45)   

collateral injury sudden blindness : an internal ophthalmopathy caused by 

damage of intraocular vessels and featured as hemorrhage of fundus of the eye, 

sudden decrease of vision, even blindness. It is similar to retinal vein occlusion 

and retinal periphlebitis in western medicine.  (picture Fig. 45) 

落下颏 (luò xià kē) : 又称颊车蹉。指素体肝肾亏虚、气血不足、筋肉松

驰，多因外伤或过度张口所致的颞颌关节脱离正常位置的疾病。即西医学

的颞颌关节脱位。 

ลัว่เซี่ยเคอ : คางตก : หรือเรียกว่า เจีย๋เชอชวั {จดุเจีย๋เชอ (ST 6) เคลือ่น} หมายถงึ โรคขอ้ต่อ

ขากรรไกรเคลื่อนหลุดจากต าแหน่งปกติ จากพื้นฐานร่างกายมีภาวะตบัและไตบกพร่อง ชี่และ

เลือดไม่พอ เสน้เอ็นหย่อนและกลา้มเนื้ ออ่อนแรง ม ักเกิดจากแรงกระท าภายนอก หรืออา้

ปากกวา้งเกินไป ตรงกบั ขอ้ต่อขากรรไกรเคลือ่น ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

dropped temporomandibular joint : also known as jiá chē cuō, referring to a 

disease of temporomandibular joint out of the normal position due to 

constitutional liver-kidney depletion, qi-blood insufficiency and flaccid tendons 

and muscles which caused by external injury, overextended mouth opening, i.e. 

dislocation of temporomandibular joint in western medicine.  



 

160                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

烙治法  (luò zhì fǎ) :  指用烙铁烧灼咽喉、口腔患部，用于治疗乳蛾、喉痹

等病证的方法。 

ลัว่จื้อฝ่า : วิธีจี้ดว้ยความรอ้น : การใชแ้ท่งเหลก็ปลายแหลมเผาไฟจนแดง จี้ต าแหน่งทีเ่ป็นโรคใน

ล าคอหรือช่องปาก ใชร้กัษาหญู่เออ๋ (ต่อมทอนซิลอกัเสบ; tonsillitis) โหวป้ี (เจ็บคอ; throat 

impediment) เป็นตน้ 

cauterization method :  a therapeutic method of applying soldering iron to 

cauterize the affected region of oral cavity treating tonsillitis, throat 

impediment, etc. 

络阻暴盲 (luò zǔ bào máng) : 指因眼内络脉闭阻导致的以视力猝然下降，

甚至失明为临床特征的严重内障眼病。与西医学的视网膜动脉阻塞类似。

(图 Fig. 44)   

ลัว่จูเ่ป้าหมาง : ตาบอดฉบัพลนัจากหลอดเลอืดอดุตนั : โรคตาภายในชนิดรุนแรงทีม่ลีกัษณะเดน่

ทางคลินิก คือ การมองเห็นลดลงฉบัพลนั กระท ัง่สูญเสียการมองเห็น โดยมีสาเหตุจากหลอด

เลอืดในตาอุดตนั คลา้ยกบั โรคหลอดเลอืดแดงจอประสาทตาอุดตนั ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั 

(ภาพ Fig. 44)   

collateral obstructed sudden blindness :  a severe internal ophthalmopathy 
caused by obstruction of collaterals of the eye and featured as sudden decreased 

vision, even blindness. It is similar to retinal artery occlusion in western 

medicine. (picture Fig. 44) 

m 

麻桂温经汤  (má guì wēn jīng tāng) : 本方由麻黄、桂枝、红花、白芷、细

辛、桃仁、赤芍、甘草组成。具有通经、活络、祛瘀的功效。用于损伤后

期，气血运行不畅，瘀血未尽，腠理空虚，复感风寒湿邪导致的病证。 

หมากุย้เวินจงิทงั : ต ารบัยาหมากุย้เวินจงิทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย หมาหวง, กุย้จอื (กิ่งอบเชย

จีน), หงฮวา (ดอกค าฝอย), ไป๋จื่อ (โกฐสอ), ซี่ซิน, เถาเหญิน (เมล็ดทอ้), ชื่อเสา และกนัเฉ่า 

(ชะเอมเทศ) มสีรรพคุณทะลวงและกระตุน้เสน้ลมปราณ สลายเลอืดคัง่ ใชร้กัษากลุม่อาการโรค

ในการบาดเจ็บระยะทา้ยที่มีปจัจยัก่อโรคเพิ่ม คือ ลม ความเย็น และความชื้น ท าใหช้ี่และเลอืด
ไหลเวียนไม่คล่อง ยงัคงมีเลอืดคัง่ โช่วหลี่ (ช่องระหว่างเนื้อเยื่อ ร่องที่อยู่บนผิวหนงั หรือช่อง
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ระหว่างกลา้มเนื้อ หรืออวยัวะภายใน) โลง่พร่อง  

ma gui wen jing tang : a formula consisting of má huáng, guì zhī,hóng huā, bái 

zhĭ, xì xīn, táo rén, chì sháo and gān cǎo. It can unblock the meridian, activate 

collaterals and dispel stasis. It is indicated for diseases/patterns caused by wind-

cold-dampness invasion at the end stage of injury due to inhibited flow of qi and 

blood, residual static blood, empty interstices. 

马脾风  (mǎ pí fēng) : 又称风喉、暴喘。指以胸高气壅，肺胀喘满，两胁抬

动，鼻翼扇动，小便短赤，大便秘结为临床表现的病证。多因胸膈积热，

心火凌肺，痰热壅盛所致。 

หม่าผีเฟิง (ลมมา้มมา้) : โรคหืดเฉียบพลนัในเด็ก : หรือเรียกว่า เฟิงโหว (ลมในล าคอ) หรือ  

เป้าฉ่วน (หอบรุนแรง) เป็นกลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีอาการแสดงทางคลนิิก คือ แน่นหนา้อก 

หอบ หายใจติดขดั ทรวงอกขยายออกและใตช้ายโครงบุม๋ (ซี่โครงบาน) หายใจปีกจมูกบาน 

ปสัสาวะปริมาณนอ้ยสเีขม้ อุจจาระแขง็ถ่ายยาก มกัมีสาเหตุจากความรอ้นสะสมที่ทรวงอกและ

กะบงัลม ไฟหวัใจกระทบปอด เกิดเป็นเสมหะรอ้นแกร่งปิดกัน้  

horse-spleen wind (infantile acute asthma) :  also known as fēng hóu, bào 

chuǎn, referring to a pediatric disease/pattern manifested as tightness of chest, 

panting and dyspnea, chest wall expansion and hypochondrium retraction, nasal 

flaring, dysuria and constipation. It’s mostly caused by accumulated heat in the 

chest and diaphragm, heart-fire impacting lung and phlegm-heat obstruction.  

慢惊风 (màn jīng fēng) : 指患儿出现以抽搐、昏迷，且起病缓，病久正

虚，惊风八候表现迟缓无力，病性属虚属阴属寒为临床表现的惊风病证。 

ม่านจงิเฟิง : ชกัเกร็งเรื้อรงัในเด็ก : กลุ่มอาการโรคชกัเกร็งในเดก็ทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

อาการชกัและ/หรือหมดสติเกิดขึ้นชา้ ป่วยนาน เจิ้งชี่ (ภูมิตา้นทานของร่างกาย) พร่อง กล่าวคือ

อาการชกัเกร็งแปดแบบในเดก็ มลีกัษณะอ่อนแรงและด าเนินไปอย่างชา้ๆ โดยลกัษณะโรคสงักดั

กลุม่อาการพร่อง กลุม่อาการอนิ และกลุม่อาการเยน็  

chronic infantile convulsion : a disease/pattern manifested as convulsions and 

coma, with slow onset and long-standing health-qi deficiency, the eight 

symptoms performing slowly and feebly, and pathological nature being 

deficient, yin and cold.  

猫眼疮 (māo yǎn chuāng) : 指以靶形或虹膜状红斑为临床特征，兼有丘疹
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或丘疱疹等多形性损害的急性炎症性皮肤病。与西医学的多形性红斑类

似。(图 Fig. 14)   

มาวเหยี่ยนชวง (ผื่นตาแมว) : ผื่นแพห้ลากรูปแบบ : โรคผวิหนงัอกัเสบเฉียบพลนัมลีกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ เป็นผื่นแดงมลีกัษณะเหมอืนเป้ายิงธนูหรือม่านตา ร่วมกบัรอยโรคที่เป็นตุ่มนูนหรือ

ตุ่มน า้หลายรูปแบบ คลา้ยกบั erythema multiforme ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 14)   

cat-eye sore :  an acute inflammatory skin disease featured as target-shaped or iris-

shaped red macules accompanied by pleomorphic lesions such as papule or 

papulovesicle. It is similar to erythema multiforme in western medicine. (picture Fig. 14) 

毛际 (máo jì) : 男女外阴阴毛丛生之处。 

เหมาจี้ : หวัหน่าว : บริเวณอวยัวะเพศของชายและหญงิทีม่ขีนปกคลุม 

mons pubis : the region covered with pubic hair both in the male and female. 

梅核气 (méi hé qì) : 指以自觉咽喉有物梗阻，咯之不出，咽之不下为临床

特征的病证。多因情志郁结，痰气凝滞所致。 

เหมยเหอช่ี (ช่ีเม็ดบว๊ย) : รูส้ึกเหมือนมีของติดคอ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ ผูป่้วยรูส้กึมขีองอดุตนัในล าคอ คายไม่ออก กลนืไม่เขา้ มกัมสีาเหตุจากสภาวะอารมณ์ติดขดั 

เสมหะและชี่ค ัง่คา้ง  

plum-stone qi :  a disease/pattern featured as foreign body sensation in throat 

that is either difficult to cough up or swallow. It is mostly caused by depression 

and stagnation of phlegm-qi.  

眉棱骨痛  (méi léng gǔ tòng)  : 指以眉棱骨或眼眶骨疼痛为临床特征的眼

病。与西医学的眶上神经痛类似。 

เหมยเหลงิกู่ท่ง : ปวดกระดูกสนัค้ิว : โรคตาที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดเจ็บที่กระดูกสนั

คิ้วหรือกระดูกเบา้ตา คลา้ยกบั อาการปวดเสน้ประสาทเหนือเบา้ตา ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

supraorbital ridge pain : an ophthalmology featured as pain of the supraorbital 

ridge or orbital bone, i.e. supraorbital neuralgia. 

眉炼 (méi liàn) : 指以眉间生疮，疮如癣，流脂成片，瘙痒不已为临床特

征的病证。由小儿胎热上蒸所致。治宜内服清热解毒、消风止痒之剂，外

用五倍子、生白矾研细，麻油调敷。 

เหมยเลี่ยน : แผลหว่างค้ิว : กลุม่อาการโรคในเดก็ทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ แผลระหว่างคิ้ว 
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ลกัษณะคลา้ยกลาก มผีื่นผวิหนงัอกัเสบจากต่อมไขมนัขึ้นเป็นป้ืน และรูส้กึคนัไม่หยุด มสีาเหตุ

จากทารกไดร้บัความรอ้นสะสมขณะอยู่ในครรภ ์ความรอ้นกลายเป็นไอรอ้นลอยขึ้นบน ควรรกัษา

ดว้ยการกินยาต ารบัที่มีสรรพคุณดบัรอ้น ถอนพิษ ขจดัลม และระงบัคนั ยาใชภ้ายนอกใช ้        

อู่เป้ยจื่อ (สม้ผด) และสารสม้บดละเอยีด ผสมน า้มนังาพอกทาบริเวณรอยโรค 

mei lian : a disease/pattern featured as sores between the eyebrows, sores like 

ringworm, seborrhea into pieces and continuing itching, caused by the neonatal 

fever. The patient should be treated internally by clearing up the heat and 

detoxification, subduing the wind to stop the itching, and externally by applying 

a dressing of finely powdered gallnut and raw alum with sesame oil. 

面游风 (miàn yóu fēng) : 指因皮脂分泌过多所致的以面部皮肤上出现红

斑、上覆鳞屑为临床特征的慢性炎症性皮肤病。与西医学的面部脂溢性皮

炎类似。 

เมี่ยนโหยวเฟิง : ต่อมไขมนัอกัเสบที่หน้า : โรคผวิหนงัอกัเสบเรื้อรงัของใบหนา้จากต่อมไขมนั

ผวิหนงัขบัไขมนัออกมากเกินไป มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผิวหนา้เกิดตุ่มแดงเป็นป้ืนที่คลุม

ดว้ยสะเก็ดขยุ คลา้ยกบั facial seborrheic dermatitis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

facial seborrheic dermatitis :  a chronic inflammatory skin disease caused by 

excessive sebum secretion and featured as red macules and papules covered 

with scales on the face.  It is similar to facial seborrheic dermatitis in western 

medicine. 

苗窍 (miáo qiào) : 指五脏的开窍。即鼻为肺窍，目为肝窍，口为脾窍，

舌为心窍以及耳和二阴为肾窍。 

เหมียวเช่ียว (ทวารตัง้ตน้; หน่อทวาร) : ทวารของอวยัวะตนั : ทวารเปิดของอู่จ ัง้ (อวยัวะตนัท ัง้

หา้) ประกอบดว้ยจมกูเป็นทวารของปอด ตาเป็นทวารของตบั ปากเป็นทวารของมา้ม ลิ้นเป็นทวาร

ของหวัใจ รวมท ัง้หูและสองทวารลา่ง (ทวารเบาและทวารหนกั) เป็นทวารของไต 

sprout orifices :  the orifices of five viscera, i.e.  noses of lung, eyes of liver, 

mouth of spleen, tongue of heart, ears, anterior yin and posterior yin of kidney.  

明堂  (míng táng) : 指鼻。以其位居面部中央，故名。即西医学的鼻。 

หมิงถงั (โถงสว่าง) : จมูก : อวยัวะทีอ่ยู่กึ่งกลางของใบหนา้ ตรงกบั nose ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 
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ming tang (bright hall) : the alternative name of nose, which is called as míng 

táng because it is located in the center of the face, i.e. nose in western medicine. 

鸣天鼓法 (míng tiān gǔ fǎ) : 指患者调整好呼吸，两手掌心紧贴两外耳道

口，两手食指、中指、无名指、小指对称地横按在后枕部，再将食指翘起

放在中指上，然后将食指从中指上用力滑下，重重地叩击脑后枕部，此时

可闻洪亮清晰之声，响如击鼓。先左手 24 次，再右手 24 次，最后双手同

时叩击 48 次。用于防治耳鸣耳聋等病证。 

หมิงเทียนกูฝ่๋า (วิธีเคาะกลองสวรรค)์ : วิธีเคาะกระดูกทา้ยทอย : เป็นหตัถการอย่างหนึ่ง โดยให ้

ผูป่้วยหายใจตามปกติ แลว้ใชฝ่้ามอืท ัง้สองวางแนบปิดรูหู ใชน้ิ้วชี้ กลาง และนิ้วนางวางบริเวณปุ่ม

กระดูกทา้ยทอย จากนัน้น านิ้ วชี้วางซอ้นบนนิ้ วกลาง แลว้ดีดนิ้ วชี้ลงจากนิ้ วกลาง เคาะบริเวณ

กะโหลกทา้ยทอย จะไดย้ินเสยีงกอ้งที่ชดัเจนคลา้ยการตีกลอง เริ่มจากมอืซา้ย 24 ครัง้ ตามดว้ย

มอืขวา 24 ครัง้ และสุดทา้ยใชท้ ัง้ 2 มอื เคาะพรอ้มกนั 48 ครัง้ ใชป้้องกนัและรกัษาโรคมเีสยีง

ในหูหรือหูหนวก เป็นตน้ 

occipital-knocking therapy :  referring to a manipulation that the patient 

adjusts the breathing, puts the palms on external acoustic meatus, presses the 

index, middle, ring and little fingers symmetrically on the occiput with the 

index finger on the middle finger, then forcefully slides the index finger from 

the middle finger to tap the occiput heavily. With above manipulation, a loud, 

clear and drumming-like sound is heard. The complete manipulation includes 

24 times for the left hand followed by 24 times for the right hand, and then 48 

times for both hands simultaneously. It is applied to prevent and treat tinnitus 

and deafness, etc. 

摸法  (mō fǎ) : 指用手触摸伤处，判断有无骨折和脱位，以及骨折与脱位的

具体情况的诊断手法。 

มอฝ่า : วิธีสมัผสั : หตัถการในการวนิิจฉยัสภาพของกระดูกหกัและเคลือ่นโดยการใชม้อืสมัผสั

บริเวณทีไ่ดร้บับาดเจ็บเพือ่ตรวจสอบว่ามกีระดูกหกัและเคลือ่นหรือไม่ 

touching manipulation :  a diagnosing manipulation that determines whether 

there is fracture and dislocation, and judges the state of the fracture and 

dislocation by touching the injured region with hand. 

摸肤温 (mō fū wēn) : 指通过触摸局部皮肤寒热的程度，辨别病证的寒热阴

阳属性，并可了解患肢血运情况。 



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              165 

มอฟูเวิน : สมัผสัอุณหภูมิของผิวหนัง : เป็นวิธีการตรวจประเมินระดบัความรอ้นเย็นโดยการ

สมัผสัผวิหนงับริเวณนัน้ เพื่อวนิิจฉยัและแยกแยะกลุ่มอาการโรคอนัไดแ้ก่ เย็น รอ้น อิน หยาง 

และท าใหท้ราบถงึภาวการณ์ไหลเวยีนเลอืดของรยางคท์ีส่งสยัว่าผดิปกติ 

touching skin temperature :  a method that assesses the temperature of local 

skin by touching it to analyze and differentiate the property of the diseases: cold, 

heat, yin and yang. It is also to know the blood circulation of the affected limb. 

摩法 (mó fǎ) : 指用手指或手掌附在体表的一定部位，使着力面在治疗部位

作环行而有节奏的平移摩擦的治疗手法。 

หมอฝ่า : วิธีถูคลึง : หตัถการการรกัษาโดยใชน้ิ้ วมือหรือฝ่ามือทาบกบัพื้นผิวของร่างกายที่

ตอ้งการรกัษา โดยออกแรงถูคลงึเป็นวงกลมอย่างมจีงัหวะ เคลือ่นตามแนวระนาบทีต่อ้งการ 

rubbing manipulation :  a therapeutic manipulation that performs circular, 

rhythmic and translational rubs at the treated site with surface force of a finger 

or palm put on a certain part of the body surface. 

目上纲 (mù shàng gāng) : 指足太阳经的细筋散布于目上。与目下纲协同，

统管眼睑运动。 

มู่ซ่างกาง : เอน็หนังตาบน : แขนงเอ็นของเสน้ลมปราณเทา้ไท่หยาง ซึ่งกระจายอยู่ที่หนงัตาบน 

ท างานประสานร่วมกบัมู่เซีย่กาง (เอน็หนงัตาลา่ง) ควบคุมการเคลือ่นไหวของหนงัตา 

sinew mesh above the eyes :  the fine tendons of foot taiyang meridian 

distributing over the eye. It coordinates with channel sinew mesh below the eyes 

to govern eyelids movements. 

目系 (mù xì) : 又称眼系。指眼球后方与脑相连系的组织。即西医学的视神

经及球后血管。 

มู่ซี่ : เน้ือเย่ือหลงัลูกตา : หรือเรียกว่า เหยี่ยนซี่ หมายถงึ เนื้อเยื่อดา้นหลงัของลูกตาที่เชื่อมต่อ

กบัสมอง ตรงกบั เสน้ประสาทตา (optic nerve) และหลอดเลือดหลงัลูกตา (retrobulbar 

vessels) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

eye connector : also known as yǎn xì, referring to the tissue behind the eyeball 

that connects to the brain, i. e.  optic nerve and retrobulbar vessels in western 

medicine. 

目系暴盲 (mù xì bào máng)  : 指因六淫之邪外侵或情志内伤导致目系受
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损，以视力猝然下降，甚至失明为临床特征的内障眼病。与西医学的急性

视神经炎、缺血性视神经病变等类似。(图 Fig. 46) 

มู่ซี่เป้าหมาง : ตาบอดฉับพลนัจากเน้ือเย่ือหลงัลูกตา : โรคตาภายในทีม่สีาเหตุจากปจัจยัก่อโรค

ภายนอกทัง้หก (ลิว่อิน๋) รุกราน หรืออารมณ์ทีม่ผีลเสยีต่อภายในร่างกาย ท าใหเ้นื้อเยื่อหลงัลูกตา

เสียหาย มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ การมองเห็นลดลงฉบัพลนั กระท ัง่สูญเสียการมองเห็น 

คลา้ยกบั โรคเสน้ประสาทตาอกัเสบเฉียบพลนั และภาวะเสน้ประสาทตาขาดเลอืด ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 46)   

eye connector sudden blindness : an internal ophthalmopathy caused by six 

excesses invading or emotional internal damaging the eye connector ( tissues 

behind the eyeball connecting with the brain, including optic nerves and 

retrobulbar vessels) and featured as sudden decrease of vision, even blindness. It 

is similar to acute optic neuritis and ischemic optic neuropathy in western 

medicine.  (picture Fig. 46) 

目下纲 (mù xià gāng)  : 指足阳明经的细筋散布于目下，与目上纲协同，统

管眼睑运动。 

มู่เซี่ยกาง : เอ็นหนังตาล่าง : แขนงเอ็นของเสน้ลมปราณเทา้หยางหมิง ซึ่งกระจายอยู่ที่หนงัตา

ลา่ง ท างานประสานร่วมกบัมู่ซ่างกาง (เอน็หนงัตาบน) ควบคุมการเคลือ่นไหวของหนงัตา 

sinew mesh below the eyes :  the fine tendons of foot yangming meridian 

distributing under the eyes.  It coordinates with channel sinew mesh above the 

eyes to govern eyelids movements.  

n 

拿法  (ná fǎ) : 指以拇指与其他四指对称用力内收，捏住某一部位或穴位提

拿揉捏的治疗手法。 

หนาฝ่า : วิธีบีบจบั : หตัถการการรกัษาโดยใชน้ิ้ วโป้งและนิ้วมือท ัง้สี่ร่วมแรงกนัอย่างพอเหมาะ 

เพือ่บบีจบั นวดคลงึและยกส่วนของร่างกายหรือจดุฝงัเขม็ทีต่อ้งการรกัษา 

grasping manipulation : a therapeutic manipulation that grips a certain part or 

an acupoint forcefully with symmetrically positioned thumb and the other four 

fingers to do lifting, kneading and pinching. 

奶麻 (nǎi má) : 指以突然高热，持续 3～4 天，热退出疹为临床特征的疾
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病，是急性出疹性时行疾病。多发于乳婴儿，疹形似麻疹，故称“奶

麻”。即西医学的幼儿急疹。 

ไหน่หมา : หดัน ้านม : โรคผื่นผิวหนงัเฉียบพลนัที่ระบาดตามฤดูกาล มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ อาการไขข้ึ้นสูงฉบัพลนัต่อเนื่อง 3-4 วนั หลงัไขล้งจะมผีื่นขึ้นทีผ่วิหนงั มกัพบในทารกทีย่งัดูด

นม และลกัษณะของผื่นคลา้ยโรคหดั จึงเรียกว่า ไหน่หมา  [ไหน่แปลว่านม หมาในที่นี้หมายถึง

โรคหดั] ตรงกับ ส่าไข ้(exanthema subitum) หรือโรคหดักุหลาบ (roseola infantum)    

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nai ma : a disease featured as a sudden high fever that lasts for 3 to 4 days and 

rash appearing after fever withdrawing, and it is an acute seasonal rash disease. 

This disease mostly occurs in breast-fed infants. The rash looks like measles, so 

it is called “nǎi má”, i.e. the infantile acute rash in western medicine. 

奶癣 (nǎi xuǎn) : 指乳儿以头额面部发疹，瘙痒难忍，甚则糜烂渗出水液

为临床特征的病证。 

ไหนเสฺว่ียน : โรคผื่นแพน้ ้านม : กลุม่อาการโรคในเดก็เลก็ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เกิดผื่น

คนับริเวณหนา้ผากและใบหนา้ มอีาการคนัมากจนทนไม่ได ้ในรายที่เป็นมากอาจเป็นแผลเป่ือย

และมนี า้เหลอืงไหลซมึออกมา 

infantile eczema :a pediatric disease/pattern featured as exanthema with unbearable 

pruritus on forehead or face, sometimes even with erosion and fluid seeping   .  

难产 (nán chǎn) : 古人又称产难、乳难。妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺

利娩出。 

หนานฉ่าน : การคลอดยาก : คนโบราณเรียกฉ่านหนาน (ยากต่อการคลอด) หรือหญู่หนาน 

(คลอดลูกยาก) หมายถึง การคลอดลูกเมื่ออายุครรภค์รบก าหนด แต่ไม่สามารถคลอดลูกได ้

ราบรื่น 

dystocia : also known as chǎn nán, rǔ nán. From full-term gestation to delivery, 

the fetus cannot be delivered smoothly. 

脑顶风 (nǎo dǐng fēng) : 指小儿无故摇头，兼见惊搐、咬牙、弄舌等为临

床特征的病证。 

หนาวติ่งเฟิง : ลมขึ้นสมอง : กลุ่มอาการโรคในเด็กทมีลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการส ัน่หวั

โดยไม่มสีาเหตุ ร่วมกบัมอีาการชกั กดัฟนั แลบลิ้นและตวดัลิ้นไปมา 
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nao ding feng : a disease/pattern featured as a child’s head shaking for no 

reason, convulsions, teeth clenching, and hyperactive tongue. 

臑骨 (nào gǔ) : 指肩以下肘以上的骨骼。即西医学的肱骨。(图 Fig. 33)   

เน่ ากู่  : กระดูกต้นแขน : กระดูกที่อ ยู่ระหว่างขอ้ไหล่และขอ้ศอก ตรงกับ humerus             

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 33)   

nao gu :  the bone extending from shoulder to elbow, i.e.  humerus in western 

medicine. (picture Fig. 33) 

内伤 (nèi shāng) : 又称内损。指损及肢体深部组织的损伤。有伤气、伤血

及伤脏腑之分。 

เน่ยซาง : การบาดเจ็บภายใน : หรือเรียกว่า เน่ยสุ่น หมายถึง การบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อระดบัลกึ

ของล าตวัและแขนขา โดยแบ่งเป็น ระดบัชี่ ระดบัเลอืด และระดบัจ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) 

internal damage : also known as nèi sǔn, referring to deep tissue damage of the 

body and limbs, which can be divided into qi level, blood level and viscera and 

bowels level. 

内伤发热 (nèi shāng fā rè) : 指以发热为临床特征的病证。多因脏腑功能失

调，气血阴阳失衡所致。一般起病较缓，病程较长，常表现为低热。 

เน่ยซางฟาเญ่อ : ไขจ้ากบาดเจบ็ภายใน : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มไีข ้มกั

มสีาเหตุจากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) เสียหนา้ที่ในการท างาน ชี่เลอืดอินหยางเสียสมดุล โดยท ัว่ไป

การเกิดโรคชา้ การด าเนินโรคค่อนขา้งนาน มกัแสดงดว้ยอาการมไีขต้ า่ๆ 

fever due to internal injury :  a disease/pattern featured as fever.  It is mostly 

caused by dysfunction of zang-fu organs and imbalance of both yin and yang and 

qi and blood.  Slow onset with a long course, often featured as low-grade fever.  

内伤咳嗽 (nèi shāng ké sòu) : 指因脏腑功能失调、内邪干肺所致的咳嗽。

具有病程较长，起病缓慢，病势缠绵等特点，多属虚证或虚实夹杂证，常

伴有相应脏腑功能失调的表现。 

เน่ยซางเขอโซ่ว : ไอจากปจัจยัก่อโรคภายใน : อาการไอที่เกิดจากการท างานของจัง้ฝู่ (อวยัวะ

ภายใน) เสียสมดุล ปัจจยัก่อโรคภายในกระทบปอด ลกัษณะเด่น คือ การเกิดโรคชา้ และ     

ป่วยนาน เป็นแลว้หายยาก เป็นตน้ ส่วนใหญ่จดัเป็นกลุม่อาการพร่อง หรือกลุม่อาการพร่องแกร่ง

ระคน มกัพบอาการแสดงของระบบอวยัวะภายในทีเ่กี่ยวขอ้งเสยีสมดุล 
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cough due to endogenous factors : cough caused by internal pathogens 

produced by dysfunction of viscera disturbing the lung. It is manifested as slow 

onset, long course, and lingering condition.  Most of them are differentiated as 

deficiency pattern or deficiency-excess complex pattern, and accompnied with 

manifestations of dysfunction of viscera. 

内外运旋 (nèi wài yùn xuán) : 指肩关节功能恢复的锻炼方法之一。患者双

足站立与肩同宽，肘关节屈曲 90 度左右，置于胸前方，双手掌心面对躯

干，同时双手握住对侧肘关节，带动患侧前臂做来回划圆圈运动，借此带

动患侧肩关节旋转，反复多次。 

เน่ยไว่อฺว้ินเสฺวียน : การหมุนเขา้และออก : หนึ่งในวิธีการบริหารร่างกายเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ของขอ้ไหล ่โดยใหผู้ป่้วยยนืแยกเทา้กวา้งเท่าช่วงหวัไหล ่งอขอ้ศอกท ัง้สองขา้งประมาณ 90 องศา

ดา้นหนา้ทรวงอก ฝ่ามือท ัง้สองขา้งหนัเขา้หาตวั เพื่อจบัขอ้ศอกดา้นตรงขา้ม จากนัน้ขยบัปลาย

แขนดา้นทีบ่าดเจ็บเคลือ่นหมนุไปและกลบัเป็นวงกลม เพือ่หมนุขอ้ไหลท่ีบ่าดเจ็บ ท าซ า้หลายๆ ครัง้ 

inward and outward rotating :  one of the exercises for recovering shoulder 

function.  This is done by the patient standing with feet separated as wide as 

shoulders, flexing elbows to about 90-degree in front of the chest with palms 

facing the body, holding the opposite elbow with the hand, then making the 

forearm of injured side perform circle movements to rotate the injured shoulder 

joint. Repeat the above several times.  

内陷 (nèi xiàn)  : 指除疔疮以外的其他阳证疮疡疾患过程中，因正气不足，

火毒炽盛，正不胜邪，毒不外泄，反陷入里，客于营血，内传脏腑的一种

危急重证。与西医学的败血症类似。 

เน่ยเซี่ยน : พิษแทรกซึมสูภ่ายใน : เป็นโรควกิฤตรุนแรงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการป่วย

จากแผลที่เป็นกลุ่มอาการหยางที่ไม่ใช่ฝีหนอง สาเหตุเกิดจากเจิ้งชี่ (ภูมิตา้นทานของร่างกาย)     

ไม่เพยีงพอ พิษไฟรุนแรง เจิ้งชี่เอาชนะปจัจยัก่อโรคไม่ได ้พษิจึงไม่ถูกขบัออกสู่ภายนอกแต่กลบั

แทรกซมึเขา้สู่ภายในไประดบัอิง๋กบัระดบัเลอืด และเขา้สู่ภายในไปยงัอวยัวะภายในจัง้ฝู่ (อวยัวะ

ภายใน) คลา้ยกบั ภาวะติดเชื้อในกระแสเลอืด (septicemia) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

inward invasion :  a critical disease caused by intruding of toxin into nutrient 

aspect and inward invasion to viscera and bowls resulting from deficient healthy 

qi failing to struggle with intense fire toxin in sore and ulcer with yang pattern 

except deep-rooted boil. It is similar to septicemia in western medicine. 
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内痈 (nèi yōng) : 指痈发于脏腑或胸、腹腔内的疾病。临床常见有肺痈、

肠痈、胃痈、肝痈等。 

เน่ยยง : ฝีภายใน : ฝีที่เกิดในจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ทรวงอก หรือช่องทอ้ง ฝีภายในที่พบบ่อย 

เช่น ฝีในปอด ฝีในล าไส ้ฝีในกระเพาะอาหาร และฝีในตบั  

internal carbuncle :  a disease carbuncle occurring in organs or thoracic and 

abdominal cavity. Abscesses of lung, intestine, stomach or liver are common in 

clinic.  

内障 ( nèi zhàng)  : 指内眼疾病。分为广义和狭义。广义指水轮疾病，即发

生于瞳孔及其后一切眼内组织的病变；狭义专指晶珠混浊。 

เน่ยจ ัง้ : โรคตาภายใน : โรคภายในดวงตา แบ่งเป็นนิยามโดยกวา้งและนิยามโดยแคบ นิยาม

โดยกวา้ง หมายถงึ โรคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสุ่ยหลุน (วงลอ้น า้ = รูม่านตา) กลา่วคือ การเกิดโรคทีรู่ม่าน

ตาและเนื้อเยื่อภายในลูกตา นิยามโดยแคบ หมายถงึ แกว้ตาขุ่นมวั 

internal ophthalmopathy :  internal eye diseases, including broad and narrow 

sense. In a broad sense, it refers to the disease of water wheel-the lesion in the 

pupil and the intraocular tissues. In a narrow sense, it refers to turbidness of 

crystalline lens.  

能近怯远 (néng jìn qiè yuǎn) : 又称目不能远视，严重者又称近觑。指以视

近清楚、视远模糊为临床特征的眼病。即西医学的近视。 

เหนิงจิ้นเช่ียเหยฺว่ียน (ใกลไ้ดไ้กลกลวั) : สายตาส ัน้ : หรือเรียกว่า มู่ปู้ เหนิงเหยฺวีย่นซื่อ (ตามอง

ไกลไม่ได)้ หรือถา้อาการหนกัเรียกว่า จิ้นชฺวี ่(เพ่งใกล)้ หมายถงึ มองใกลเ้หน็ภาพชดัเจน แต่มอง

ไกลเหน็ภาพมวั ตรงกบั สายตาส ัน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nearsightedness : also known as mù bù néng yuǎn shì, jìn qù for severe cases, 

referring to an ophthalmopathy featured as more clear vision when seeing 

objects close to the eye, while distant objects appear blurred vision, i.e. myopia 

in western medicine. 

能远怯近 (néng yuǎn qiè jìn) : 指以视远较视近清楚为临床特征的眼病。严

重者远近均不清楚。即西医学的远视。 

เหนิงเหยฺว่ียนเช่ียจิ้น (ไกลไดใ้กลก้ลวั) : สายตายาว : โรคตาที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ   

มองไกลเห็นภาพชดัเจนกว่ามองใกล ้ในรายที่รุนแรงจะมองไม่ชดัท ัง้ใกลแ้ละไกล ตรงกับ    

สายตายาว ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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farsightedness : an ophthalmopathy featured as more clear vision when seeing 

distant objects than seeing close objects, or blurred vision when seeing both 

distant and close objects in severe cases, i.e. hyperopia in western medicine. 

尿血 (niào xuè) : 又称溺血、溲血。指以小便中混有血液或夹有血块而无尿

痛为临床特征的病证。多因湿热下注，阴虚火旺损伤脉络所致。 

เน่ียวเซฺว่ีย : ปสัสาวะปนเลือด : หรือเรียกว่า นี่เซฺวี่ย หรือโซวเซฺวี่ย หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มเีลอืดหรือลิม่เลอืดปนในปสัสาวะ แต่ไม่มอีาการแสบขดั มกัมสีาเหตุ

จากความรอ้นชื้นไหลลงสะสมเบื้องลา่ง อนิพร่องไฟลุกโชนท ารา้ยหลอดเลอืดและเสน้ลมปราณย่อย 

hematuria :  also termed as nì xuè, or sōu xuè, referring to a disease/pattern 

featured as the presence of blood or blood stasis in the urine without painful 

sensation. It is mostly caused by downward flow of dampness-heat, yin 

deficiency with exuberant fire impairing meridians. 

捏鼻鼓气法  (niē bí gǔ qì fǎ) : 又称咽鼓管自行吹张法。指患者调整好呼吸，

闭唇合齿，用拇、食二指捏紧双前鼻孔，然后用力鼓气，此时患者可感觉

到气体进入耳内，并有响声，随之耳堵塞感得到缓解。主要用于治疗耳胀

耳闭。应注意鼻部、鼻咽部有异常分泌物及鼻出血时忌用，以免加重病

情。 

เนียป๋ีกู่ช่ีฝ่า : วิธีบีบจมูกเป่าลม : หรือเรียกว่า เอียนกูก๋่วนจื้อสิงชุยจางฝ่า (การเคลยีรท์่อ  

ยูสเตเชียน) เป็นการรกัษาโดยใหผู้ป่้วยหายใจเขา้แลว้ปิดปากใหส้นิท ใชน้ิ้ วโป้งและนิ้วชี้บีบ

ปิดรูจมูก จากนัน้เป่าลมแรงๆ จนรูส้ึกถึงอากาศอดัเขา้ไปในหูท ั้งสอง และมีเสียงล ัน่ อาการหู

อื้อจะค่อยๆ ลดลง มกัใชร้กัษาอาการแน่นหู หรือหูอื้อ หา้มใชว้ิธีนี้ ในกรณีจมูกหรือหลงัโพรง

จมูกมีน า้มูกหรือเลอืดออก เพราะอาจท าใหอ้าการรุนแรงขึ้น [ตรงกบั valsava maneuver 

ในการแพทยแ์ผนปจัจุบนั] 

method of pinching notrils and inflating : also known as yān gǔ guǎn zì xíng 

chuī zhāng fǎ (self-inflation of eustachian tube), referring to a manipulation that 

the patient adjusts breathing, closes mouth, pinches the nostrils shut with the 

thumb and index finger, and blows forcefully, then feels the air enters into the 

ears with a popping, and the obstruction of the ears is relieved. It is mainly 

applied to treat ear distension and blocked ear. Do not perform when the patient 

has nasal and nasopharyngeal abnormal secretions and nose bleeding because it 

may deteriorate a disease. 
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捏腕骨入髎法  (niē wàn gǔ rù liáo fǎ) : 指整复腕关节脱臼的治疗手法之一。

术者握住患者的手指（前脱位手心向上，后脱位手心向下）向远端牵引，

同时另一手拇指下压尺桡骨下端或突出的腕骨，即可使患处关节复位。主

要用于腕骨（月骨）向掌侧脱位。 

เนียว่านกู่ญู่เหลียวฝ่า : วิธีกดกระดูกขอ้มือเขา้เบา้ : หนึ่งในหตัถการการรกัษาเพื่อน าขอ้มอืที่

หลุดกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดิม แพทยจ์บัรวบนิ้วมอืท ัง้สี่ของผูป่้วย (ขอ้ต่อเคลือ่นไปดา้นหนา้ให ้

หงายฝ่ามอืขึ้น  ถา้ขอ้ต ่อ เคลือ่นไปดา้นหลงัใหค้ว  า่ ฝ่ ามอืลง ) ด ึงย ืดออกทางปลายมอื 

ขณะเดียวกนันิ้วโป้งอีกขา้งหนึ่งของแพทยก์ดที่ส่วนปลายของกระดูกอลันาและเรเดียส จะ

สามารถท าใหข้อ้มอืที่หลุดกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดิม วธิีการนี้ เหมาะส าหรบักระดูกขอ้มอื (กระดูก

ลูเนท) ที่นูนออกทางดา้นฝ่ามอื  

pressing carpus into socket manipulation : one of the therapeutic manipulations 

for restituting the dislocated wrist joint. This is done by the practitioner holding 

patient's fingers (anterior dislocation with palm upward, posterior dislocation 

with palm downward)  and pulling toward the distal end, while pressing the 

lower end of ulna and radius or protruding carpus with the thumb of the other 

hand. It is indicated for palmar dislocation of lunate bone. 

凝脂翳 (níng zhī yì) : 指以黑睛生翳，表面色白或黄，状如凝脂，发病迅

速，多伴有黄液上冲为主要表现的急重眼病。若治不及时，易迅速毁坏黑

睛，变生蟹睛恶候，愈后视力严重障碍，甚至失明。即西医学的化脓性角

膜炎。 

หนิงจืออี้  (ตาด าขุ่นเป็นไข) : กระจกตาอกัเสบเป็นหนอง : โรคตาวิกฤตเฉียบพลนัที่มีอาการ

แสดงส าคญั คือ กระจกตาขุ่นเห็นผิวเป็นสีขาวหรือเหลือง ลกัษณะคลา้ย ไขมนัจบัเป็นกอ้น      

โรคเกิดขึ้นเร็ว มกัพบร่วมกบัมหีนองปะทุระหว่างกระจกตาและม่านตา หากรกัษาไม่ทนัจะท าลาย

ตาด าอย่างรวดเร็ว ท าใหเ้กิดอาการรุนแรง คือ ตาด าลกัษณะคลา้ยตาของปู หลงัรกัษาหายจะมี

อุปสรรคในการมองเห็นรุนแรงจนกระท ัง่สูญเสียการมองเห็น ตรงกับ purulent keratitis       

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

congealed-fat nebula :  an acute and critical ophthalmopathy manifested as 

congealed-fat-like cloudy spots of dark of the eye with white or yellow surface, 

rapid occurring and mostly accompanied with upward rushing of yellow fluid, 

i.e.  purulent keratitis in western medicine.  If it is not treated timely, it would 

damage dark of the eye and turn into crablike eye.  It would impair the vision 
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severely after treatment and even cause blindness. 

牛皮癣 (niú pí xuǎn) : 指以患部皮肤状如牛项之皮，肥厚而且坚硬为临床

特征的慢性瘙痒性皮肤病。即西医学的神经性皮炎。(图 Fig. 16)   

หนิวผีเสฺวี่ยน (ป้ืนหนังววั) : ผิวหนังดา้นหนา : โรคผิวหนงัที่มีอาการคนัเรื้อรงัมีลกัษณะ

เด่นทางคลินิก คือ ผิวตรงรอยโรคหนาและแข็งขึ้นเหมือนผิวหนงัตรงสนัคอววั ตรงกบั  

neurodermatitis/hyperkeratosis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 16)   

oxhide lichen :  a chronic pruritic skin disease featured as hypertrophic and 

harden skin of the affected area like the skin of the cow’s neck, i. e. 

neurodermatitis in western medicine. (picture Fig. 16) 

拗哭 (niù kū) : 指小儿入睡时所需如夜间开灯而寐，摇篮中摇摆而寐，

怀抱而寐等要求和条件，若不得满足，即啼哭不止，不肯入睡，非病理

状态。 

น่ิวคู : เด็กรอ้งไหไ้ม่ยอมนอน : เงื่อนไขหรือความตอ้งการของเด็กเล็กในการนอนหลบั เช่น    

เปิดไฟ ไกวเปลหรือโอบกอด หากไม่สามารถท าไดต้ามตอ้งการ จะมีอาการรอ้งไหไ้ม่หยุดและ    

ไม่ยอมหลบั โดยไม่ถอืเป็นพยาธิสภาพ 

niu ku : requirements and conditions for children to fall asleep, such as turning 

on the light at night, swinging in the cradle and sleeping in the arms, etc. If these 

are not met, they will cry and refuse to fall asleep, which is not a pathological 

condition. 

脓 (nóng)  : 指外科疾病常见的病理产物。常因皮肉热盛肉腐蒸酿所致。脓

液性质、色泽、气味等变化常为判断疾病预后顺逆的依据 

หนง : หนอง : พยาธิสภาพที่พบบ่อยของโรคทางอายุรศาสตรภ์ายนอก (แผนจนี) เกิดจากความ

รอ้นรุนแรงท าลายเนื้ อเยื่อผิวหนังและกลา้มเนื้ อ เกิดการเป่ือยยุ่ยหมกัหมม ขอ้บ่งชี้ ในการ

พยากรณ์โรคจะดขีึ้นหรือเลวลงพจิารณาจากลกัษณะความขน้ สแีละกลิน่ของหนอง เป็นตน้ 

pus :  the common seen pathological product of external diseases.  It is often 

caused by the fumigating of the exuberant heat generating putridity of the skin 

and flesh, the change of the pus is an indicator of the disease with favorable or 

bad prognosis. 

脓耳  (nóng ěr) : 指以鼓膜穿孔、耳内流脓、听力下降为临床特征的病证。

多因外邪侵袭，邪毒炽盛，停聚耳窍或脏腑虚损，正气亏虚，邪滞耳窍，
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无力托毒所致。即西医学的急慢性化脓性中耳炎。(图 Fig. 52)   

หนงเอ่อร ์: หูน ้ าหนวก : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เยื่อแกว้หูทะลุ มหีนอง  

ในโพรงหู และการไดย้ินลดลง สาเหตุมกัเกิดจากปจัจยัก่อโรคภายนอกรุกราน พิษก่อโรคแกร่ง

สะสมติดขดัที่หู หรือจ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) พร่อง ปจัจยัก่อโรคปิดกัน้หู เจิ้งชี่ (ภูมิตา้นทานของ

ร่างกาย) พร่อง ไม่มีพลงัขบัพิษท าใหเ้กิดโรค ตรงกบั acute and chronic purulent otitis 

media ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 52)   

purulent ear :  referring to a disease/pattern featured as tympanic membrane 

perforation, purulent discharge in the ear and hearing loss, i.e. acute and chronic 

purulent otitis media in western medicine.  It is caused by external pathogen 

invading and intense pathogenic toxin stagnating in the ear, or deficient viscera-

bowels and healthy qi failing to expel toxin. (picture Fig. 52) 

脓耳面瘫  (nóng ěr miàn tān) : 指以耳内流脓、口眼㖞斜为临床特征的病

证，为脓耳并发症。多因脓耳失治，邪毒灼腐耳内脉络，脉络闭阻不通所

致。即西医学的耳源性面瘫。 

หนงเออ่รเ์มี่ยนทาน : อมัพาตใบหน้าจากหูน ้าหนวก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ มหีนองไหลออกจากรูหู ร่วมกบัตาและปากเบี้ยว เป็นภาวะแทรกซอ้นจากหูน า้หนวกทีไ่ม่ไดร้บั

การรกัษา ร่วมกบัปจัจยัพษิก่อโรคแผดเผาเสน้ลมปราณภายในหู ท าใหก้ารไหลเวยีนปิดกัน้จนเกิด

โรค ตรงกบั otogenic facial palsy ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

facial paralysis due to purulent ear : referring to a disease/pattern featured as 

purulent discharge in the ear and deviated eye and mouth, i.e.  otogenic facial 

palsy in western medicine. It is a complication of purulent ear and is caused by 

pathogenic toxin scorching and obstructing collaterals in the ear due to improper 

treatment. 

脓耳眩晕  (nóng ěr xuàn yūn) : 指以耳内流脓、头晕目眩、视物旋转、恶心

呕吐为临床特征的病证，为脓耳并发症。多因脓耳失治，邪毒流窜内耳所

致。即西医学的耳源性迷路炎。 

หนงเอ่อรเ์ซฺว่ียนอฺวิน : เวียนหวัจากหูน ้ าหนวก : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ   

มีหนองไหลออกจากรูหู ร่วมกบัอาการเวียนหวัตาลาย บา้นหมุน และคลื่นไสอ้าเจียน เป็น

ภาวะแทรกซอ้นจากหูน า้หนวกที่ไม่ไดร้บัการรกัษา ร่วมกบัปจัจยัพษิก่อโรคกระจายถงึหูช ัน้ในจน

เกิดโรค ตรงกบั otogenic labyrinthitis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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vertigo due to purulent ear : referring to a disease/pattern featured as purulent 

discharge in the ear, dizziness, dizzy vision, nausea and vomiting, i.e. otogenic 

labyrinthitis in western medicine. It is a complication of purulent ear and is 

caused by pathogenic toxin scurrying in the ear due to improper treatment. 

弄胎 (nòng tāi) : 指妊娠足月，腹痛或作或止，腰不痛者。 

น่งไท : ปวดทอ้งเตือนระยะใกลค้ลอด : หญิงตัง้ครรภค์รบก าหนด มอีาการปวดทอ้งแบบปวดๆ 

หายๆ ไม่มอีาการปวดเอว  

nong tai : a woman with full-term pregnancy has an intermittent abdominal pain 

but no lumbar pain.  

胬肉 (nǔ ròu)   : 指疮疡溃破后，出现过度生长高突于疮面或暴翻于疮口之

外的肉状物。 

หนู่โญ่ว : เน้ือเย่ือใหม่เกดิมากเกิน : เนื้อเยื่อเกิดใหม่ทีม่กีารเจริญมากเกินไปจนนูนขึ้นหรือปลิ้น

ออกมาจากปากแผล     

luxuriant granulation : the fleshy substance protruding to the sore-ulcer 

surface or flipping over the opening of sore due to the hypertrophy after the 

diabrosis. 

胬肉攀睛 (nǔ ròu pān jīng) : 指以眦角有三角形脂膜胬起如肉，横贯白睛，

攀侵黑睛为主要表现的慢性外障眼病。多生于大眦，生于小眦或两眦同时

发生者较少见。病变进程缓慢，往往经过数月或多年侵入黑睛，甚者可遮

盖瞳仁，也有停止进展者。 

หนู่โญ่วพนัจงิ : ตอ้เน้ือ : โรคตาภายนอกเรื้อรงัที่มอีาการแสดงส าคญั คือ มเีนื้อเยื่อคลา้ยเนื้อรูป

สามเหลีย่มเริ่มจากมมุตาทอดยาวผ่านตาขาวลุกลามไปยงัส่วนตาด า ส่วนใหญ่มกัเป็นบริเวณหวัตา 

แต่พบไดน้อ้ยบริเวณหางตาหรือท ัง้หวัตาและหางตาพรอ้มกนั เนื้อเยื่อจะเจริญขึ้นอย่างชา้ๆ มกัใช ้

เวลาหลายเดอืนหรือหลายปีก่อนจะลุกลามเขา้ไปยงัตาด า ถา้เป็นมากจะปกคลุมปิดรูม่านตา แต่มี

บางรายทีไ่ม่พบการลุกลามของโรค 

pterygium : a chronic external ophthalmopathy manifested as triangular flesh-

like membrane arising from the inner corner of the eye and crossing over white 

of the eye to invade dark of the eye. It frequently occurs in the inner canthus and 

rarely in the outer or both canthus. It develops slowly and usually takes months 

or years to invade dark of the eye even cover the pupil. It also may not develop. 
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疟疾 (nüè jí)  : 指以寒战、壮热、头痛、汗出、休作有时为临床特征的疾

病。多因疟蚊叮吮，感受“疟邪”所致。与西医学疟疾类似。 

เนฺว่ียจี ๋(ไขจ้บัส ัน่) : โรคมาลาเรีย : โรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หนาวส ัน่ ไขสู้ง ปวดหวั 

เหงื่อออก ก าเริบเป็นระยะ มกัมีสาเหตุจากยุงกน้ปล่องกดั และไดร้บัเชื้อมาลา เรีย คลา้ยกบั     

โรคมาลาเรีย ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

nüe ji : a disease featured as chills, intense fever, headache, sweating and 

intermittent attack. It is mostly caused by bites of anopheles and getting infected 

with “malaria pathogen”. It is similar to malaria in western medicine. 

o 

呕吐  (ǒu tù) : 指以胃中之物从口中吐出为临床特征的病证。多因胃失和

降，气逆于上所致。一般有物有声谓之呕，有物无声谓之吐，有声而无物

谓之干呕。临床呕与吐常同时发生，故合称呕吐。 

โอว่ทู่ : อาเจยีน : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาเจียนของจากกระเพาะอาหาร

ออกทางปาก หากมีของออกมาและมีเสียง เรียกว่า ‘โอ่ว’ (呕) หากมีของออกมาแต่ไม่มีเสียง 

เรียกว่า ‘ทู’่ (吐) หากมเีสยีงแต่ไม่มขีองออกมา เรียกว่า ‘กนัโอ่ว’ (อาเจียนแหง้) ทางคลนิิก โอ่ว 

และ ทู่ มกัเกิดพรอ้มกนั จึงเรียกรวมว่า ‘โอ่วทู่’ มกัมสีาเหตุจากการไหลเวยีนลงของชี่กระเพาะ

อาหารเสยีสมดุล ท าใหช้ี่ไหลยอ้นขึ้นสู่ส่วนบน  

ou tu :  a disease/pattern featured as vomiting things in stomach.  It is mostly 

caused by failure of stomach qi to descend and reversed flow of qi. Ǒu refers to 

vomiting things with a sound and Tù without a sound. Gān ǒu refers to vomiting 

nothing but with a sound.  The combination, Ǒu Tù, is more common because 

they usually occur at the same time.  

p 

盘肠气痛 (pán cháng qì tòng) : 又称盘肠痛、肠痛。指以小儿腹痛曲腰，

叫哭不已，不乳，面色青白，两眉蹙锁，大便泻青，额上汗出等为为临床

特征的病证。与西医学的小儿腹痛类似。 

ผานฉางช่ีท่ง : ปวดทอ้งในเด็ก : หรือเรียกว่า ผานฉางท่ง (ปวดทอ้งล าไส)้ หรือฉางท่ง (ปวด

ล าไส)้ หมายถึง กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดทอ้งจนตวังอ รอ้งไห  ้
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ไม่หยุด ไม่อยากกินนม สีหนา้ซีดขาวปนเขียว ขมวดคิ้ว อุจจาระเหลวเป็นสีเขียว เหงื่อออก

บริเวณหนา้ผาก เป็นตน้ คลา้ยกบั อาการปวดทอ้งในเดก็ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

pan chuang qi tong : also known as pán cháng tòng, cháng tòng, referring to a 

disease/pattern featured as children bending over with abdominal pain, non-stop 

crying, no desire for milk, pale face, knitted eyebrows, green stools and sweat 

on the forehead. It is similar to pediatric abdominal pain in western medicine.  

喷鼻法 (pēn bí fǎ) : 指将中药制成药粉或药液，放入喷雾器内喷入鼻窍，用

于治疗鼻部病证的方法。 

เพนิป๋ีฝ่า : วิธีพ่นจมูก : วธิีการน ายาจนีท าเป็นรูปแบบผงหรือรูปแบบน า้ ใส่ในอปุกรณ์ส าหรบัพ่น 

แลว้พ่นเขา้รูจมกู เพือ่รกัษากลุม่อาการโรคของจมกู  

nasal spraying method :  a therapeutic method of spraying the medicinal 

powder or medicinal liquid which is put in the nebulizer, into nasal cavity to 

treat a nasal disease/pattern.  

痞满 (pǐ mǎn) : 指以自觉心下痞塞，脘腹胀满，触之无形，按之柔软，压

之无痛为临床特征的病证。多因中焦气机不利，脾胃升降失职所致。 

ผีหม่าน : ทอ้งอดืแน่น : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผูป่้วยมคีวามรูส้กึจกุแน่น

บริเวณใตห้วัใจ (ลิ้นป่ี) ทอ้งบริเวณกระเพาะอาหารอืดแน่น คล าไม่พบกอ้น กดแลว้อ่อนนุ่ม ไม่

ปวด มกัมสีาเหตุจากชี่ของจงเจียวไหลเวยีนผิดปกติ การไหลเวยีนขึ้นลงของชี่ มา้มและกระเพาะ

อาหารผดิปกติ  

distention and fullness :  a disease/pattern featured as sensation of fullness 

below the heart, abdominal fullness and distention which are with no concrete 

shape or pain and with a soft feeling when pressing.  It is mostly caused by 

disorder of qi movement in middle Jiao and failure of qi ascending and 

descending in spleen-stomach.  

偏产 (piān chǎn) : 妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺利娩出，产时用力过

早，儿头偏歪而肩先出。 

เพียนฉ่าน : คลอดทารกท่าเอยีง : การคลอดลูกเมือ่อายุครรภค์รบก าหนด แต่ไม่สามารถคลอด

ลูกไดร้าบรื่น เนื่องจากขณะคลอดใชแ้รงเบ่งคลอดก่อนเวลา หวัของทารกเอยีงท าใหม้ไีหลเ่ป็นส่วน

น าขณะคลอด 
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pian chan : from full-term gestation to delivery, the fetus cannot be delivered 

smoothly. The parturient pushes too early in labour and the baby's head is tilted, 

a shoulder coming out first. 

偏头风 (piān tóu fēng) : 又称偏头痛。指以一侧头部疼痛暴作，或左或

右，或连及眼齿，呈胀痛、刺痛、跳痛，痛止如常人为临床特征的病证。

常反复发作，经久不愈。多因肝阳上亢、肝经风火上扰所致。 

เพียนโถวเฟิง : ปวดหวัขา้งเดียว : หรือเรียกว่า เพียนโถวท่ง (ปวดหวัขา้งเดียว) หมายถึง    

กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดหรือเจ็บขา้งใดขา้งหนึ่งของศีรษะอย่างรุนแรง 

อาจเกิดดา้นซา้ยหรือขวาก็ได ้หรืออาจปวดไปถงึตาหรือฟนั มลีกัษณะปวดตึง ปวดจีด๊ หรือปวด

ตุบๆและเมื่อหยุดปวดจะเหมอืนคนปกติ มกัจะเกิดซ า้ไดบ้่อยและเป็นนานไม่หาย มกัมสีาเหตุจาก 

หยางตบัก าเริบขึ้นบน หรือลมและไฟรบกวนเสน้ลมปราณตบัขึ้นบน 

pian tou feng :  also known as piān tóu tòng, referring to a disease/ pattern 

featured clinically as violent pain on one side of the head, either on the left or 

right, or even in the eyes and teeth, presenting with swelling, stabbing pain, 

throbbing pain, and being normal after the pain stops. It often occurs repeatedly 

and is unhealed after long-term treatment.  It is mostly caused by hyperactive 

liver yang and disturbance of the liver meridian by wind and fire.  

胼胝 (pián zhī) : 俗称茧子。指手掌、足跖等受摩擦部位的皮肤增厚，触 
之较硬，表面光滑，呈黄白或淡黄色，多无自觉症状的病证。可因外伤或

挤压太甚而发生感染，出现局部顽硬肿痛，甚则不能行走。 

เผียนจอื : หนังดา้น : โดยทัว่ไปนิยมเรียกว่า เจี่ยนจ ึ(ตาปลา) หมายถงึ การหนาตวัของผวิหนงั

บริเวณทีถู่กเสยีดสบี่อย เช่น ฝ่ามอืฝ่าเทา้ คล าดูจะมลีกัษณะค่อนขา้งแขง็ ผวิเรียบ มสีขีาวเหลอืง

หรือเหลอืงอ่อน มกัไม่รูส้กึมอีาการผดิปกติอื่นๆ แต่หากไดร้บับาดเจ็บ หรือการกดทบัรุนแรง อาจ

เกิดการติดเชื้อ ท าใหบ้ริเวณนัน้แขง็และบวมเจ็บ กรณีเป็นทีฝ่่าเทา้อาจเจ็บจนเดนิไม่ได ้

callus : commonly known as jiǎn zi, referring to the yellowish-white or 

primrose yellow skin of the palm of the hand or sole of the foot that is hard or 

thick, smooth surface, mostly without subjective symptom. The callus occurring 

on the sole of foot may be prone to infection due to external injury or over 

squeezing and manifested as localized stubborn hardness and swelling and pain, 

the patient cannot even walk. 

平胬药  (píng nǔ yào)  : 指能使疮口增生的胬肉收缩平复的外用制剂。常用
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如平胬丹。 

ผิงหนู่เย่า : ยาท าใหเ้น้ือเรียบ : เป็นรูปแบบหนึ่งของยาส าหรบัใชภ้ายนอก ที่ท าใหเ้นื้อเยื่อเกิด

ใหม่ทีผ่ดิปกติหดตวัและแผลมผีวิเรียบขึ้น ต ารบัยาที่ใชบ้่อย เช่น ผงิหนู่ตนั 

luxuriant granulation minifying medicinal : an externally applied preparation 

acting to contract and flatten luxuriant granulation.  The common used one is 

píng nǔ dān. 

葡萄疫 (pú táo yì) : 指血管壁渗透性或脆性增高所致的以皮肤、黏膜下出现

瘀点或瘀斑，可伴腹痛、关节痛或肾脏病变为临床特征的血管炎性疾病。

与西医学的过敏性紫癜类似。 

ผูเถาอี้ : โรคผื่นองุ่น : โรคผวิหนงัจากหลอดเลอืดอกัเสบ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เป็นจุด

เลอืดออกหรือป้ืนเลอืดคัง่ใตผ้วิหนงัหรือเยื่อบุทีม่สีาเหตุจากการซมึผ่านหรือความเปราะของหลอด

เลือดสูงขึ้น อาจมีอาการปวดทอ้ง ปวดตามขอ้ หรือโรคไตร่วมดว้ย คลา้ยกับ Henoch-

Schonlein purpura หรือ allergic purpura ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

grape-like pestilence :  a vascular inflammatory disease caused by increased 

permeability or fragility of the vessels and featured as stasis spots or macules 

under the skin and mucosa, and may be accompanied by abdominal pain, 

arthralgia or kidney disease. It is similar to allergic purpura in western medicine.  

q 

七厘散 (qī lí sǎn) : 该方由麝香、血竭、乳香、没药、红花、朱砂、儿茶、

冰片组成。具有化淤消肿、止痛止血的功效。主要用于跌打损伤，瘀滞肿

痛，筋断骨折或创伤出血等病证。 

ชีหลสีา่น : ต ารบัยาชีหลสีา่น : ต ารบัยาประกอบดว้ย เซ่อเซยีง (ชะมดเชยีง), เซฺวี่ยเจีย๋, หญู่เซยีง 

(ก ายาน), ม่อเย่า (มดยอบ), หงฮวา (ดอกค าฝอย), จูซา (ชาด), เออ๋รฉ์า (สเีสยีด) และปิงเพีย่น 

(การบูร) มีสรรพคุณสลายเลือดคัง่ลดบวม ระงบัปวดและหา้มเลือด เหมาะส าหรบัรกัษากลุ่ม

อาการโรคที่มกีารบาดเจ็บ หกลม้ ถูกตี ปวดบวมฟกช า้ เสน้เอน็ขาด กระดูกหกัหรือเลอืดออกจาก

การบาดเจ็บ เป็นตน้ 

qi li san : a formula consisting of shè xiāng, xuè jié, rǔ xiāng, mò yào, hóng huā, 

zhū shā, ér chá and bīng piàn. It can resolve stasis and disperse swelling, relieve 

pain and stop bleeding and is indicated for injury, stasis and stagnation, swelling 
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and pain, fractured tendon and bone, traumatic bleeding, etc. 

七三丹 (qī sān dān)  :  本方由七份煅石膏、三份升丹组成。具有提脓、拔

毒、去腐的功效。用于流痰、附骨疽、瘰疬、有头疽等溃后腐肉难脱、脓

水不净。 

ชีซานตนั : ต ารบัยาชีซานตนั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตว้นสอืเกา (เกลอืจืดสะตุ) 7 ส่วน และ

เซงิตนั 3 ส่วน มสีรรพคุณในการดูดหนอง ถอนพษิ และขจดัเนื้อเป่ือยยุ่ย ใชร้กัษาภาวะเนื้อเป่ือย

ยุ่ยและหนองไหลเรื้อรงัจากวณัโรคกระดูกและขอ้, ฝีเซาะกระดูก, วณัโรคต่อมน า้เหลอืง และ    

ฝีฝกับวั เป็นตน้  

qi san dan :  a formula consisting of duàn shí gāo and shēng dān in ration of 

7:3. It can draw out pus and toxin, dispel putridity. It is indicated for unresolved 

putridity and persistent flow of pus of flowing phlegm (osteoarticular 

tuberculosis in western medicine, suppurative osteomyelitis, scrofula and 

carbuncle. 

歧骨 (qí gǔ)  :  广义指骨骼连接成夹角处；狭义指左右第七肋软骨会合于胸

骨处。 

ฉีกู่ (กระดูกเช่ือมต่อเป็นมุม) : กระดูกซี่โครงที่ 7 เช่ือมสนัอก : นิยามโดยกวา้ง หมายถึง 

กระดูกที่ต่อเชื่อมกนัเป็นมมุ นิยามโดยแคบ หมายถงึ ต าแหน่งที่กระดูกอ่อนของกระดูกซี่โครงที ่

7 ทัง้ซา้ยและขวามาเชื่อมกบักระดูกหนา้อก (the seventh costosternal junction) 

qi gu :  in a broad sense, the bone junction; in a narrow sense, the seventh 

costosternal junction. 

脐湿 (qí shī) : 又称脐湿肿。指以新生儿脐带脱落后，脐孔湿润不干，甚

或有水溢出，或脐孔周围稍现红肿为临床特征的病证。由断脐后护理不

当，为水湿所侵而成。 

ฉีซือ : สะดือแฉะ : หรือเรียกว่า ฉีซอืจ่ง (สะดือแฉะบวม) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะ

เด่นทางคลนิิก คือ ทารกแรกเกิดหลงัสายสะดือหลุด รูสะดือชื้นแฉะไม่แหง้ หรือถงึข ัน้มีน า้ซึม

ออก หรือรอบสะดอืแดงบวมเลก็นอ้ย สาเหตุเกิดจากการดูแลทีไ่ม่เหมาะสมหลงัจากตดัสายสะดือ 

เป็นผลใหน้ า้และความชื้นรุกราน 

umbilical dampness : also known as qí shī zhǒng, referring to a disease/pattern 

featured as newborn’s umbilical cord falling off and the umbilical hole 

becoming moist and not dry, or even oozing with watery fluid, or a slight 
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redness and swelling around the umbilical hole. This is caused by improper care 

after the umbilical cord is severed, resulting in invasion of water-dampness. 

脐血 (qí xuè) : 指以血从肚脐中溢出为临床特征的病证，是新生儿脐部疾

患之一。多因断脐结扎，护理不当所致。 

ฉีเซฺว่ีย : เลอืดออกสะดือ : กลุ่มอาการโรคหนึ่งในโรคของสะดือทารกแรกเกิด มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ เลอืดซมึออกจากสะดอื มกัมสีาเหตุจากการดูแลทีไ่ม่เหมาะสมหลงัการตดัสายสะดอื 

umbilical blood : one of the diseases of the umbilical cord of newborns, 

featured as oozing of blood from the belly button. It is usually caused by the 

severance of the umbilical cord and improper care. 

气厥实证 (qì jué shí zhèng) : 指以突然昏倒，不知人事，或四肢厥冷，呼吸

气粗，口噤握拳为临床特征的病证。多因情志异常，肝气上逆，壅阻心

胸，内闭神机所致。 

ช่ีเจฺวี๋ยสือเจิ้ง : เป็นลมจากช่ีในกลุ่มอาการแกร่ง : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

เป็นลมฉบัพลนั หมดสติไม่รูส้กึตวั หรือแขนขาเยน็เฉียบ หายใจแรง เกร็งกดัฟนั และมอืก าแน่น 

มกัมสีาเหตุจากความผดิปกติทางอารมณ์ ชี่ตบัไหลยอ้นขึ้นบน อดุกัน้หวัใจและทรวงอก ปิดกัน้เสนิ 

qi syncope with excess syndrome : a disease/pattern featured as sudden faint, 

unconsciousness or cold limbs, rough breathing, lockjaw and clenching the fist. 

It is mostly caused by abnormal emotion, adverse rising of liver-qi, obstruction 

in chest and close of spirit. 

气淋 (qì lín) : 指以小便涩痛，小腹胀满疼痛，淋沥不畅为临床特征的病

证。多因气机阻滞，膀胱气化不利所致。 

ช่ีหลิน : ปัสสาวะขดัจากช่ี : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ปสัสาวะแสบขดั 

ทอ้งนอ้ยตึงแน่นปวดเจ็บและปสัสาวะกะปริบกะปรอย มกัมสีาเหตุจากการขบัเคลือ่นของชี่ติดขดั 

ท าใหก้ารแปรสภาพของชี่กระเพาะปสัสาวะไม่ปกติ 

qi stranguria : a disease/pattern featured as difficult and painful urination, 

lower abdomen distention and pain, dripping and unsmooth urination. It is 

mostly caused by qi stagnation and the bladder failing to transform qi. 

气瘤 (qì liú) : 指突出于皮肤，以按之凹陷，纵之又起，如气在瘤中为临床

特征的多发肿块。与西医学的皮肤神经纤维瘤类似。 

ช่ีหลวิ : เน้ืองอกแบบช่ี : กอ้นนูนหลายกอ้นบนผวิหนงั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กอ้นนูนจาก
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ผิวหนัง เมื่ อกดจะบุ ๋ม แล ว้คื นกล ับ เมื่ อปล่อย  คล า้ยมีลมอ ยู่ข า้งใน  คล า้ย กับ  skin 

neurofibroma ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

qi tumor : multiple bumps arising above the skin featured as pits remaining 

after pressing and disappearing after removing the pressure, which is like having 

air inside. It is similar to skin neurofibroma in western medicine.  

气轮  (qì lún) : 指白睛。分属于肺，肺主气，称之为气轮。 

ช่ีหลนุ : วงลอ้ช่ี : ตาขาว ซึง่สงักดัปอด โดยปอดก ากบัชี่ จงึเรียกว่า ชี่หลุน 

qi wheel : white part of the eye (bulbar conjunctiva and sclera). It is named as qi 

wheel because it pertains to lung, which governs qi. 

气秘  (qì mì) : 指以大便干结，欲便不得出，或便而不爽，肠鸣矢气，嗳气

频作，胁腹痞满胀痛为临床特征的病证。多因肝脾气滞，腑气不通所致。 

ช่ีมี่ : ทอ้งผูกแบบช่ีติด : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อจุจาระเป็นกอ้นแหง้แขง็ 

อยากถ่ายแต่ถ่ายไม่ออก หรือถ่ายออกแต่เหมอืนถ่ายไม่สุด มเีสียงล าไสเ้คลือ่นไหว ผายลม เรอ

บ่อย ทอ้งอดืจุกแน่นบริเวณสขีา้งและทอ้ง มกัมสีาเหตุจากชี่ตบัและมา้มติดขดั ชี่ของอวยัวะกลวง

ไม่เคลือ่น 

qi constipation : a disease/pattern featured as dry stool, no outlet for the stool, 

or unpleasant stool, hyperactive bowel sound and flatus, belching frequently, 

fullness and distension of rib-side and abdomen. It is mostly caused by 

stagnation of liver-spleen qi and stoppage of fǔ qi.  

气胎  (qì tāi)  :  假孕的一种。指症见经闭腹大，状如怀孕为临床特征的

病证。 

ช่ีไท : ทอ้งลม : กลุ่มอาการโรคที่ประจ าเดือนไม่มาและมีอาการทอ้งโตลกัษณะคลา้ยหญิง

ตัง้ครรภ ์จดัเป็นการตัง้ครรภเ์ทยีมชนิดหนึ่ง  

qi tai : one type of pseudopregnancy, referring to a disease/pattern featured as  

amenorrhea and enlarged abdomen which looks like being pregnant. 

气虚秘  (qì xū mì) : 指以大便并不干硬，虽有便意，但排出困难，用力

努挣则汗出短气，便后乏力为临床特征的病证。多因脾肺气虚，传送无

力所致。 

ช่ีซฺวีมี่ : ทอ้งผูกแบบช่ีพร่อง : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อุจจาระไม่แหง้แข็ง 
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เหมอืนอยากถ่ายแต่ถ่ายออกยาก เมื่อพยายามออกแรงเบ่ง จะเหงือ่ออกหายใจส ัน้ หลงัขบัถ่ายจะ

หมดแรง มกัมสีาเหตุจากชี่มา้มและปอดพร่อง ไม่มแีรงขบัเคลือ่น 

qi deficiency constipation : a disease/pattern featured as stools that are not dry 

and hard, discharge difficulties although there is a desire, sweating, shortness of 

breath and fatigue after exerting effort to defecate. It is mostly caused by spleen-

lung qi deficiency and weak transmission.  

气瘿 ( qì yǐng)   :   俗称“大脖子病”。指以颈前结喉两侧弥漫性肿大，多伴

有结块，质地不硬，皮色如常，肿块可随喜怒而消长为临床特征的病证。

与西医学的单纯性甲状腺肿及地方性甲状腺肿类似。 

ช่ีอิง่ : คอพอกแบบช่ี : โดยทัว่ไปเรียกว่า ตา้ปัว๋จื่อป้ิง (โรคคอใหญ่) หมายถงึ กลุม่อาการโรคที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณคอดา้นหนา้ขา้งลูกกระเดือกท ัง้สองขา้งบวมใหญ่ขยายออก   

มกัมีกอ้นที่ไม่แขง็ร่วมดว้ยและสีผวิปกติ  ขนาดของกอ้นลดลงหรือขยายตามอารมณ์ คลา้ยกบั 

คอพอกธรรมดา (simple goiter) และคอพอกประจ าถิ่น (endemic goiter) ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

qi goiter :  commonly known as dà bó zǐ bìng, referring to a disease/pattern 

featured as diffuse enlargement on both sides of laryngeal prominence usually 

accompanied with masses in soft texture and normal skin color, the mass swells 

and shrinks with emotions.  It is similar to simple goiter and endemic goiter in 

western medicine. 

前阴病 (qián yīn bìng) : 指妇女前阴（包括阴户、玉门、阴道）发生的疾

病。常见的前阴病有阴痒、阴肿、阴疮、阴痛、阴吹等。 

เฉียนอนิป้ิง : โรคของอวยัวะเพศหญิง : โรคที่เกิดขึ้นบริเวณอวยัวะเพศหญิง (ซึ่งรวมถงึบริเวณ

อวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอก ปากช่องคลอด เยื่อพรหมจารี และช่องคลอด) โรคที่พบบ่อย เช่น      

คนับริเวณอวยัวะเพศ อวยัวะเพศบวม แผลที่อวยัวะเพศ ปวดช่องคลอด ภาวะมลีมขบัออกทาง

ช่องคลอด  

external genital diseases : diseases occurring in external genitals, including yīn 

hù (vulva), yù mén (hymen), yīn dào (vagina). Commonly seen external genital 

diseases are pudendal itch, pudendal swelling, pudendal sore, vaginal pain, 

flatus vaginalis and etc. 

强筋壮骨法 (qiáng jīn zhuàng gǔ fǎ) : 又称补益肝肾法。指用具有补肝肾、
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强筋骨作用的方药，增强肝肾功能，促进骨折愈合，增强机体抗病能力，

以利于损伤修复的治法。适用于损伤后期，年老体虚导致的筋骨痿弱、肢

体关节屈伸不利、骨折愈合迟缓等病证。常用壮筋养荣汤、生血补髓汤、

健步虎潜丸、壮筋续骨丹等。 

เฉียงจินจว้งกูฝ่๋า : วิธีเสริมสรา้งความแข็งแรงของเอน็และกระดูก : หรือเรียกว่า ปู่ อี้กานเซิ่นฝ่า 

(วิธีบ  ารุงตบัและไต) หมายถงึ วธิีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มีสรรพคุณบ ารุงตบัและไต เสริมสรา้ง

ความแข็งแรงของเสน้เอ็นและกระดูก เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของตบัและไต กระตุน้การ

เชื่อมต่อของกระดูกที่แตกหกั เพิ่มภูมิตา้นทานของร่างกายเพื่อซ่อมแซมอาการบาดเจ็บ เหมาะ

ส าหรบัการเจ็บป่วยระยะปลาย หรือผูสู้งอายุที่ร่างกายอ่อนแอ ซึ่งท าใหเ้กิดกลุม่อาการโรคเสน้เอ็น

และกระดูกอ่อนแอ ขอ้ต่อแขนขาเคลือ่นไหวติดขดั กระดูกหกัสมานตวัชา้ เป็นตน้ ต ารบัยาที่ใชบ้่อย 

คือ จว้งจนิหย่างหญงทงั เซงิเซฺวีย่ปู๋ สุยทงั เจี้ยนปู้ หูเฉ่ียนหวาน และจว้งจนิซฺวีกู่่ตนั เป็นตน้ 

strengthening tendon and bone : also known as bǔ yì gān shèn fǎ, referring to 

a therapeutic method that strengthens the liver and kidney, promotes fracture 

healing and reinforces disease resistance to benefit for injury repairing by 

applying formulas and medicinals of tonifying the liver, supplementing the 

kidney, and strengthening the tendons and bones. It is indicated for tendon and 

bone wilt, limited joint movement and slow fracture healing due to injury at the 

late stage and senile deficiency. The common used formulas are zhuàng jīn yǎng 

róng tāng, shēng xuè bǔ suǐ tāng, jiàn bù hǔ qián wán and zhuàng jīn xù gǔ dān. 

切开法 (qiē kāi fǎ) : 指用手术刀把脓肿切开，使脓液排出，从而达到疮疡

毒随脓泄、肿消痛止、逐渐向愈的一种手术疗法。 

เชียไคฝ่า : การกรีดเปิด : เป็นการผ่าตดัวธิีหนึ่ง โดยใชม้ดีผ่าตดักรีดเปิดบริเวณทีบ่วมเป็นหนอง 

เพือ่ระบายพษิออกพรอ้มหนอง ลดบวม แกป้วด และแผลหายตามล าดบั   

incision method : a surgical therapy that cuts the abscess with scalpel for 

draining the pus to remove toxin, disperse swelling, relieve pain and heal the 

sore and ulcer. 

切开排脓法 (qiē kāi pái nóng fǎ) : 指用尖刀、三棱针刺破患部，用于治疗

耳、鼻、咽喉部疖痈、脓肿等病证的方法。 

เชียไคผายหนงฝ่า : วิธีกรีดระบายหนอง : การใชม้ีดปลายแหลมหรือเข็มซานเหลิง  (เข็ม

สามเหลีย่ม) เจาะต าแหน่งทีเ่ป็นโรค เพือ่ระบายหนอง ใชร้กัษากลุม่อาการโรคของหู จมกู หรือคอ 



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              185 

เช่น ฝี หนอง  

incision and pus expelling method :  a therapeutic method of applying knife or 

three-edged needle to puncture the affected part for pus draining. It is indicated 

for ear, nose and throat disease pattern like furuncle and abscess. 

青带 (qīng dài) : 指从阴道流出青绿色、粘浊臭秽的分泌物为临床特征的

病证。 

ชิงไต ้(มุตกิดเขียว) : ตกขาวสีเขียว : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ช่องคลอด 

มสีารคดัหล ัง่สเีขยีวอมฟ้าไหลออกมา สารคดัหล ัง่มลีกัษณะขุ่นเหนียว มกีลิน่เหมน็  

green vaginal discharge : a disease/pattern featured as sticky smelly turquoise 

excretion discharged from vagina. 

青风内障 (qīng fēng nèi zhàng) :   指以起病无明显不适，眼珠逐渐变硬，瞳

色微混如青山笼淡烟之状，视野缩窄，终至失明为临床特征的病证。本病

进展缓慢，早期常被忽视，待到晚期，常常视力受损，难以挽回。即西医

学的开角型青光眼。 

ชิงเฟิงเน่ยจ ัง้ (วงลอ้ลมสีคราม) : ตอ้หินสีคราม : กลุ่มอาการโรคตาที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ แรกเริ่มไม่พบอาการผิดปกติที่เด่นชดั ลูกตาค่อยๆ แข็งตึงขึ้น สีตาขุ่นเล็กนอ้ยคลา้ยภูเขา

เขยีวในม่านหมอก ลานสายตาแคบลง ทา้ยทีสุ่ดจะสูญเสยีการมองเหน็ การด าเนินของโรคเป็นไป 

อย่างเชื่องชา้ และมกัถูกละเลยในระยะแรก รอจนระยะทา้ยมกัสูญเสียการมองเห็นที่ย ากจะ

กลบัคืน ตรงกบั โรคตอ้หนิมมุเปิด (open-angle glaucoma) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bluish wind glaucoma :  a disease/pattern featured as no obvious signs at the 

beginning, progressively hardening of eyeball, mild cloudy pupil like green 

mountains in the mist, narrowed visual fields, finally causing blindness.  It 

progresses slowly and is always ignored at the early stage while damaging the 

vision till the late stage which cannot recover, i. e. open-angle glaucoma in 

western medicine. 

清金制木法 (qīng jīn zhì mù fǎ)  :  又称清肺泻肝法。指清肃肺气以平抑肝

木，常用于治疗肝火犯肺所致咳嗽的方法。 

ชิงจนิจื้อมู่ฝ่า : วิธีระบายทองควบคุมไม ้:  หรือเรียกว่า ชิงเฟ่ยเซี่ยกานฝ่า (วธิีระบายปอดดบัไฟ

ตบั) เป็นวิธีการระบายและผลกัชี่ปอดลงสู่เบื้องล่างใหเ้กิดการระงบัไฟตบั มกัใชร้กัษาอาการไอ 

เนื่องจากกลุม่อาการไฟตบัรุกรานปอด  
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clearing metal to restrict wood : also known as qīng fèi xiè gān fă, a 

therapeutic method of purifying lung qi to inhibit the liver, which is often used 

to treat cough caused by liver fire invading the lung.  

 青盲 (qīng máng) : 指以眼外观端好，而视力逐渐下降至盲无所见为临床特

征的内障眼病。即西医学的视神经萎缩。 

ชิงหมาง : ตาบอดตาใส : โรคตาภายในที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ลกัษณะภายนอกของ

ดวงตาดูเหมอืนเป็นปกติ แต่การมองเห็นลดลงโดยล าดบั กระท ัง่สูญเสยีการมองเหน็ ตรงกบั โรค

ข ัว้ประสาทตาฝ่อ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

bluish blindness : an internal ophthalmopathy featured as normal appearance of 

eyes with progressive decrease of vision resulting in blindness, i.e.optic atrophy 

in western medicine. 

清热凉血法 (qīng rè liáng xuè fǎ) : 指用具有清热解毒、凉血止血作用的方

药，治疗损伤初期因积瘀化热、热毒蕴结或创伤感染、邪毒侵袭导致的火

毒内攻、迫血妄行等病证的方法。常用以清热解毒为主的五味消毒饮、黄

连解毒汤或以凉血止血为主的清营汤、犀角地黄汤等。 

ชิงเญ่อเหลยีงเซฺว่ียฝ่า : วิธีดบัรอ้นท าใหเ้ลือดเย็นลง : วธิีการรกัษาทีใ่ชต้ ารบัยาที่มสีรรพคุณดบั

รอ้นถอนพิษ ท าใหเ้ลือดเย็นลงและหา้มเลือด ในการรกัษาการเจ็บป่วยในระยะแรกของกลุ่ม

อาการโรคพษิไฟจู่โจมภายในและเลอืดถูกความรอ้นท าใหร้ ัว่ไหลออกจากเสน้เลอืด ที่มสีาเหตุจาก

เลอืดคัง่สะสมแปรเปลีย่นเป็นความรอ้น พิษรอ้นคัง่คา้ง หรือบาดแผลติดเชื้อ พิษก่อโรคจู่โจม

ร่างกาย ต ารบัยาที่ใชบ้่อยในการดบัรอ้นถอนพิษ คือ อู่เว่ยเซียวตู๋อิ่น และหวงเหลยีนเจี่ยตูท๋งั   

เป็นตน้ และต ารบัยาในการท าใหเ้ลอืดเยน็ลงและหา้มเลอืด เช่น ชงิอิง๋ทงั และซเีจี่ยวตี้หวงทงั  

clearing heat and cooling blood : a therapeutic method that applies formulas 

and medicinals of clearing heat and detoxicating and blood-cooling hemostatic 

to treat fire toxin inward attack and frenetic movement of blood due to 

accumulated blood stasis transforming into heat, accumulation and binding of 

heat and toxin, or traumatic infection, pathogenic toxin invasion at the early 

stage of injury. The common used heat-clearing and detoxicating formulas are 

wǔ wèi xiāo dú yǐn and huáng lián jiě dú tāng; and that of blood-cooling 

hemostatic are qīng yíng tāng and xī jiǎo dì huáng tāng. 

清咽利膈汤 (qīng yān lì gé tāng) : 本方由连翘、栀子、黄芩、薄荷、牛蒡

子、防风、荆芥、玄明粉、玄参、金银花、大黄组成。具有泻热解毒，消
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肿利咽的功效。主要用于肺胃热盛，上燔咽喉的喉痹、乳蛾等病证。 

ชิงเยียนลี่เก๋อทัง : ต ารบัยาชิงเยียนลี่เก๋อทัง : ต ารบัยาประกอบดว้ย เหลียนเชี่ยว , จือจื่อ       

(ลูกพุด), หวงฉิน, ปั้วเหอะ (สะระแหน่), หนิวป้างจื่อ, ฝางเฟิง, จิงเจี้ย, เสฺวียนหมิงเฝ่ิน ,        

เสฺวยีนเซนิ, จินอิน๋ฮวา (ดอกสายน า้ผึ้ง) และตา้หวง (โกฐน า้เตา้) มสีรรพคุณระบายรอ้นถอนพษิ 

ลดบวมท าใหค้อโล่ง ใชเ้ป็นหลกัในการรกัษากลุ่มอาการโรคที่เกิดจากภาวะปอดและกระเพาะ

อาหารรอ้นแกร่ง ลอยขึ้นแผดเผาล าคอ ท าใหเ้กิดอาการเจ็บคอ ทอนซลิอกัเสบ เป็นตน้ 

qing yan li ge tang : a formula consisting of lián qiào, zhī zĭ, huáng qín, bò he, 

niú bàng zĭ, fáng fēng, jīng jiè, xuán míng fĕn, xuán shēn, jīn yín huā and dà 

huáng.  It acts to purge heat and detoxicate, disperse swelling and soothe the 

throat. It is indicated for throat impediment and tonsillitis etc. caused by 

exuberant heat in the lungs and stomach flaming up the throat. 

球后 (qiú hòu) : 经外奇穴。当眶下缘外 1/4 与内 3/4 交界处。主治高风内

障、青盲、视瞻昏渺等内障眼病。 

ฉิวโฮ่ว (EX-HN7) : เป็นจุดฝงัเขม็นอกระบบเสน้ลมปราณ ตรงรอยเวา้ขอบล่างกระดูกเบา้ตา 

ใชม้อืคล าขอบเบา้ตาล่าง ต าแหน่งจดุอยู่ที่ระยะ 1/4 จากมมุดา้นนอก (หางตา) หรือ 3/4 จากมมุ

ดา้นใน ขอ้บ่งใช ้คือ โรคอารพ์ ี(retinopathy pigmentosa) ตอ้หนิ ตาพร่ามวั (จอประสาทตา

เสือ่ม) เป็นตน้ 

qiu hou (EX-HN7) : an extra point located at the junction of external 1/4 and 

inner 3/4 of infraorbital margin. It is indicated for internal ophthalmopathy, such 

as retinopathy pigmentosa, blue blindness (glaucoma) and blurred vision. 

祛痰散结法 (qū tán sàn jié fǎ) : 指用具有行气化痰、散结消癥作用的方药，

化痰、散结、消肿的治法。适用于痰浊留滞肌肉经隧导致的癥瘕肿块等病

证。常用苓桂术甘汤、二陈汤、温胆汤等。 

ชฺวีถานซ่านเจีย๋ฝ่า : วิธีขบัเสมหะสลายกอ้น : วธิีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มสีรรพคุณขบัเคลือ่นชี่

ละลายเสมหะ สลายกอ้น ลดบวม ตามหลกัการละลายเสมหะ สลายกอ้น ลดบวม เหมาะส าหรบั

กลุม่อาการโรคจากเสมหะขุ่นอุดกัน้ในกลา้มเนื้อและเสน้ลมปราณ ก่อใหเ้กิดกอ้นในทอ้งหรือกอ้น

บวมอื่นๆ ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย คือ หลงิกุย้จูก๋นัทงั เออ้รเ์ฉินทงั และเวนิต่านทงั เป็นตน้ 

dispelling phlegm and dissipate masses : a therapeutic method that applies 

formulas and medicinals of moving qi and resolving phlegm, dissipating mass 

and elimilating accumulation to resolve phlegm, dissipate masses and disperse 
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swelling. It is indicated for aggregation-accumulation and lump caused by 

phlegm turbidity in muscles and meridians. The common used formulas are líng 

guì zhú gān tāng, èr chén tāng and wēn dǎn tāng. 

取嚏法 (qǔ tì fǎ) : 又称鼻法。指将适当的药物制成极细粉末，令病人主动

吸入鼻孔，或用布包置于鼻孔前令病人闻吸其气味，促使连续打喷嚏，起

到祛风散寒、逐邪避秽、开关通窍的作用，用于治疗牙痛、鼻塞等的方

法。 

ฉฺว่ีที่ฝ่า : วิธีท าใหจ้าม : หรือเรียกว่า ป๋ีฝ่า (วธิีนดัยา, วธิีกระตุน้ทางจมกู) หมายถงึ วธิีการน าตวั

ยาที่เหมาะสมมาบดเป็นผงละเอียด ใหผู้ป่้วยสูดเขา้ทางจมูก หรือเอาผา้ห่อตวัยาและวางไวใ้กล ้

จมูก ใหผู้ป่้วยสูดกลิน่ยาเขา้ไปเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการจามอย่างต่อเนื่อง มสีรรพคุณในการขบัลม 

กระจายความเยน็ ขบัของเสยี และทะลวงเปิดทวาร ใชร้กัษาอาการปวดฟนั อาการคดัจมกู เป็นตน้  

sneezing therapy :  also known as bí fǎ, referring to a therapeutic method of 

grinding appropriate medicinals into very fine powder, and making the patient 

inhale or smell it directly or through the cloth bag.  This will make the patient 

sneeze continuously.  The medicinals will dispel wind, disperse cold, eliminate 

pathogenic factor, and unblock stuffy orifice. It is indicated for a disease pattern 

like toothache and nasal obstruction.  

缺乳 (quē rǔ)  :  又称乳汁不行、乳汁不足。指以哺乳期内，产妇乳汁甚少，

或全无为临床特征的病证。即西医学的产后缺乳、泌乳过少。 

เชฺวียหญู่ : นมแม่ไม่พอ : หรือเรียกว่า หญู่จอืปู้สงิ (น า้นมไม่ไหล) หรือหญู่จือปู้จู ๋(น า้นมไม่พอ) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคในหญงิช่วงใหน้มลูกที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มปีริมาณน า้นมนอ้ย

มากหรือไม่มนี า้นมเลย ตรงกบั ภาวะขาดแคลนน า้นมแม่หรือภาวะการหล ัง่น า้นมนอ้ยหลงัคลอด 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

hypogalactia/lacking milk :  also termed as rǔ zhī bù xíng or rǔ zhī bù zú.             

A disease/pattern featured as scanty milk, or loss of milk during lactation 

period, i.e. postpartum hypogalactia in western medicine. 

r 

热疮 (rè chuāng) : 指以发热后或高热过程中在皮肤黏膜交界处发生集簇性

水疱为临床特征的急性疱疹性皮肤病。与西医学的单纯疱疹类似。 
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เญ่อชวง : เริม : โรคผิวหนงัเกิดตุ่มน า้เฉียบพลนั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริ เวณรอยต่อ

ระหว่างผิวหนงักบัเยื่อบุเกิดตุ่มน า้เป็นกลุ่มหลงัจากเป็นไขห้รือขณะมีไขสู้ง คลา้ยกบั herpes 

simplex ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั   

heat sore : an acute herpetic dermatosis featured as clustered vesicles on 

mucocutaneous boundary after or during fever. It is similar to herpes simplex in 

western medicine. 

热毒注骨 (rè dú zhù gǔ) : 指患疔毒疖肿或麻疹、伤寒等病后，正虚邪恋，

余毒未尽，伏结体内，循经流注入骨成疽；或因跌打闪挫，气滞血瘀，经

络阻塞，积瘀成疽，循经脉流注入骨，繁衍聚毒为病。是无头疽的主要病

机之一。 

เญ่อตู๋จูกู่้ : พิษรอ้นแทรกกระดูก : ผูป่้วยฝีติง (ฝีตะปู) ฝีเจีย (ฝีตื้น) หรือหลงัการป่วยจาก  

หมาเจิ่น (โรคหดั) โรคซางหาน (โรคมีไข)้ เป็นตน้ เกิดเจิ้งชี่พร่อง และชี่ก่อโรคยงัไม่หมดไป    

พษิที่หลงเหลอืแฝงอยู่ในร่างกายเคลือ่นตามเสน้ลมปราณเขา้สู่กระดูกเกิดเป็นฝีจฺว ี (ฝีลกึ) หรือ

ฝีจฺวทีีเ่กิดจากการหกลม้ เคลด็ขดัยอกฟกช า้ ท าใหช้ี่ติดขดัเลอืดคัง่ เสน้ลมปราณปิดกัน้ เลอืดคัง่

สะสม เคลือ่นตามเสน้ลมปราณเขา้สู่กระดูก ลุกลามจนเป็นพษิสะสม ท าใหเ้กิดโรค เป็นหนึ่งใน

กลไกการเกิดโรคทีส่  าคญัของโรคฝีไรห้วั 

heat toxin transmitting to bone :  one of the main pathogenesis of headless 

deep-rooted abscess.  After suffering from deep-rooted boil, furuncle, measles 

and febrile disease/cold damage, the healthy qi is deficient and the pathogens is 

lingering, the latent residual toxin spreads into the bones along with the 

meridians to cause carbuncle and abscess. Or carbuncle and abscess formed by 

blood stasis due to qi stagnation and meridians and collaterals obstruction 

resulting from falls, strikes, sprains and contusions spreads into the bones along 

with the meridians and developes into toxin to cause disease.   

热烦啼 (rè fán tí) : 又称胎热伏心啼。指以新生儿面色发红，烦躁而啼为

临床特征的病证。多因心经伏热内盛，热扰心阴所致。 

เญ่อฝนัถ ี(รอ้งไหร้อ้นกวน) : รอ้งไหจ้ากความรอ้นรบกวน : หรือเรียกว่า ไทเญ่อฝูซนิถ ี(รอ้งไห ้

จากความรอ้นในครรภแ์ฝงที่หวัใจ) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคในทารกแรกเกิดทีม่ลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ หนา้แดง กระสบักระส่าย และรอ้งไห ้มกัมสีาเหตุจากเสน้ลมปราณหวัใจมีความรอ้น

แกร่งแฝง ความรอ้นกระทบต่ออนิของหวัใจ 
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re fan ti : also known as tāi rè fú xīn tí, a disease/pattern featured as reddish 

complexion and irritable crying of the newborn. It is mostly caused by the heart 

meridian’s exuberant deep-lying heat, which disturbs the heart yin. 

热敷熏洗  (rè fū xūn xǐ) : 又称淋拓、淋洗、淋浴。指将药物置于锅或盆中

加水煮沸后熏洗患处的治法。具有舒筋通络、活血止痛、流通气血、疏导

腠理的功效。 

เญ่อฟูซฺวินสี่ : การอบลา้งดว้ยความรอ้น : หรือเรียกว่า หลนิท่า (เช็ดเปียก), หลนิสี ่(ลา้ง) หรือ

หลินอฺวี้ (อาบ) หมายถึง การรกัษาที่น ายามาใส่ในหมอ้หรืออ่าง แลว้เติมน า้ลงไปตม้ใหเ้ดือด 

จากนัน้น ามาอบและลา้งบริเวณรอยโรค มีผลในการคลายเสน้เอ็นทะลวงเสน้ลมปราณ เพิ่มการ

ไหลเวียนเลอืดระงบัปวด ช่วยใหช้ี่เลอืดไหลเวยีนคล่อง และขยายโช่วหลี่ (ช่องระหว่างเนื้อเยื่อ 

ร่องทีอ่ยู่บนผวิหนงั หรือช่องระหว่างกลา้มเนื้อ หรืออวยัวะภายใน) 

hot compress and fuming-washing : also known as lín tà, lín xǐ and lín yù, 

referring to a therapeutic method that boils medicinals in pot or basin with water 

and then fumes and washes the affected region. It can relax sinews and free 

collateral vessels, activate blood and relieve pain, circulate qi-blood, dredge 

interstices. 

热烘疗法 (rè hōng liáo fǎ) : 指在病变部位涂药后，再加热烘，通过热力的

作用，使局部气血流畅，腠理开疏，药物渗入，从而达到活血祛风以减轻

或消除痒感、活血化瘀以消除局部皮肤肥厚等治疗目的的治疗方法。适用

于鹅掌风、慢性湿疮、牛皮癣等皮肤干燥、瘙痒之症。 

เญ่อฮงเหลียวฝ่า : วิธีรกัษาดว้ยการอบรอ้น : เป็นวธิีการรกัษาโดยใชย้าทาบริเวณที่เกิดโรคแลว้

อบดว้ยความรอ้นท าใหช้ี่และเลือดไหลเวียนคล่อง โช่วหลี่ (ช่องระหว่างเนื้ อเยื่อ ร่องที่อยู่บน

ผวิหนงั หรือช่องระหว่างกลา้มเนื้อ หรืออวยัวะภายใน) โลง่ ตวัยาสามารถซมึเขา้ได ้เกิดสรรพคุณ

ในการกระตุน้เลอืด ขบัลม เพื่อลดหรือขจดัอาการคนั หรือกระตุน้เลอืดกระจายเลอืดคัง่ เพื่อ

ขจดัผิวหนา เป็นวิธีที่เหมาะกบัการรกัษาผิวหนงัแหง้ คนัตามผิวหนงั เช่น  เชื้อราที่มือและเทา้ 

โรคผื่นผิวหนงัอกัเสบเรื้อรงั (chronic eczema) โรคผิวหนงัคนัเรื้อรงัที่เกิดจากอารมณ์ 

(neurodermatitis)  
baking after topical medication : a therapeutic method that applies medication 

on the affected region and then bakes it to circulate qi and blood, open 

interstices and promote the penetration of medicinals by heat efficacy, thus 

aiming to activate blood and dispel wind to relieve or stop itching and activate 
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blood and dissipate blood stasis to remove hypertrophic skin. It is indicated for 

dry skin and pruritus of tinea manuum, chronic eczema and oxhide lichen 

(cattle-skin lichen neurodermatitis), etc. 

热淋 (rè lín) : 指以起病急，小便频数，灼热刺痛，溺色黄赤，少腹拘急疼

痛为临床特征的病证。多因湿热蕴结下焦，膀胱气化不利所致。 

เญ่อหลิน : ปสัสาวะขดัจากความรอ้น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ การเกิด

โรคฉบัพลนั ปสัสาวะบ่อย ปวดเจ็บแสบรอ้น ปสัสาวะสีเหลอืงเขม้ และปวดเกร็งทอ้งนอ้ย มกัมี

สาเหตุจากความรอ้นชื้นอดุกัน้เซีย่เจยีว ท าใหก้ารแปรสภาพของชี่กระเพาะปสัสาวะไม่ปกติ 

heat stranguria : a disease/pattern featured as urgent onset, frequent urination 

with burning and stabbing sensation, dark urine, acute lower abdominal pain. It 

is mostly caused by the bladder failing to transform qi due to dampness-heat 

accumulated in lower jiao. 

热秘  (rè mì) : 指以大便燥结，腹胀或痛，伴口干口臭，心烦尿赤为临床特

征的病证。多因热积胃肠，腑气不通所致。 

เญ่อมี่ : ทอ้งผูกแบบรอ้น : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อุจจาระเป็นกอ้นแหง้

แขง็ ทอ้งอืดหรือปวดทอ้ง ร่วมกบัอาการปากแหง้ ปากเหม็น หงุดหงดิ และปสัสาวะสเีขม้ มกัมี

สาเหตุจากความรอ้นสะสมในกระเพาะอาหารและล าไส ้ชี่ของอวยัวะกลวงไม่เคลือ่น 

heat constipation : a disease/pattern featured as dry stool, abdominal distension 

or pain, accompanied by dry mouth and bad breath, restlessness and reddish 

urine. It is mostly caused by heat accumulation in the stomach-intestines, 

stoppage of fǔ qi. 

热哮证 (rè xiào zhèng) : 指以喉中痰鸣如吼，喘而气粗息涌，咳痰色黄或白

为临床特征的病证。多因痰热蕴肺，壅阻气道所致。 

เญ่อเซี่ยวเจิ้ง : กลุ่มอาการหืดแบบรอ้น : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มเีสยีงกู่

กอ้งจากเสมหะในล าคอ หายใจหอบแรง ไอเสมหะเหลอืงหรือขาว มสีาเหตุจากเสมหะรอ้นอุดกัน้

ปอด อดุกัน้บริเวณหลอดลมท าใหอ้าการก าเริบ  

hot wheezing pattern : a disease/pattern featured as panting with rough and 

surging sound, coughing up yellow or white phlegm. It is mostly caused by 

phlegm-heat in lung obstructing air passage. 

热熨法 (rè yùn fǎ) : 指用药物或其他传热的物体，加热后用布包好，放在人
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体一定的部位上，来回往返或旋转移动的治法。适用于不宜外洗的腰脊躯

体部的新伤、陈伤。 

เญ่ออว้ิฺนฝ่า : วิธีประคบรอ้น : วธิีการรกัษาทีน่ ายาหรือวตัถทุีน่ าความรอ้นมาท าใหร้อ้น จากนัน้ห่อ

ดว้ยผา้ แลว้น ามาวางบนร่างกายบริเวณที่ตอ้งการรกัษา โดยการขยบัไปมาหรือหมนุเป็นวงกลม 

เหมาะส าหรบัการบาดเจ็บท ัง้ใหม่และเก่าของบริเวณทีไ่ม่เหมาะในการลา้ง เช่น กระดูกสนัหลงัส่วนเอว  

hot compress : a therapeutic method that envelops heated medicinals or heat-

transferring objects in cloth and moves back and forth or rotates on treated 

region. It is indicated for new and old injury of regions such as lumbar vertebrae 

which are unsuitable for washing. 

人背人复位法 (rén bēi rén fù wèi fǎ) : 指整复闪腰、岔气的治疗方法。术者

背靠背地用两上臂套住病人两上臂，利用术者腰骶部抵住患者腰背部，术

者慢慢弯腰达 90 度。使患者腰部脊柱及两侧的背伸肌过伸，松弛肌紧

张，使扭错的小关节复位。 

เหญินเปยเหญินฟู่ เว่ยฝ่า : วิธีคนแบกคนคืนสภาพเดิม : วธิีการรกัษาเอวเคลด็ เจ็บหนา้อกเมื่อ

หายใจ ใหก้ลบัสู่สภาพเดิม โดยแพทยแ์ละผูป่้วยยืนหนัหลงัใหก้นั แพทยใ์ชต้น้แขนคลอ้งตน้แขน

ของผูป่้วย ใชก้ระเบนเหน็บของแพทยป์ระกบเอวและหลงัของผูป่้วย จากนัน้แพทยก์ม้งอตวัชา้ๆ 

จนท ามุม 90 องศา ซึ่งท าใหก้ระดูกสนัหลงัส่วนเอวและแนวกลา้มเนื้อเสน้เอ็นขา้งกระดูกท ัง้สอง

ขา้งของผูป่้วยยืดออกมากกว่าปกติ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดของกลา้มเนื้ อและท าให  ้       

ขอ้ฟาเซต็ (facet joint) ทีบ่ดิเคลือ่น กลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ 

carrying patient on practitioner’s back restitution : a therapeutic manipulation 

for restituting sudden sprain of the lower back and chest pain when breathing. 

This is done by the practitioner and the patient standing back to back, the 

practitioner holding the patient’s upper limbs with the upper limbs and propping 

the patient’s back with the lumbosacral region and then bending over to 90-

degree. By doing as above, the back extensor on and lateral to the lumbar spine is 

over extended to relax muscle tension and restitute the twisted small joints. 

妊娠 (rèn shēn) : 又称重身、胎甲。指成熟卵受精至分娩以前的生理过程。 

เญิ่นเซิน : การตัง้ครรภ ์: หรือเรียกว่า จง้เซนิ หรือไทเจี่ย หมายถงึ ช่วงเวลาตัง้แต่ปฏสินธิจนถงึ

ระยะก่อนคลอด  

pregnancy : also known as chóng shēn and tāi jiǎ, referring to the period after 
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the egg is fertilized until the delivery.   

妊娠病 (rèn shēn bìng) : 指妊娠期间，发生与妊娠有关的疾病。 

เญิ่นเซินป้ิง : โรคจากการตั้งครรภ  ์: โรคที่เกิดขึ้นระหว่างการตัง้ครรภ ์และสมัพนัธ์กบัการ

ตัง้ครรภ ์

gestational diseases : diseases related to gestation occurring during trimester of 

pregnancy 

妊娠恶阻 (rèn shēn è zǔ) : 又称恶阻、子病、病儿、阻病。指妊娠后出现

恶心呕吐，头晕厌食，或食入即吐为临床特征的病证。即西医学的妊娠

剧吐。 

เญิ่นเซินเออ้จู ่: การแพท้อ้ง : หรือเรียกว่า เออ้จู่ (แพท้อ้ง), จื่อป้ิง (อาการแพลู้ก), ป้ิงเอ่อร ์หรือ

จู่ป้ิง หมายถึง กลุ่มอาการโรคหรือภาวะแทรกซอ้นจากการตัง้ครรภ ์มีล ักษณะเด่นทางคลินิก 

ไดแ้ก่ คลืน่เหยีนอาเจียน เวยีนหวั เบื่ออาหาร หรือกินอาหารแลว้อาเจียนออกมา ในระหว่างการ

ตัง้ครรภ ์ตรงกบั hyperemesis gravidarum ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั   

hyperemesis gravidarum : also known as è zǔ, zǐ bìng, bìng ér, zǔ bìng, 

referring to a disease/pattern featured as nausea and vomiting, dizziness and 

anorexia, or vomiting immediately after eating during gestation, i.e. hyperemesis 

gravidarum in western medicine. 

妊娠腹痛 (rèn shēn fù tòng)  : 又称胞阻。指妊娠期间，出现以小腹疼痛为

临床特征的病证。与西医学的先兆流产类似。 

เญิ่นเซินฟู่ ท่ง : ปวดทอ้งขณะตัง้ครรภ ์: หรือเรียกว่า เปาจู่ หมายถงึ กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะ

เด่นทางคลินิก คือ ปวดทอ้งนอ้ยขณะตั้งครรภ์ ตรงกับ ภาวะแทง้คุกคาม  (threatened 

abortion) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั   

abdominal pain during pregnancy : also known as bāo zǔ, referring to a 

disease/pattern featured as  pain in lower abdomen during gestation. It is similar 

to threatened abortion in western medicine. 

妊娠小便不通 (rèn shēn xiǎo biàn bù tōng) : 又称转胞、胞转。指妊娠期

间，小便不通，甚至小腹胀而微痛为临床特征的病证。即西医学的妊娠

尿潴留。 

เญิ่นเซินเสี่ยวเป้ียนปู้ทง : ปสัสาวะไม่ออกขณะตัง้ครรภ ์: หรือเรียกว่า จ่วนเปา หรือเปาจ่วน 
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หมายถึง กลุ่มอาการโรคขณะตัง้ครรภท์ี่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ อาการปสัสาวะไม่ออก      

ในรายที่รุนแรงอาจพบทอ้งนอ้ยป่องแต่ไม่ปวดมาก ในระหว่างการตัง้ครรภ ์ตรงกบั urinary 

retention during pregnancy ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

urinary retention during pregnancy : also known as zhuǎn bāo, bāo zhuǎn, 

referring to a disease/pattern featured as urinary stoppage or even distention 

with mild pain in lower abdomen during gestation, i.e. retention of urine during 

pregnancy in western medicine. 

日晒疮  (rì shài chuāng) : 指因皮肤曝晒于强烈日光下导致的以暴露部位发

生边界清楚的红斑，灼热肿痛瘙痒，可见水疱糜烂为临床特征的病证。与

西医学的日光性皮炎、多形性日光疹等类似。 

ญื่อไซ่ชวง : ผิวไหม้แดด  : กลุ่มอาการโรคผิวหนังที่เกิดจากถูกแสงแดดแรงจดัแผดเผา          

มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณนอกร่มผา้ที่ถูกแสงแดดเป็นป้ืนสแีดงมขีอบเขตชดั มอีาการ

แสบรอ้นบวมเจ็บและคนั อาจพบผวิพพุองลอกออก ตรงกบั sunburn หรือ solar dermatitis 

และ polymorphous sun light eruption ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

sunburn : a disease/pattern caused by exposure to the sun and featured as red 

patches with clear border, burning sensation, pain, pruritus, and erosive vesicles. 

It is similar to solar dermatitis and polymorphous sun light eruption in western 

medicine.  

肉瘤 (ròu liú) : 指皮下肿块，以大小不等，软似棉，肿似馒，皮色不变，如

肉之隆起为临床特征的病证。与西医学的脂肪瘤类似。 

โญ่วหลิว : เน้ืองอกแบบเน้ือ : กลุ่มอาการโรคมีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กอ้นนูนใตผ้ิวหนงั

ขนาดเลก็ใหญ่แตกต่างกนั นุ่มคลา้ยส าล ีบวมเหมอืนกอ้นหม ัน่โถว สผีวิไม่เปลีย่น รูปทรงคลา้ย

กอ้นเนื้อนูนขึ้น คลา้ยกบั lipoma ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั      

fleshy tumor : a disease/pattern featured as subcutaneous lumps varying in size, 

being soft as cotton and swollen as steamed bun, no changes of skin color and 

being fleshy-projection-like. It is similar to lipoma in western medicine.  

肉轮 (ròu lún) : 指上下胞脸。分属于脾，脾主肌肉，故称肉轮。 

โญ่วหลุน : วงลอ้เน้ือ : หนงัตาบนและล่าง ซึ่งสงักดัมา้ม โดยมา้มก ากบักลา้มเนื้ อ จึงเรียกว่า 

โญ่วหลุน  
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flesh wheel : the upper and lower eyelids. It is named as flesh wheel because it 

pertains to spleen, which governs the muscles. 

肉芽 (ròu yá)  :  指溃疡坏死组织脱落，腐去脓净后，疮面新生的嫩肉。是判

断溃疡愈合过程的重要指标。 

โญ่วหยา : เน้ือเย่ือเกิดใหม่ : เนื้อเยื่อที่เกิดขึ้นใหม่ตรงปากแผล หลงัจากส่วนที่ตายเน่าและเป็น

หนองหมดไป เป็นขอ้บ่งชี้ทีส่  าคญัถงึการหายของแผลเป่ือย (คุ่ยหยาง)  

granulation tissue : the outgrowth of new flesh on the surface of ulcering sore 

after the exfoliation of necrotic tissues and resolving of putridity and pus. It is 

an important indicator of the healing process of ulcerating sore. 

肉瘿 ( ròu yǐng)  :  指以颈前结喉一侧或两侧结块，柔韧而圆，如肉之团，随

吞咽动作而上下移动，发展缓慢为临床特征的良性肿瘤性疾病。与西医学

的甲状腺腺瘤类似。 

โญ่วอิ่ง : คอพอกแบบเน้ือ : โรคเนื้องอกแบบไม่ใช่เนื้อรา้ย มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณ

คอดา้นหนา้ขา้งลูกกระเดือกหนึ่งขา้งหรือท ัง้สองขา้งมีกอ้นคลา้ยลูกชิ้น กอ้นหยุ่นกลมและนิ่ม 

กอ้นขยบัขึ้นลงตามการกลืน กอ้นโตชา้ๆ คลา้ยกบั thyroid adenoma ในการแพทย์แผน

ปจัจบุนั 

fleshy goiter :  a benign tumorous disease featured as flexible round meatball-

like lumps on one or both side of laryngeal prominence and it is moving upward 

and downward while swallowing and progresses slowly. It is similar to thyroid 

adenoma in western medicine. 

乳蛾 (rǔ é) : 指以小儿咽部喉核（腭扁桃体）肿大或伴红肿疼痛甚至溃烂

为临床特征的病证。因喉核肿大，状如乳头或蚕蛾，故名乳蛾。 

หญู่เออ๋ : ต่อมทอนซิลอกัเสบ :  กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณ   

คอหอย (ต่อมทอนซลิ) บวมโต หรือบวมแดงปวดเจ็บ ในรายที่รุนแรงอาจเกิดแผลเป่ือย เนื่องจาก

บริเวณคอหอยบวมโตมลีกัษณะคลา้ยหวันม (หญู่) หรือตวัไหม (เออ๋) จงึเรียกว่า หญู่เออ๋ 

tonsillitis (ru e) : a pediatric disease/pattern of pulmonary system featured as 

swelling, redness, pain, or even erosion of pharyngeal kernel (faucial tonsil). It 

is called rǔ é because of the nipplelike or moth-like shape. 

乳核 ( rǔ hé)  :  指以乳中结核，形如丸卵，边界清楚，表面光滑，推之活动
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为临床特征的良性肿瘤。与西医学的乳腺纤维腺瘤类似。 

หญู่เหอ : กอ้นในเตา้นม : เนื้องอกเตา้นมแบบไม่ใช่เนื้อรา้ย มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มกีอ้น

ในเตา้นมเป็นรูปไข่ ขอบเขตชัดเจน ผิวเรียบลื่น เมื่อด ันจะเคลื่อนได ้คลา้ยกับ breast 

fibroadenoma ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

breast nodule :  the benign breast tumor featured as egg-shaped and movable 

nodule of the mammary glands with clear boundary and smooth surface.  It is 

similar to breast fibroadenoma in western medicine. 

乳痨 ( rǔ láo)  :  指发生在乳房部，以起病缓慢，初起乳房内有一个或数个结

块，状如梅李，边界不清，皮肉相连，日久破溃，脓液清稀且杂有败絮样

物，常伴有阴虚内热证为临床特征的慢性化脓性疾病。与西医学的乳房结

核类似。 

หญู่เหลา : วณัโรคเตา้นม : โรคอกัเสบเป็นหนองเรื้อรงับริเวณเตา้นม มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ การเกิดโรคชา้ เริ่มจากมกีอ้นหนึ่งกอ้นหรือหลายกอ้นทีเ่ตา้นม ลกัษณะคลา้ยลูกบว๊ย ขอบเขต

ไม่ชดัเจน ผวิและเนื้อของกอ้นติดกนั เมื่อนานเขา้จะแตกออกมีหนองใสปนเศษเนื้อเยื่อเน่าไหล

ออกมา มกัพบร่วมกบักลุ่มอาการอินพร่องและภายในรอ้น คลา้ยกบั breast tuberculosis     

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

mammary phthisis : a chronic suppurative disease occurring on the breast and 

featured as slow onset, one or more plum-like masses with unclear boundary 

and the skin and muscle connecting together, discharging clear and thin pus with 

debris-like substance after ulcerating often accompanied with symptoms of yin 

deficiency with internal heat.  It is similar to breast tuberculosis in western 

medicine. 

乳疬 (rǔ lì) : 指发生于男女儿童或中老年男性，以乳晕部疼痛性结块为临床

特征的病证。与西医学的乳房异常发育症类似。 

หญู่ลี่ : นมโตผิดเพศวยั : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ในเด็กชายหรือเดก็หญิง

หรือผูช้ายวยักลางคนถงึสูงวยัเกิดกอ้นแขง็และมอีาการเจ็บที่บริเวณวงรอบฐานหวันม คลา้ยกบั  

mammary dysplasia ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

gynecomastia :  a disease/pattern occurring among children and middle age to 

old men and featured as painful masses in mammary areola.  It is similar to 

mammary dysplasia in western medicine. 
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乳漏 (rǔ lòu)   :  指发生于乳房部或乳晕部的脓肿溃破后，以疮口脓水淋漓，

或杂有乳汁或败絮样或豆腐渣样物，溃口经久不愈、形成管道为临床特征

的病证。与西医学的乳房部窦道或乳头瘘类似。 

หญู่โล่ว : แผลชอนทะลุที่เตา้นม : กลุ่มอาการโรคที่เกิดขึ้นหลงัจากกอ้นหนองที่บริเวณเตา้นม

หรือวงรอบฐานหวันมแตกออก มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ น า้หนองไหลออกจากปากแผลอยู่

ตลอด หนองปนดว้ยน า้นมหรือเศษเนื้อเยื่อเน่า หรือเยื่อคลา้ยฟองเตา้หู ้ปากแผลไม่ปิด เมื่อนาน

เขา้จะกลายเป็นโพรง คลา้ยกบั breast sinus tract หรือ nipple fistula ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

mammary fistula :  a disease/pattern occurring after diabrosis of the ulcerated 

abscess of breast or mammary areola and featured as profuse pus with breast 

milk, debris- or bean dreg-like substance and persistent wound.  It is similar to 

breast sinus tract or nipple fistula in western medicine. 

乳衄 (rǔ nǜ)  :  指以单个或多个乳孔溢出血性液体为临床特征的病证。与西

医学的大导管内乳头状瘤类似。 

หญู่นฺว่ี : เลอืดออกจากหวันม : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูเปิดทีห่วันมหนึ่งรู

หรือหลายรูมีของเหลวปนเลือดไหลซึมออกมา คลา้ยกับ breast intraductal papillomas     

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

thelorrhagia :  a disease/pattern featured as exudation of bloody fluid from 

single or multiple nipple openings. It is similar to breast intraductal papillomas 

(large duct papillomas) in western medicine. 

乳癖 (rǔ pǐ) : 指以乳房有大小不等、形态不一、边界不清、质地不硬、推之

活动的肿块，疼痛，与月经周期及情志变化密切相关为临床特征的乳腺组

织的既非炎症也非肿瘤的良性增生性疾病。与西医学的乳腺增生病类似。 

หญูผี่ : ต่อมน ้านมโต : เป็นโรคเนื้อเยื่อต่อมน า้นมขยายเพิม่ขนาดเนื้อดีทีไ่ม่ใช่เนื้องอกและไม่ใช่

การอกัเสบ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กอ้นทีเ่ตา้นมมขีนาดและรูปร่างแตกต่างกนัไป ขอบไม่ชดั 

เนื้อไม่แขง็ เมื่อดนัจะเคลือ่นได ้มอีาการเจ็บปวด สมัพนัธก์บัการมรีอบเดอืนและการเปลีย่นแปลง

ของอารมณ์ คลา้ยกบั hyperplasia of mammary glands ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

mammary hyperplasia : a non-inflammatory and non-tumorous benign hyperplasia 

of mammary glands featured as movable lumps varying in sizes and shapes with 

unclear boundary and soft texture. The pain and lumps are closely related to 



 

198                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

menstrual cycle and emotional changes. It is similar to hyperplasia of mammary 

glands in western medicine. 

乳嗽  (rǔ sòu) : 指乳儿在出生后 100 日之内的咳嗽。 

หญู่โซ่ว : ไอน ้านม :  อาการไอในทารกภายใน 100 วนัหลงัก าเนิด 

neonatal cough : infantile cough within 100 days after birth. 

乳痈 (rǔ yōng) : 指因热毒入侵乳房，导致以乳房局部结块，红肿热痛，溃

后脓出稠厚，伴有恶寒发热等全身症状为临床特征的急性化脓性疾病。好

发于产后 1 个月以内的哺乳妇女，尤以初产妇多见。发生于哺乳期的称

“外吹乳痈”，占全部乳痈病例的 90％以上；发生于妊娠期的称“内吹乳

痈”；不论男女老少，在非哺乳期和非妊娠期发生的称为“不乳儿乳

痈”，临床少见。与西医学的急性化脓性乳腺炎类似。 

หญู่ยง (ฝีเตา้นม) : เตา้นมอกัเสบ : โรคอกัเสบเป็นหนองเฉียบพลนัของเตา้นมที่มสีาเหตุเกิดจาก

พษิรอ้นรุกเขา้เตา้นม มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เกิดกอ้นที่เตา้นม มอีาการปวดบวมแดงรอ้น 

เมือ่ฝีแตกจะมหีนองลกัษณะเหนียวขน้ไหลออกมา ร่วมกบัอาการท ัว่ร่างกายอื่นๆ เช่น กลวัหนาว

เป็นไข ้มกัเกิดกบัแม่ที่ใหน้มลูกภายในเดือนแรกหลงัคลอด โดยเฉพาะในหญิงที่ ใหก้ าเนิดลูกคน

แรก หากเกิดในระยะใหน้มลูกเรียกว่า ไว่ชยุหญู่ยง (ฝีเตา้นมจากการเป่าภายนอก, เตา้นมอกัเสบ

หลงัคลอด) ซึ่งพบมากกว่ารอ้ยละ 90 ของโรคนี้ ท ัง้หมด หากเกิดในระยะตัง้ครรภเ์รียกว่า 

เน่ยชุยหญู่ยง (ฝีเตา้นมจากการเป่าภายใน, เตา้นมอกัเสบขณะตัง้ครรภ)์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในผูห้ญิง

หรือผูช้าย อายุมากหรือนอ้ย หากไม่เกี่ยวกบัการใหน้มลูกหรือการตัง้ครรภเ์รียกว่า ปู้ หญู่เออ๋รห์ญู่

ยง (ฝีเตา้นมทีไ่ม่เกี่ยวกบัการใหน้มลูก) ซึง่พบนอ้ยในทางคลนิิก คลา้ยกบั โรคเตา้นมอกัเสบเป็น

หนองเฉียบพลนั (acute suppurative mastitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

acute mastitis : an acute suppurative disease caused by heat toxin invading the 

breast and featured as local breast mass, redness, swelling and heat pain, thick 

pus after ulcerating and accompanied with general symptoms such as aversion 

to cold with fever. It frequently occurs among breastfeeding women one month 

after delivery, especially among primipara. Acute mastitis occurring during 

breastfeeding is wài chuī rǔ yōng (postpartum mastitis) and it accounts for 90%. 

Acute mastitis occurring during pregnancy is nèi chuī rǔ yōng (mastitis during 

pregnancy).  Acute mastitis regardless of gender and age and occurring during 

non-breastfeeding and non-pregnancy period is bù rǔ ér rǔ yōng (non-

breastfeeding mastitis)  and it is rare in clinic.  It is similar to acute suppurative 
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mastitis in western medicine. 

乳汁自出 (rǔ zhī zì chū) : 又称漏乳。指以哺乳期内，乳汁不经婴儿吮吸而

自然流出为临床特征的病证。即西医学的产后溢乳。 

หญู่จือจื้อชู : น ้านมไหลเอง : หรือเรียกว่า โลว่หญู่ (น า้นมรัว่) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคในหญิง

ช่วงใหน้มลูกที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ มีน า้นมไหลออกเองโดยที่ลูกยงัไม่ไดดู้ด ตรงกบั 

ภาวะน า้นมไหลออกเองหลงัคลอด ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

galactorrhea : also termed as lòu rǔ. A disease/pattern featured as spontaneous 

flow of milk from the breast, unassociated with baby sucking during lactation 

period, i.e. postpartum galactorrhea in western medicine. 

乳滞 (rǔ zhì) : 指小儿出现以乳食不思，食欲不振或拒食，脘腹胀满，疼

痛拒按；或有嗳腐恶心，呕吐酸馊乳食，烦躁哭闹，夜卧不安，低热，肚

腹热甚，大便秽臭，舌红苔腻为临床表现的疾病.多因乳哺无度，不能消化

而成积滞所致。 

หญู่จื้อ : น ้านมคัง่คา้ง : โรคในเด็กที่มอีาการแสดงทางคลนิิก คือ เบื่อนม ไม่อยากอาหาร หรือ  

ไม่ยอมกิน ปวดแน่นทอ้งและทอ้งป่อง  ไม่ชอบใหก้ดทอ้ง หรือมอีาการเรอเปรี้ยว คลืน่ไสอ้าเจยีน

ปนกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนมหรืออาหาร กระสบักระส่ายรอ้งไหง้อแง กลางคืนนอนไม่หลบั มีไขต้ า่   

หนา้ทอ้งรอ้นมาก อุจจาระมกีลิน่เหมน็ ลิ้นแดงฝ้าเหนียว มกัมสีาเหตุจากการป้อนนมมากเกินไป 

จนไม่สามารถย่อยได ้กลายเป็นน า้นมตกคา้ง 

milk stagnation : a pediatric disease manifested as loss of desire for milk and 

appetite, or even apastia, stomach distending, pain and refuse to be pressed, 

nausea, belching with rotten smell, vomiting of sour and rotten milk or food, 

restless, crying, unquiet sleep, mild degree of fever, heat in abdominal wall, 

smelly feces, red tongue and sticky tongue coating. It is mostly caused by 

indigestion owing to excessive lactation. 

褥疮 (rù chuāng)  :  指因久病卧床，躯体长期受压或摩擦，导致以皮肤破损

而形成的难愈性溃疡为临床特征的病证。即西医学的压疮。 

ญู่ชวง : แผลกดทบั : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ สาเหตุเกิดจากนอนป่วยติด

เตียง ร่างกายถูกกดทบัหรือเสียดสีเป็นเวลานาน ท าใหผ้ิวหนงัเสยีหายจนกลายเป็นแผลเป่ือยที่

รกัษาหายยาก ตรงกบั แผลกดทบั (pressure ulcer) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 
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bedsore : a diseaes/pattern featured as intractable ulcering sore caused by skin 

lesions resulting from prolonged pressure or friction in patient lying in bed for a 

long period of time, i.e. pressure ulcer in western medicine. 

蓐劳 (rù láo) : 又称产后痨。指分娩后出现以虚羸喘乏，寒热如疟，头痛自

汗，肢体倦怠，咳嗽气逆，饮食不消等为临床特征的病证。 

ญู่เหลา : เพลียมากหลงัคลอด : หรือเรียกว่า ฉ่านโฮ่วเหลา (อ่อนเปลี้ยหลงัคลอด) หมายถึง    

กลุม่อาการโรคในหญิงหลงัคลอดทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อ่อนเปลี้ยเพลยีแรง หอบเหนื่อย 

เดีย๋วรอ้นเดีย๋วหนาว ปวดหวั เหงื่อออกเอง ร่างกายและแขนขาอ่อนเปลี้ย ไอจากชี่ไหลยอ้น 

อาหารไม่ย่อย เป็นตน้  

postpartum debility : also termed as chǎn hòu láo. A disease/pattern featured 

as debility, dyspnea, fatigue, alternating heat and cold, headache, spontaneous 

sweating, lassitude of extremities, cough due to reversed flow of qi, 

maldigestion and etc.  

s 

塞药法 (sāi yào fǎ) : 指将中药制成粉剂后用薄绢包裹成合适大小，直接塞

于耳、鼻孔内；或制成液体浸泡药棉或纱条，或制成膏剂涂于药棉或纱条

表面，再将药棉或纱条塞入鼻腔、外耳道内，或牙齿的孔洞内，用于治疗

脓耳、鼻衄、牙宣等病证的方法。 

ไซเย่าฝ่า : วิธีสอดยา : การน ายาจีนมาบดเป็นผงแลว้ห่อดว้ยผา้บางขนาดพอดี สอดใส่บริเวณรูหู

หรือรูจมูก หรือท าเป็นยาน า้แลว้ใชส้  าลหีรือผา้กอ๊ซแช่น า้ยา หรือท าเป็นครีมทาบนส าลหีรือผา้กอ๊ซ 

แลว้น าส าลีหรือผา้ก๊อซสอดเขา้ไปในรูจมูก รูหู หรือรูฟันผุ ใชร้กัษา หนงเอ่อร์  (หูน า้หนวก; 

suppurative otitis media) ป๋ีนฺวี่ (เลือดก าเดาไหล ; epistaxis) หยาเซฺวียน  (เหงือกร่น ; 

gingival recession)  
inserting method :  a therapeutic method of grinding the herbal medicinals into 

powder, wrapping it with thin silk and squeezing it into the ear or nose, or 

processing it into medicinal liquid socked or ointment coated cotton or gauze, 

then squeezing the cotton or gauze into the nose, external acoustic meatus or the 

hole of teeth to treat a disease pattern like suppurative otitis media, epistaxis and 

gingival recession.  

三痹汤 (sān bì tāng)  :  本方由黄芪、续断、人参、茯苓、甘草、当归、川
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芎、白芍、生地黄、杜仲、牛膝、桂枝、细辛、秦艽、川独活、防风、生

姜、大枣组成。具有益肝肾，补气血，祛风湿，止痹痛的功效。用于肝肾

亏虚、气血不足，虚实夹杂导致的风寒湿痹。 

ซานป้ีทงั : ต ารบัยาซานป้ีทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย หวงฉี, ซฺวี่ตว้น, เหญินเซิน (โสมคน),     

ฝูหลงิ (โป่งรากสน), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), ตงักุย (โกฐเชียง), ชวนซฺยง (โกฐหวับวั), ไป๋เสา, 

เซิงตี้หวง (โกฐขี้แมวสด), ตูจ้ง้, หนิวซี (พนังูนอ้ย), กุย้จือ (กิ่งอบเชยจีน), ซี่ซิน, ฉินเจียว, 

ชวนตูห๋วั, ฝางเฟิง, เซงิเจียง (ขงิสด) และตา้จ่าว (พทุราจีน) มสีรรพคุณเสริมตบัและไต บ ารุงชี่

และเลอืด ขบัลมชื้น ระงบัปวดจากกลุ่มอาการป้ีเจิ้ง ใชร้กัษากลุ่มอาการตบัและไตพร่อง ชี่และ

เลอืดไม่พอ พร่องแกร่งปนกนั ซึง่ท าใหเ้กิดป้ีเจิ้ง จากลม ความเยน็ และความชื้น  

san bi tang : a formula consisting of huáng qí, xù duàn, rén shēn, fú líng, gān 

cǎo, dāng guī, chuān xiōng,bái sháo,shēng dì huáng, dù zhòng, niú xī,guì zhī, xì 

xīn, qín jiāo, chuān dú huó, fáng fēng, shēng jiāng and dà zăo. It can replenish 

the liver and kidney, tonify qi and blood, expel wind-dampness and relieve pain 

of bì syndrome. It is indicated for wind bì, cold bì and dampness bì with 

deficiency-excess complex caused by deficient liver and kidney, insufficient qi 

and blood. 

散瘀和伤汤 (sàn yū hé shāng tāng) : 本方由制马钱子、红花、生半夏、骨碎

补、甘草、葱须组成。具有活血祛瘀止痛的功效。用于软组织损伤导致的

瘀肿、疼痛及骨折、脱位后筋络挛缩等病证。 

ซ่านอฺวีเหอซางทัง : ต ารบัยาซ่านอฺวีเหอซางทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย จื้อหม่าเฉียนจื่อ ,     

หงฮวา (ดอกค าฝอย), เซงิป้านเซี่ย (โหราขา้วโพดสด), กู่ซุ่ยปู่ , กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) และชงซฺว ี

(รากตน้หอม) มสีรรพคุณช่วยกระตุน้การไหลเวยีนเลอืด สลายเลอืดคัง่ และระงบัปวด ใชร้กัษา

กลุ่มอาการโรคเลอืดคัง่ บวม และเจ็บปวด จากการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน และอาการเสน้เอ็น

หดรัง้หลงัจากกระดูกหกัและเคลือ่น เป็นตน้ 

san yu he shang tang : a formula consisting of zhi mă qián zĭ, hóng huā, shēng 

bàn xià, gǔ suì bǔ, gān cǎo and cōng xū. It can activate blood, dispel stasis and 

relieve pain. It is indicated for blood stasis, swelling and pain due to soft tissues 

injury, and sinews contraction due to bones fracture and dislocation. 

山根 (shān gēn) :又称下极。指印堂之下，两目内眦间的部分。即西医学的

鼻根。 
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ซนัเกิน (ตีนเขา) : โคนดั้งจมูก : หรือเรียกว่า เซี่ยจี ๋(ล่างสุด) หมายถึง ต าแหน่งใตจุ้ดอิ้นถงั 

(EX-HN3) อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างหวัตาดา้นในท ัง้สองขา้ง ตรงกบั nasion ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

root of nose : also known as xià jí, the area below yìn táng  (i.e. glabella, EX-

HN3) and between the inner canthi, i.e. radix nasi (nasion) in western medicine. 

山角骨 (shān jiǎo gǔ) : 指头顶两旁棱骨，即西医学的颞骨。(图 Fig. 23) 

ซานเจี๋ยวกู่ (กระดูกเหลี่ยมเขา) : กระดูกขมบั : กระดูกดา้นขา้งของศีรษะเหนือใบหู (ต าแหน่ง

ทดัดอกไม)้ ตรงกบั temporal bone ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 23)   

shan jiao gu : prism-like bones located at the infero-lateral part of the skull next 

to the vertex, i.e. temporal bone in western medicine.  (picture Fig. 23) 

闪腰 (shǎn yāo)  :  又称岔气。指因扭挫外伤导致腰部气血瘀滞不通，以疼

痛、活动受限为主要表现的疾病。即西医学的急性腰部扭挫伤。 
สา่นเยา : เอวเคล็ด : หรือเรียกอกีว่า ช่าชี่ (ชี่ถูกเบีย่งเบน) หมายถงึ โรคทีม่อีาการเคลด็ขดัยอก

ฟกช า้จากการบาดเจ็บภายนอก ท าใหช้ี่และเลือดบริเวณเอวติดขดั อาการแสดงที่ส  าคญั คือ 

เจ็บปวดและเคลือ่นไหวติดขดั ตรงกบั เอวเคลด็เฉียบพลนั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

lumbar sudden sprain : also known as chà qì, referring to a disease caused by 

sprain and contusion resulting in obstruction of qi and blood of the lower back 

and manifested as pain and movement limitation, i.e. acute lumbar muscle 

sprain in western medicine.   

伤风鼻塞  (shāng fēng bí sè) : 指以鼻塞、流涕、打喷嚏为临床特征的病证。

多因风邪侵袭所致。即西医学的急性鼻炎。 

ซางเฟิงป๋ีเซ่อ : คดัจมูกจากลม : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ คดัจมูก น า้มูก

ไหลและจาม มกัมีสาเหตุจากลมก่อโรครุกราน ตรงกบั acute rhinitis ในการแพทยแ์ผน

ปจัจุบนั 

nasal obstruction due to mild cold  : a disease/pattern featured as nasal 

congestion, running nose and sneezing and caused by wind pathogen invasion, 

i.e. acute rhinitis in western medicine. 

伤骨 (shāng gǔ) : 指因外力作用或机体本身病变导致以骨的连续性受到破坏

或解剖位置发生改变为主要表现的损伤类型，包括骨折、脱位等。 
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ซางกู่ : การบาดเจบ็ของกระดูก : ประเภทของการบาดเจ็บที่มสีาเหตุจากแรงกระท าภายนอกหรือ

ภาวะความเจ็บป่วยของร่างกาย โดยมลีกัษณะทางคลนิิกที่ส  าคญั คือ ความต่อเนื่องของกระดูก

ถูกท าลายหรือต าแหน่งทางกายวภิาคผิดปกติ (กระดูกแตกหกัคลาดเคลื่อน) รวมถงึกระดูกหกั

และขอ้เคลือ่น เป็นตน้ 

bone injury : an injury caused by external force or lesions of the body and 

manifested as destruction of bone continuity or bone displaced from normal 

anatomical position, including fracture and dislocation, etc. 

伤筋 (shāng jīn) : 指因跌打、扭挫等外力作用或六淫邪气侵袭导致筋脉受

损，以局部疼痛、青紫、肿胀或关节屈伸不利为主要表现的损伤类型。即

西医学的肌腱、韧带、肌肉等软组织损伤。 

ซางจิน : การบาดเจ็บของเสน้เอ็น : ประเภทของการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระท าจากภายนอก 

เช่น การหกลม้ การถูกตี การท าใหเ้กิดเคล็ดขดัยอก หรือปจัจยัก่อโรคท ัง้หกเขา้มากระท าต่อเสน้

เอ็นและเสน้เลอืด โดยมลีกัษณะทางคลนิิกที่ส  าคญั คือ เจ็บปวด ฟกช า้ด าเขยีว และบวมบริเวณ

นัน้ หรือขอ้ติดขดังอหรือเหยียดไม่สะดวก ตรงกบั การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั คือ การบาดเจ็บของเสน้เอน็ เอ็นยดึขอ้ต่อ หรือกลา้มเนื้อ เป็นตน้  

sinew injury : an injury of the tendons caused by external force (such as falls, 

sprains, strikes and contusions) and six excesses invasion, and manifested as 

local pain, bruising, swelling or limitation of joint movements, i.e. soft tissue 

injuries, such as injury of tendons, ligaments and muscles in western medicine.  

伤痉 (shāng jìng) : 指损伤后因皮肉破损，卫外不固，邪毒内侵所致的以

项背强急，四肢抽搐，甚则角弓反张为主要表现的病证。即西医学的破

伤风。 

ซางจิ้ ง : ชักเกร็งจากการบาดเจ็บ : กลุ่มอาการโรคที่เกิดหลงัการบาดเจ็บของผิวหนังและ

กลา้มเนื้อ ท าใหช้ี่คุม้กนัไม่สามารถปกป้องเป่ียว (ร่างกายส่วนนอก) และพิษก่อโรครุกรานเขา้สู่

ภายในร่างกาย มอีาการแสดงที่ส  าคญั คือ คอและหลงัแขง็เกร็ง แขนขากระตุก จนอาจเกิดอาการ

เกร็งหลงัแอ่น ตรงกบั โรคบาดทะยกั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

injury convulsion : a disease/pattern caused by damaged skin and muscles 

failing to defend the exterior and pathogenic toxin invading inward, and 

manifested as spasm of the neck and back, convulsions of four extremities, even 

opisthotonus, i.e. tetanus in western medicine. 
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伤皮肉 (shāng pí ròu) : 指外力作用于皮肤或肌肉，导致皮肤、肌肉的损

伤。即西医学的开放性损伤。 

ซางผีโญ่ว : การบาดเจ็บภายนอก : ผวิหนงัและกลา้มเนื้อถูกกระทบจากแรงภายนอก ท าใหเ้กิด

การบาดเจ็บ ตรงกบั external trauma/injury ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

shang pi rou : the injury of skin and muscle caused by the external force, i.e. 

external trauma/injury in western medicine.           

伤气 (shāng qì) : 指因跌仆、闪挫、挤压、坠堕、棍棒打击等外力作用于

机体，气机闭阻、凝滞不行或元气受损等导致的病证。气滞导致者以胀

闷疼痛、疼痛游走不定为主要表现；气闭导致者以突然昏厥、不省人事

为主要表现；气脱导致者以呼吸微弱而不规则，或见昏迷、面白脉微为

主要表现。 

ซางช่ี : ช่ีถูกท ารา้ย : กลุ่มอาการโรคทีเ่กิดจากแรงกระท าภายนอกกระท าต่อร่างกาย เช่น การหก

ลม้ การท าใหเ้กิดเคล็ดขดัยอก การกดทบั การถูกบีบรดั การตกจากที่สูงและการถูกตีดว้ย

ของแข็ง ส่งผลใหก้ารไหลเวียนของชี่ปิดติดขดั ชี่ค ัง่หยุดนิ่ง หรือชี่แต่ก าเนิดถูกท าลาย โดยมี

ลกัษณะทางคลนิิกที่ส  าคญั คือ ถา้ชี่ค ัง่หยุดนิ่งท าใหเ้กิดอาการปวดแน่นอึดอดั ปวดเคลือ่นที่ ถา้ชี่

ปิดติดขดัท าใหเ้กิดอาการเป็นลมฉบัพลนั ไม่รูส้กึตวั ถา้ชี่หลุดท าใหห้ายใจระรวยและไม่สม า่เสมอ 

หรือหมดสติ หนา้ซดี ชพีจรเวย (อ่อนแรง)  

qi impairment : a disease/pattern due to qi block, qi stagnation or impairment 

of source qi caused by external forces, such as fall, sprain, squeeze and strike 

with stick. Qi stagnation manifested as wandering distending and oppressive 

pain. Qi block manifested as sudden fainting and loss of conciousness. 

Impariment of source qi manifested as faint and unregular breath, or coma, pale 

complexion and faint pulse. 

伤血 (shāng xuè) : 指因跌打、挤压、挫撞以及各种机械冲击等作用于机

体，血脉受损，血溢脉外，血液流失或瘀滞于局部导致的病证。血瘀导致

者以局部肿胀、疼痛，痛如针刺刀割、固定不移为主要表现；血虚导致者

以面色不华、头晕、心悸为主要表现；血脱导致者以四肢厥冷、大汗淋

漓、烦躁不安为主要表现。 

ซางเซฺว่ีย : เลือดถูกท ารา้ย : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากการหกลม้ การถูกตี การถูกบบีรดั การถูก

ชนกระแทก และการถูกกระแทกอย่างแรงจากอุปกรณ์หรือเครื่องจกัร เป็นตน้ ส่งผลใหห้ลอด
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เลือดไดร้บับาดเจ็บ เลือดไหลออกนอกหลอดเลือด ก่อใหเ้กิดเลือดพร่องหรือเลือดคัง่คา้งใน

บริเวณนัน้ โดยมลีกัษณะทางคลนิิกทีส่  าคญั คือ ถา้เลอืดคัง่ท าใหบ้ริเวณนัน้มอีาการบวม เจ็บปวด

คลา้ยเข็มแทงหรือมีดบาด ปวดไม่ยา้ยที่ ถา้เลือดพร่องท าใหส้ีหนา้ไม่ผ่องใส เวียนหวั ใจส ัน่     

ถา้เสยีเลอืดมากท าใหเ้กิดอาการมอืเทา้เยน็ เหงือ่ออกมาก หงดุหงดิกระวนกระวาย 

blood impairment : a disease/pattern due to blood stagnation or blood loss 

caused by fall, squeeze, sprain, contusion, crash injury and various mechanical 

shocks. Blood stagnation manifested as local swelling, stabbing and fixed pain. 

Blood deficiency manifested as unlustrous complexion, dizziness and 

palpitations. Blood collapse manifested as reversal cold of the extremities, great 

dripping sweat and agitation.  

伤油膏 (shāng yóu gāo) : 本方由血竭、红花、乳香、没药、儿茶、琥珀、

冰片、香油组成。具有活血止痛的功效。用于理伤手法时，涂于患部起润

滑及治疗作用。 

ซางโหยวเกา : ต ารบัยาซางโหยวเกา : ต ารบัยาประกอบดว้ย เซฺวี่ยเจีย๋, หงฮวา (ดอกค าฝอย),   

หญู่เซียง (ก ายาน), ม่อเย่า (มดยอบ), เอ๋อร์ฉา (สีเสียด), หู่พ ัว่, ปิงเพี่ยน (การบูร) และ      

เซยีงโหยว (น า้มนังา) มสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีนเลอืด และระงบัปวด ใชท้าบริเวณรอยโรคที่

ไดร้บับาดเจ็บขณะท าหตัถการ เพือ่ช่วยหลอ่ลืน่และออกฤทธ์ิรกัษา 

shang you gao : a formula consisting of xuè jié, hóng huā, rŭ xiāng, mò yào, ér 

chá, hŭ pò, bīng piàn and xiāng yóu. It can activate blood and relieve pain and is 

applied to the affected regions during the therapeutic manipulation for injury to 

lubricate and treat. 

上胞下垂 (shàng bāo xià chuí) : 又称雎目、侵风、胞垂、睑废。指以上胞升

举乏力，或不能提举，以致睑裂变窄，掩盖部分或者全部瞳神而影响视物

为临床特征的眼病。有先天和后天之分。多因心脾阳虚、中气不足，或风

痰乘虚阻络，致肌肉失养而抬举无力。即西医学的上睑下垂。  

ซ่างเปาเซี่ยฉุย : หนังตาตก : หรือเรียกว่า จฺวมีู่ (ตาของนก), ชนิเฟิง (ลมปะทะ), เปาฉุย (หนงั

ตายอ้ย) หรือเจี่ยนเฟ่ย (หนงัตาพิการ) หมายถงึ โรคตาชนิดหนึ่ง มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

เปลอืกตาบนไม่มแีรงที่จะลมืตาหรือเปลอืกตาบนตกหย่อน ระยะระหว่างเปลอืกตาบนกบัลา่งแคบ

ลงผดิปกติจนปิดรูม่านตาบางส่วนหรือท ัง้ดวงตา และส่งผลกระทบต่อการมองเห็น โรคนี้แบ่งเป็น

โรคทีเ่ป็นมาแต่ก าเนิดและเป็นหลงัก าเนิด มกัมสีาเหตุจากหยางหวัใจและหยางมา้มพร่อง ชี่ของจง
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เจียวไม่พอ หรือลมเสมหะก่อโรคอุดกัน้เสน้ลมปราณในขณะที่ร่างกายอ่อนแอ ท าใหก้ลา้มเนื้ อ

ไม่ไดร้บัการหล่อเลี้ยง และหนงัตาไม่มีแรงยกขึ้น ตรงกบั หนงัตาตก (blepharoptosis หรือ 

ptosis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

drooping of upper eyelid : also known as jū mù, qīn fēng, bāo chuí and jiǎn fèi, 

referring to an eye disease featured as a narrowing of the palpebral aperture 

resulting from the upper eyelid deficient to even failing to elevate, or an affected 

vision due to covering part of or the whole pupil.  It is mostly caused by the 

eyelid muscles failing to be nourished and to elevate due to heart-spleen yang 

deficiency and insufficiency of middle qi, or wind-phlegm obstructing the 

collaterals while there is deficiency. It includes congenital and acquired one, i.e. 

blepharoptosis in western medicine. 

上气 (shàng qì)  :  指以咳喘，不能平卧为临床特征的病证。多由外感六淫，

痰气凝结，肺气上逆所致。 

ซ่างช่ี : กลุ่มอาการโรคช่ีไหลยอ้นขึ้ น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ไอหอบ 

นอนราบไม่ได ้มกัมสีาเหตุจากปจัจยัก่อโรคภายนอกทัง้หกกระทบ เสมหะชี่อดุกัน้ ชี่ปอดไหลยอ้น

ขึ้นสู่ส่วนบน  

shang qi : a disease/pattern featured as cough and asthma, inability to lie flat. It 

is mostly caused by six excesses, phlegm-qi binding and lung qi ascending 

counterflow. 

上消 (shàng xiāo) : 指以口渴多饮，口舌干燥，尿频量多，烦热多汗为临床

特征的病证。多因上焦热盛，肺燥阴伤，耗灼津液所致。 

ซ่างเซียว : เซียวบน : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กระหายน า้ ดื่มน า้มาก ปาก

และลิ้นแหง้ ปสัสาวะบ่อยและปริมาณมาก ขี้รอ้นหงุดหงดิงา่ยและเหงือ่ออกมาก มกัมสีาเหตุจาก

ซา่งเจยีวรอ้นแกร่ง ปอดแหง้อนิถูกท าลาย เผาผลาญสารน า้และของเหลวในร่างกาย 

upper consumptive thirst : a disease/pattern featured as thirst with excessive 

drinking, dry mouth and tongue, frequent and profuse urination, and irritable 

heat sensation with excessive sweating. It is mostly caused by heat domination 

in upper jiao, lung dryness impairing yin that scorching and depleting the body 

fluid. 

上肢损伤洗方 (shàng zhī sǔn shāng xǐ fāng) : 本方由伸筋草、透骨草、荆

芥、防风、红花、千年健、刘寄奴、桂枝、苏木、川芎、威灵仙组成。具
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有舒筋活血止痛的功效。用于上肢骨折、脱位、扭挫伤后所致筋脉挛缩酸

痛等症状。本方为外用方。  

ซ่างจอืสุน่ซางสี่ฟาง : ต ารบัยาซ่างจอืสุน่ซางสี่ฟาง : ต ารบัยาประกอบดว้ย เซนิจนิเฉ่า, โท่วกูเ๋ฉ่า, 

จงิเจี้ย, ฝางเฟิง, หงฮวา (ดอกค าฝอย), เชยีนเหนียนเจี้ยน, หลวิจี้หนู, กุย้จอื (กิ่งอบเชยจนี), ซูมู ่

(ฝาง), ชวนซฺยง (โกฐหวับวั) และเวยหลงิเซยีน มสีรรพคุณคลายเสน้เอน็ กระตุน้การไหลเวยีน

เลอืด และระงบัปวด ใชร้กัษาอาการหดรัง้และปวดเมือ่ยเสน้เอน็และหลอดเลอืดทีเ่กิดจากแขนหกั 

เคลือ่น เคลด็ขดัยอกและฟกช า้ ต ารบัยานี้ เป็นต ารบัยาใชภ้ายนอก 

shang zhi sun shang xi fang : a formula for external application and consisting 

of shēn jīn căo, tòu gŭ căo, jīng jiè, fáng fēng, hóng huā, qiān nián jiàn, liú jì nú, 

guì zhī, sū mù, chuān xiōng and wēi líng xiān. It can relax tendons, activate 

blood and relieve pain and is indicated for contraction and aching pain of 

tendons, and vessels due to fracture, dislocation, sprain and contusion of the 

upper limb. 

少腹如扇 (shào fù rú shàn) : 指妊娠六、七个月间出现以下腹部自觉寒冷，

如被扇子所扇为临床特征的病证。多因阴寒内盛，阳虚不能温煦胞宫所

致。 

เซ่าฟู่ หญูซ่าน : ทอ้งน้อยถูกพดั : กลุม่อาการโรคที่พบในหญงิตัง้ครรภช่์วง 6-7 เดอืน มลีกัษณะ

เด่นทางคลนิิก คือ รูส้กึหนาวเย็นบริเวณทอ้งส่วนล่าง คลา้ยกบัถูกลมจากพดั มกัเกิดจากอินและ

ความเยน็ภายในแกร่ง หยางพร่องไม่สามารถใหค้วามอบอุ่นกบัมดลูกได ้ 
shao fu ru shan :  a disease/pattern featured as coldness in the lower abdomen 

during the sixth or seventh month of pregnancy, as if being fanned. It is usually 

caused by the excess of inner yin-cold and the inability of yang to warm the 

uterus. 

蛇串疮 (shé chuàn chuāng) : 指以皮肤上出现成簇水疱、多呈带状分布、痛

如火燎为临床特征的急性疱疹性皮肤病。与西医学的带状疱疹类似。(图 

Fig. 3)   

เสอช่วนชวง : งูสวดั : โรคผวิหนงัตุ่มพองน า้เฉียบพลนั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผวิหนงัเกิด

ตุ่มน ้าขึ้นเป็นกลุ่ม มกัเรียงตัวเป็นแถว มีอาการปวดแสบรอ้น คลา้ยกับ herpes zoster          

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 3) 

snake string sores : an acute herpetic dermatosis featured as zonal distributed 

clusters of vesicles with burning pain. It is similar to herpes zoster in western 
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medicine. (picture Fig. 3) 

舌菌  (shé jùn) : 指以舌痛、舌体硬结、溃疡不愈、分泌物臭秽，舌体运动

受限，影响进食、吞咽、言语，颈部恶核，舌部溃疡处如菜花状、易出

血，边缘不清等为临床特征的病证。多因气滞血瘀、火毒困结所致。即西

医学的舌癌。 

เสอจฺว้ิน (เห็ดท่ีลิ้น) : มะเร็งลิ้น : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดลิ้น มกีอ้น

แขง็ทีล่ิ้น เป็นแผลไม่หาย มสีารคดัหล ัง่กลิน่เหมน็รุนแรง ลิ้นเคลือ่นไหวไดจ้ ากดัส่งผลกระทบต่อ

การกิน การกลนื และการพูด ร่วมกบัมกีอ้นเนื้อรา้ยที่คอ แผลบนลิ้นมลีกัษณะคลา้ยดอกกะหล า่ 

เลอืดออกงา่ย และขอบไม่เรียบ มกัมสีาเหตุจากชี่ติดขดัเลอืดคัง่ พิษไฟก่อตวัจนเกิดเป็นกอ้นใน

ทีสุ่ด ตรงกบั โรคมะเร็งลิ้น ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tongue mushroom : a disease/pattern featured as tongue pain, hard mass of the 

tongue, unhealed ulcers, fetid secretions, limited tongue movement affecting 

eating, swallowing and speaking, along with malign nodes in the neck, 

cauliflower-like tongue ulcers subjected to bleed with unclear edges. It is mostly 

caused by qi stagnation and blood stasis, encumbrance of fire-toxin, i.e. tongue 

cancer in western medicine. 

身痛逐瘀汤 (shēn tòng zhú yū tāng) : 本方由秦艽、川芎、桃仁、红花、甘

草、羌活、没药、当归、五灵脂、香附、牛膝、地龙组成。具有活血祛

瘀，通经止痛，祛风除湿的功效。用于瘀血痹阻经络、外感风湿导致的肩

痛、臂痛、腰腿痛，或周身疼痛，经久不愈等病证。 

เซินท่งจูอ๋วีฺทงั : ต ารบัยาเซินท่งจูอ๋วีฺทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ฉินเจียว, ชวนชฺยง (โกฐหวับวั),

เถาเหญิน (เมลด็ทอ้), หงฮวา (ดอกค าฝอย), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), เชียงหวั, ม่อเย่า (มดยอบ), 

ตงักุย (โกฐเชยีง), อู่หลงิจื่อ (มูลกระรอกบนิ), เซยีงฟู่  (แหว้หม)ู, หนิวซ ี(พนังูนอ้ย) และตี้หลง 

(ไสเ้ดือนดิน) มีสรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีน สลายเลอืดคัง่ ทะลวงเสน้ลมปราณ ระงบัปวด 

ขจดัลมและความชื้น ใชร้กัษากลุม่อาการปวดหวัไหล ่แขน เอว และขา เนื่องจากเสน้ลมปราณอุด

กัน้จากเลอืดคัง่และลมชื้นจากภายนอกมากระทบ หรืออาการปวดท ัว่ร่างกายแบบเรื้อรงั เป็นตน้  

shen tong zhu yu tang : a formula consisting of qín jiāo, chuān xiōng, táo rén, 

hóng huā, gān cǎo, qiāng huó ,mò yào, dāng guī, wŭ líng zhī, xiāng fù, niú xī 

and dì lóng.  It can activate blood and dispel stasis, unblock the meridians to 

relieve pain, dispel wind and eliminate dampness.  It is indicated for shoulder, 

arm, lumber and leg pain caused by static blood and wind-dampness obstructing 
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meridians and collaterals or persistent general pain. 

神水 (shén shuǐ) : 即西医学的房水及泪液。 

เสินสุ่ย : น ้ าหล่อเลี้ยงลูกตาและน ้ าตา : ตรงกบั aqueous humor และ tears ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

shen shui : i.e. aqueous humor and tears in western medicine. 

肾常虚 (shèn cháng xū) : 指小儿容易发生因先天肾精不足而引起解颅、胎

怯胎弱、五迟五软等病证，也可由脾胃之精摄取不足，影响肾气藏精而产

生佝偻病等疾病的病理特点。 

เซิ่นฉางซฺวี : ไตมกัพร่อง : ลกัษณะเด่นทางพยาธิวิทยาในเด็กเล็ก มกัพบกลุ่มอาการโรค คือ 

เด็กหวัโตผดิปกติจากกระหม่อมไม่ปิด ทารกอ่อนแอ พฒันาการชา้ท ัง้หา้ และอ่อนท ัง้หา้ เป็นตน้ 

ที่เกิดจากจิงไตก่อนก าเนิดไม่เพียงพอ หรืออาจเกิดจากการดูดรบัสารอาหารหลงัก าเนิดของมา้ม

และกระเพาะอาหารไม่เพยีงพอ ส่งผลกระทบต่อการกกัเก็บจิงไต ท าใหเ้กิดโรคกระดูกอ่อนในเด็ก 

เป็นตน้ 

kidney deficiency often : a pathological characteristic featured as that children 

are easily getting diseases/patterns of metopism, fetal debility, congenital 

deficiency, five retardations, five infantile flaccidity, etc.  caused by congenital 

kidney essence deficiency; and also that getting such diseases as rickets caused 

by spleen-stomach failing to ingest essence with impact on the kidney to store 

essence. 

肾虚头痛 (shèn xū tóu tòng) : 指以头痛且空，眩晕耳鸣，腰膝酸软，神疲乏

力为临床特征的病证。多因肾精亏损，髓海空虚，脑窍失荣所致。 

เซิ่นซฺวีโถวท่ง : ปวดหวัแบบไตพร่อง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดหวั

แบบกลวง เวยีนหวั มเีสยีงในหู เมื่อยเอวเข่าอ่อน อ่อนเปลี้ยเพลยีแรง มกัมสีาเหตุจากสารจ าเป็น    

ไตพร่อง ทะเลแห่งไขพร่องมาก ทวารสมองขาดการหลอ่เลี้ยง 

kidney vacuity headache : a disease/pattern featured as headache and emptiness, 

dizziness and tinnitus, limpness of waist and knees, and fatigue.  It is mostly 

caused by loss of kidney essence, marrow sea emptiness, unnourishment of 

brain orifices. 

肾岩翻花 (shèn yán fān huā) : 指阴茎头部的肿物。其表面可见丘疹、结节、
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疣状物，质地坚硬，溃后如蕈状。即西医学的阴茎癌。 

เซิ่นเหยียนฟานฮวา : มะเร็งองคชาต : กอ้นบวมที่ปลายองคชาต อาจมีลกัษณะเป็นตุ่มหรือ     

ติ่งเนื้อ เป็นไตแขง็ เมื่อแตกจะบานออกคลา้ยดอกเห็ด ตรงกบั มะเร็งองคชาต (penile cancer)   

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

shen yan fan hua : the lump of glans penis. papule, nodule and the verrucous 

can be seen at the surface; it has hard texture and mushroom-like shape after it 

ulcerates, i.e. penile cancer in western medicine. 

肾着 ( shèn zhuó)  :  指以腰部冷痛重着，转侧不利，静卧病痛不减，寒冷和

阴雨天加重，多伴腰重下坠为临床特征的病证。多因肾虚寒湿内著所致。 

เซิ่นจ ัว๋ : หนักเอวจากเสน้ไต : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดเยน็หนกับริเวณ

เอว หมนุเอวไม่คล่อง นอนพกัความปวดไม่ทุเลา ในวนัทีอ่ากาศเยน็และฝนตกจะมอีาการรุนแรงขึ้น 

มกัรูส้กึหนกัถ่วงเอวร่วมดว้ย ส่วนใหญ่เกิดจากไตพร่องมคีวามเยน็ความชื้นสะสมอยู่ภายใน 

kidney asthenia : a disease/pattern featured as cold pain and heaviness in the 

waist, hard to turn over, pain never decreasing in rest and getting worse in cold 

and rainy days, often accompanied by feeling heaviness sensation in the waist. It 

is mostly caused by cold-dampness accumulation due to kidney deficiency.  

生肌收口法 (shēng jī shōu kǒu fǎ) : 指用能够促进生肌长皮的药物，制成适

当的制剂，施用于疮面，促使疮口愈合的一种外治方法。 

เซิงจีโซวโขวฝ่า : วิธีสรา้งเน้ือสมานแผล : เป็นวิธีการรกัษาภายนอกโดยใชย้าที่มีสรรพคุณ

กระตุน้การสรา้งเนื้อเยื่อที่ผวิใหม่ โดยการปรุงยาในรูปแบบที่เหมาะสมและน ายาไปพอกบนหนา้

แผล เพือ่ท าใหแ้ผลสมาน 

method of promoting tissue regeneration and closing wound : an external 

treatment that applies proper preparation made from medicinals of promoting 

regeneration of tissue and skin on sore-ulcer surface to accelerate the healing of 

sore opening. 

 生肌收口药 (shēng jī shōu kǒu yào) : 指选用具有解毒、收敛、促进新肉生

长作用的药物，掺布疮面能促使疮口愈合的外用制剂。常用如生肌散、八

宝丹等。 

เซิงจโีซวโข่วเย่า : ยาสรา้งเน้ือสมานแผล : เป็นรูปแบบหนึ่งของยาส าหรบัใชภ้ายนอก โดยใชย้าที่

มสีรรพคุณถอนพษิ สมานแผล และกระตุน้การเจริญของเนื้อเยื่อใหม่ ใส่ลงทีห่นา้แผลเพือ่กระตุน้



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              211 

ใหแ้ผลสมาน ต ารบัยาทีใ่ช่บ่อย เช่น เซงิจส่ีาน ปาเป่าตนั    

promoting-tissue regeneration and closing-wound medicinal :  an externally 

applied preparation made from medicinals acting to detoxify, astringe and 

promote regeneration of tissues and dusted on the sore opening to accelerate 

healing. The common used ones are shēng jī sǎn and bā bǎo dān. 

声疲 (shēng pí) : 指以音量和音质下降为临床特征的病证。多因用嗓不当所

致。即西医学的嗓音疲劳。 

เซิงผี : เสียงอ่อนลา้ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ความดงัและคุณภาพของ

เสียงลดลง มกัมีสาเหตุจากการใชเ้สียงที่ไม่เหมาะสม ตรงกบั ใชเ้สียงจนเสียงอ่อนลา้ (vocal 

fatigue) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tired voice :  a disease/pattern mostly caused by improper use of voice and 

featured as lower voice and reduced tone quality, i.e.  vocal fatigue in western 

medicine.  

盛胎 (shèng tāi)  : 又称激经、垢胎。指受孕初期仍按月有少量阴道出血而无

损于胎儿发育。 

เซิ่งไท : ระดูขณะตัง้ครรภ ์: หรือเรียกว่า จจีงิ หรือโกว้ไท หมายถงึ ภาวะทีม่ปีระจ าเดอืนปริมาณ

นอ้ยในระยะแรกของการตัง้ครรภ ์แต่ไม่มผีลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ์

menstruation during pregnancy : also known as jī jīng and gòu tāi, referring 

to the light menstruation during early pregnancy but without harming the fetus. 

湿疮 (shī chuāng) : 指因禀赋不耐、内外因素作用导致的以皮损形态多样，

对称分布，剧烈瘙痒，有渗出倾向，反复发作，易成慢性为临床特征的过

敏性炎症性皮肤病。与西医学的湿疹类似。(图 Fig. 10-11) 

ซือชวง : แผลช้ืน : โรคผวิหนงัอกัเสบภูมิแพม้ีสาเหตุจากร่างกายอ่อนแอแต่ก าเนิด ผลกระทบ

จากปจัจยัภายในและภายนอก มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รอยโรคบนผวิหนงัมหีลายรูปลกัษณ์ 

กระจายบนร่างกายอย่างสมมาตร มอีาการคนัรุนแรง ตุ่มแผลมแีนวโนม้ทีจ่ะมนี า้เหลอืงซมึออกมา 

เป็นๆ หายๆ มกักลายเป็นโรคเรื้อรงั คลา้ยกบั โรคผวิหนงัอกัเสบ (eczema) ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั (ภาพ Fig. 10-11) 

wet sore : an allergic inflammatory dermatosis caused by defects in constitution, 

internal and external causes and featured as skin lesions varying in shapes, 

symmetrical distribution, severe itching, tendency of exuding fluid, reoccurring 
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and tending to become chronic. It is similar to eczema in western medicine. 

(picture Fig. 10-11) 

湿敷洗涤 (shī fū xǐ dí) : 又称溻渍、洗伤。指将药物制成水溶液，用纱布蘸

取药液敷于患处或直接冲洗患处的治法。具有抑制渗出、收敛止痒、消肿

止痛、促进愈合的作用。 

ซือฟูสี่ตี๋ : การประคบและลา้งดว้ยน ้ ายา : หรือเรียกว่า ทาจื้อ (ประคบดว้ยผา้ชุบน า้ยา) หรือ      

สีซ่าง (ลา้งแผล) หมายถงึ วธิีการรกัษาทีน่ ายามาท าใหอ้ยู่ในรูปของเหลว ใชผ้า้พนัแผลจุ่มลงไปใน

น า้ยาน ามาประคบหรือลา้งบริเวณรอยโรค เพื่อป้องกนัการร ัว่ซึมของของเหลวจากรอยโรค    

สมานแผล ระงบัอาการคนั ลดบวม ระงบัปวดและกระตุน้การหายของแผล 

moisten compress and washing : also known as tā zì and xǐ shāng, referring to 

a therapeutic method that processes medicinals into aqueous solution and 

applies the gauze dipped in the solution on affected region or directly washes 

with the solution. It can suppress transudation, astringe and relieve itching, 

disperse swelling and relieve pain, promote healing. 

湿热痢 (shī rè lì) : 指以腹痛，里急后重，下痢赤白脓血，赤多白少，肛门

灼热，小便短赤为临床特征的病证。多因湿热壅滞，熏灼肠道，传导失司

所致。 

ซือเญ่อลี่ : โรคบิดกลุ่มอาการรอ้นช้ืน : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดทอ้ง 

ปวดถ่ายเหมอืนถ่ายไม่สุด ถ่ายมมีูกสแีดงปนขาว สแีดงมากกว่าขาว แสบรอ้นบริเวณรูทวารหนกั 

ปสัสาวะนอ้ย สเีขม้ มกัมสีาเหตุจากความรอ้นชื้นคัง่และอุดกัน้ รมเผาล าไส ้ท าใหก้ารล าเลยีงของ

ล าไสผ้ดิปกติ  

damp-heat dysentery : a disease/pattern featured as abdominal pain, tenesmus, 

defecation with red-white pus and blood (more blood than pus), burning heat 

sensation in anus, short and reddish urination. It is mostly caused by stagnation 

of heat-dampness fumigating and burning large intestine which causes the 

breakdown of conduction. 

失荣 (shī róng) : 指发于颈部及耳之前后的肿物。其肿块坚硬如石，推之不

移。患者后期面容憔悴，形体消瘦，状如树木枝枯皮焦，失去荣华。与西

医学的原发性恶性肿瘤和颈部淋巴结转移癌类似。 

ซือหญง (ขาดชีวิตชีวา) : โรคผอมแหง้จากเน้ือรา้ยท่ีคอ : โรคที่มีกอ้นบวมบริเวณคอ และ
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บริเวณหนา้หลงัของหู ลกัษณะเป็นกอ้นบวมและแขง็มากคลา้ยหนิ  เมือ่ใชม้อืดนัแลว้กอ้นไม่ขยบั 

ในระยะทา้ยของโรคผูป่้วยมสีหีนา้หมองคล า้ ร่างกายซูบผอมคลา้ยไมต้ายซาก ขาดชวีติชวีา คลา้ย

กบั primary malignant และ cervical lymph node metastatic carcinoma ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

cervical malignancy with cachexia : the lump occurring on the anterior and 

posterior of the neck and ears, which is as hard as rock and immovable. At late 

stage, the patient is skinny with pale complexion and lusterless dead wood-like 

skin, and loses luster and vigor. It is similar to primary malignant and cervical 

lymph node metastatic carcinoma in western medicine. 

失音按摩法  (shī yīn àn mó fǎ) : 指患者取坐位或仰卧位，医生先于患者咽喉

部三条侧线（第一条侧线在喉结旁开一寸处直下；第三条线在喉结旁开一

寸半处直下；第二条侧线在第一、第三条侧线中间）施行一指推法或拿

法，往返数次。然后在天突、人迎穴及敏感压痛点处采用揉法。手法应轻

快柔和。主要用于治疗喉喑。 

ซืออนิอ ัน้หมอฝ่า : วิธีนวดรกัษาเสียงหาย : เป็นการรกัษาวธิีหนึ่ง โดยจดัท่าผูป่้วยใหอ้ยู่ในท่านัง่

หรือนอนหงาย แบ่งบริเวณส่วนหนา้ล  าคอเป็นสามแนว (แนวเสน้ที่หนึ่งจากลูกกระเดือกห่าง

ออกไป 1 ชุ่น, แนวเสน้ที่ 3 จากลูกกระเดอืกห่างออกไป 1.5 ชุ่น, แนวเสน้ที ่2 อยู่ระหว่างกลาง

เสน้ที่ 1 และเสน้ที่ 3) ใชก้ารนวดแบบนิ้ วเดียวกดรูด (อี้จื่อทุยฝ่า) หรือการนวดแบบหยิบดึง 

(หนาฝ่า) ตามแนวเสน้ไปมาหลายครัง้ จากนั้นใชก้ารนวดแบบคลึง (โหยวฝ่า) ที่จุดเทียนทู    

(CV 22) เหญินอิง๋ (ST 9) และจุดกดเจ็บ การท าหตัถการควรท าอย่างเบา เร็วและนุ่มนวล มกั

ใชร้กัษาอาการเสยีงแหบ 

aphonia massage : referring to a manipulation, with the patient in sitting or 

supine position, that the doctor firstly pushes or grasps repeatedly along the 

three lateral lines on the throat with one finger (the first and third lateral line are 

located 1 cùn and 1.5 cùn lateral to the laryngeal prominence respectively with 

the second one at the middle of them), and then kneads on tiān tū (CV 22), rén 

yíng (ST 9) and tenderness spot. The manipulation should be relaxed and gentle 

and is mainly applied to treat hoarseness. 

实喘 (shí chuǎn)  :  指病势多急，以呼吸深长有余，呼出为快，气粗声高，

常伴有痰鸣咳嗽为临床特征的病证。多因邪壅肺气，宣降不利所致。 
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สอืฉ่วน : หอบแบบแกร่ง : กลุ่มอาการโรคหอบที่มกีารก าเริบเฉียบพลนั ลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ หายใจเขา้ออกยาว รูส้กึสบายเมื่อหายใจออก หายใจแรงเสยีงดงั มกัมอีาการร่วมคือ เวลาไอมี

เสยีงเสมหะในล าคอ ส่วนใหญ่เกิดจากปจัจยัก่อโรคอดุกัน้ชี่ปอด ชี่ปอดไหลเวยีนลงติดขดั 

excess-type dyspnea : a disease/pattern featured as emergent condition, deep 

breath, feel comfort with deep exhaling, rough panting and high voice with 

phlegm rale when coughing. It is mostly caused by internal pathogens 

obstructing lung qi and impaired diffusion and down bearing of lung. 

时复证 (shí fù zhèng) : 指以发病时白睛红赤，奇痒难忍，至期而发，过期

而愈，呈期性反复发作为主要表现的眼病。本病可延绵数年或数十年之

久，随年龄增长而逐渐减轻或痊愈。一般双眼罹患。即西医学的春季卡他

性结膜炎。 

สือฟู่ เจิ้ ง (กลุ่มอาการก าเริบตามเวลา) : โรคตาก าเริบตามเวลา : โรคตาที่มีอาการแสดงส าคญั 

คือ ขณะเกิดโรคตาขาวมีสีแดง คนัมากสุดจะทน ก าเริบเป็นช่วงๆ จากนั้นอาการหายไดเ้อง      

โรคมกัจะเป็นๆ หายๆ โรคนี้สามารถเป็นเรื้อรงัหลายปีหรือหลายสิบปี อาการของโรคจะลดลง

ตามล าดบัหรือหายเป็นปกติตามอายุที่เพิ่มขึ้น มกัเป็นกบัตาท ัง้สองขา้ง ตรงกบั  โรคภูมิแพท้าง  

เยื่อบุตา (vernal conjunctivitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

cyclical external ophthalmopathy : an ophthalmopathy manifested as red on 

white of the eye with unbearable intense itching and relapsing cyclically with 

regular occurring and healing, i.e. vernal conjunctivitis in western medicine. It 

may persist for years or decades and will relieve or recover with ages. It often 

involves both eyes. 

食厥 (shí jué) : 指以进食过多之后，突然昏厥，脘腹胀满为临床特征的病

证。多因暴饮暴食，食滞中脘而致胃气上逆，闭阻清窍。 

สือเจฺวี๋ย : เป็นลมจากการกิน : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เป็นลมฉบัพลนั  

จุกเสียดแน่นทอ้งบริเวณกระเพาะอาหาร มกัมีสาเหตุจากการกินเกินขนาด อาหารตกคา้งใน

กระเพาะอาหาร ท าใหช้ี่กระเพาะอาหารไหลยอ้นขึ้นบน ปิดกัน้ทวารศีรษะ มกัเกิดขึ้นหลงัการกิน

อาหารปริมาณมากเกินไป 

crapulent syncope :  a disease/pattern featured as sudden faint after eating too 

much, distending and fullness in abdomen. It is mostly caused by adverse rising 

of stomach-qi obstructing clear orifices which are owing to overeating and 
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dyspepsia. 

石淋 (shí lín) : 指以尿中夹砂石，排尿涩痛，或排尿时突然中断，尿道窘迫疼

痛，少腹拘急为临床特征的病证。多因湿热煎液成石，膀胱气化失司所致。 

สือหลิน : ปสัสาวะขดัจากน่ิว : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปสัสาวะมีเศษหิน

ทรายปน (นิ่ว) แสบขดัขณะปสัสาวะหรือปสัสาวะสะดุดกลางคนั ปวดท่อปสัสาวะ และทอ้งนอ้ย

เกร็ง มกัมสีาเหตุจากความรอ้นชื้นเคี่ยวน า้ปสัสาวะขน้เกิดตะกอนคลา้ยหนิ และกระเพาะปสัสาวะ

เสยีการท าหนา้ทีใ่นการแปรสภาพ 

urolithic/stone stranguria : a disease/pattern featured as urination with stones, 

difficult and painful urination, or sudden disruption of urination, painful 

sensation in the urethra, acute lower abdominal pain. It is mostly caused by 

dampness-heat decocting fluid into stones and the bladder failing to transform qi. 

石女 (shí nǚ) : 又称实女。指阴道口细小的女性。 

สอืหนฺว่ี (สตรีศิลา) : หญิงมีปากช่องคลอดเลก็ : หรือเรียกว่า สอืหนฺวี่ (实女) หมายถงึ สตรีที่มี

ปากช่องคลอดเลก็  

stone female : also known as shí nǚ, referring to a woman who has a tiny 

vaginal orifice. 

时行感冒 (shí xíng gǎn mào) : 感冒的一种特殊类型。因感受时行疫毒之邪所

致，具有发病急，同一时期内广泛流行、病情类似的特点。表现为恶寒发

热（多为高热）、周身酸痛、疲乏无力等症状。与西医学流行性感冒类似。 

สือสิงก่านเม่า : ไขห้วดัตามฤดูกาล : เป็นไขห้วดัชนิดหนึ่ง เกิดจากการกระทบปจัจยัก่อโรคที่

ระบาดตามฤดูกาล ลกัษณะเด่น คือ การเกิดโรคฉับพลนั มีการแพร่ระบาดเป็นจ านวนมากใน

ช่วงเวลาเดยีวกนั และผูป่้วยมอีาการคลา้ยกนั เช่น กลวัหนาว มไีข ้(มกัพบไขสู้ง) ปวดเมือ่ยตาม

ร่างกาย อ่อนเพลยี ไม่มแีรง คลา้ยกบั ไขห้วดัใหญ่ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

shi xing gan mao : a special type of common cold caused by pestilential 

pathogen, featured as rapid onset and high prevalence during the same period 

with similar condition in patients, and manifested as fever with aversion to cold 

(mostly high fever), general aching, and fatigue. It is similar to influenza in 

western medicine. 

食滞 (shí zhì) : 指小儿出现以胃脘胀满疼痛、嗳气味酸腐而臭、反酸，或
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吐不消化食物，吐后或矢气后胃脘胀痛减轻，或腹痛肠鸣、泻下粪便恶臭

如坏鸡蛋，泻后腹痛减轻为临床表现的疾病。多因不知节制饮食，过食肥

甘厚味、生冷之物，使得脾胃不能运化，积滞肠胃所致。 

สอืจื้อ : อาหารคัง่คา้ง : โรคในเดก็ทีม่อีาการแสดงทางคลนิิก คือ ทอ้งอดืปวดแน่นกระเพาะอาหาร 

เรอหรือส ารอกมกีลิน่เหมน็เปรี้ยว หรืออาเจยีนเป็นอาหารทีย่งัไม่ย่อยออกมา เมือ่อาเจยีนหรือผาย

ลมแลว้อาการปวดจุกแน่นของกระเพาะอาหารจะลดลง หรืออีกกรณีหนึ่งอาจมีอาการปวดทอ้ง 

ทอ้งรอ้งโครกคราก อจุจาระมกีลิน่เหมน็คลา้ยไข่เน่า หลงัถ่ายอุจจาระแลว้อาการปวดทอ้งจะทุเลา

ลง มกัมีสาเหตุจากการไม่รูจ้กัควบคุมการดื่มกิน คือการกินอาหารจ าพวกของหวาน ของมนั    

ของดิบหรือเย็น มากเกินไป ส่งผลใหม้า้มและกระเพาะอาหารไม่ท าการแปรสภาพและล าเลยีง

อาหาร เกิดอาหารคัง่คา้งในกระเพาะอาหารและล าไส ้

food stagnation : a pediatric disease manifested as distension and tight pain in 

stomach, belching with sour and rotten smells, vomiting of indigested food. 

After vomiting or farting, the griping pain lessens. Borborygmus, and rotten-

egg-smell feces are also found, but the pain can relieve after defecation. It is 

mostly caused by malnutrition in children when having too much sweet, fatty, 

raw or cold property food, which makes their spleen and stomach unable to 

transport and transform food, then food stagnation occurs in stomach and 

intestine.  

室女 (shì nǚ) : 指未婚女子，即处女。 

ซื่อหนฺว่ี : หญิงพรหมจรรย ์: สตรีทีย่งัไม่แต่งงาน  

shi nü : a woman who hasn’t been married, i.e. virgin. 

视区 (shì qū) : 头针常用部位。头部刺激区。位于头部，下起自枕外粗隆水

平线，向上划旁开正中线 1 厘米的两条 4 厘米长的平行线，即枕叶在头皮

上的投影。主治皮质性失明、视网膜炎、重症肌无力等。 

ซื่อชฺวี : เขตการมองเหน็ : เป็นเขตกระตุน้บนหนงัศีรษะที่ใชบ้่อยของการฝงัเขม็หวั จุดเริ่มตน้อยู่

ห่างจากจดุกึ่งกลางปุ่มกระดูกทา้ยทอยไปทางดา้นขา้ง 1 เซนติเมตร ลากเสน้ท ัง้ซา้ยและขวาขนาน

กบัเสน้กึ่งกลางศีรษะขึ้นไปดา้นบนขา้งละ 4 เซนติเมตร เป็นเขตสะทอ้นการท างานของเปลอืก

สมองส่วน occipital lobe ที่หนังศีรษะ ขอ้บ่งใช ้คือ ตาบอดจากเปลือกสมอง จอตาอกัเสบ 

กลา้มเนื้ออ่อนแรงจาก myasthenia gravis เป็นตน้ 

visual area : a stimulation area of the head, which is common used in scalp 
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acupuncture. It includes two 4 cm long parallel lines originating horizontally to 

external occipital protuberance and 1cm lateral to the middle line, i.e. the 

projection of occipital lobe on the scalp. It is indicated for cortical blindness, 

retinitis and myasthenia gravis. 

试水 (shì shuǐ) : 指妊娠末期或临产，胎水早破而未生者。 

ซื่อสุ่ย : ภาวะน ้ าเดิน : หญิงตัง้ครรภค์รบก าหนดในระยะเวลาใกลค้ลอด น า้จากถุงน า้คร า่แตก

ก่อนก าหนดแต่ไม่มกีารคลอด  

shi shui : a woman with amniotic fluid breaking before going into labor in late 

pregnancy or in labor. 

试胎 (shì tāi) : 指妊娠八九个月时，或腹中痛，痛后如常者。 

ซื่อไท : ปวดทอ้งคลอดเทียม : หญงิตัง้ครรภ ์8-9 เดือน มอีาการปวดทอ้ง แต่หลงัจากนัน้อาการ

ปวดก็หายเป็นปกติ  

shi tai : a woman with painful feeling in abdomen but being normal after pain. 

during the eighth or ninth month of pregnancy.  

视衣 (shì yī) : 即西医学的视网膜。 

ซื่ออ ี: จอตา หรือจอประสาทตา : ตรงกบั retina ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

shi yi : i.e. retina in western medicine. 

视瞻昏渺 (shì zhān hūn miǎo)  : 指以外眼无异常，视力减退，视物模糊不清

为临床特征的内障眼病。西医学的多种眼底病变可出现视瞻昏渺，如年龄

相关性黄斑病变等。 

ซื่อจานฮนุเหมี่ยว : โรคตามวั : โรคตาภายในที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ลกัษณะภายนอก

ของดวงตาดูเหมือนเป็นปกติ แต่การมองเห็นเสื่อมลง มองภาพมวัไม่ชดัเจน อาการดงักล่าว

สามารถพบไดใ้นโรคทางการแพทยแ์ผนปจัจุบนัที่เกี่ยวกบัส่วนฐานลูกตา (fundus) หลายโรค 

เช่น โรคจดุภาพชดัทีจ่อตาเสือ่มในผูสู้งอายุ (age-related maculopathy) 

blurred vision :  an internal ophthalmopathy featured as normal appearance of 

eyes with decrease of vision and blurred vision.  Various kinds of diseases of 

fundus of the eye may have blurred vision, such as age-related maculopathy. 

手臂出臼  (shǒu bì chū jiù) : 指因跌扑、撞击等外力所致的肘关节脱离正常

位置的疾病。即西医学的肘关节脱位。 
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โส่วป้ีชูจิ้ว (ปลายแขนหลุดจากเบา้) : ขอ้ศอกเคลื่อน : โรคที่เกิดจากแรงกระแทกภายนอก เช่น 

การลม้หรือการชนปะทะ ท าใหข้อ้ศอกเคลือ่นหรือหลุดจากต าแหน่งปกติ ตรงกบั ขอ้ศอกเคลือ่น 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

forearm out of socket : a disease of elbow joint out of the normal position 

caused by external force such as falling and impact, i.e. dislocation of elbow 

joint in western medicine.  

手翻托法 (shǒu fān tuō fǎ) : 指整复肘关节脱臼的治疗手法之一。术者一手

固定患肘，另一手拔伸同侧前臂，再向上翻折使肘关节屈曲而复位。 

โส่วฟานทวัฝ่า : วิธีพลิกแขนขึ้ น : หนึ่งในหตัถการการรกัษาเพื่อน าขอ้ศอกหลุดกลบัเขา้สู่

ต าแหน่งเดิม แพทยใ์ชม้อืขา้งหนึ่งจบัยึดประคองขอ้ศอกที่บาดเจ็บ มืออีกขา้งหนึ่งจบัที่แขนส่วน

ปลายดงึและยดื จากนัน้พลกิดนัขึ้นบนงอขอ้ศอกกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ 

upturning manipulation : one of the therapeutic manipulations for restituting 

the dislocated elbow joint. This is done by the practitioner fixing the injured 

elbow with one hand, pulling and extending the forearm with the other hand and 

then tuning upward to bend the elbow joint and return to normal position. 

手滚圆球  (shǒu gǔn yuán qiú) : 指促进手部关节滑利，防止关节僵硬挛缩的

锻炼方法之一。患者手握两个圆球，活动手指，使圆球滚动或变换位置，

反复多次。 

โสวกุ่นเหยวีฺยนฉิว : กลิ้งลูกกลมในมือ : หนึ่งในวธิีการบริหารร่างกายเพือ่กระตุน้ขอ้ต่อของมอืให ้

ขยบัไดค้ลอ่ง ป้องกนัขอ้ต่อฝืดและติด ผูป่้วยใชม้อืถอืวตัถทุรงกลมสองลูก ขยบันิ้วมอืใหลู้กกลม

กลิ้งหรือสลบัทีก่นั ท าซ า้หลายครัง้ 

rolling balls in hand : one of the exercises for promoting smoothing joints of 

the hand and preventing stiffness and contraction of joints. This is done by the 

patient holding two balls in hands and moving fingers to make the balls rolling 

in hands or changing their positions. Repeat the above several times. 

手摸心会 (shǒu mō xīn huì) : 又称摸法。指通过对损伤局部进行触摸，了解

损伤的性质及程度，判断有无骨折或脱位，以及骨折与脱位的具体情况，

作为诊疗的依据，是一种诊断性正骨手法 

โสว่มอซินฮุ่ย : มือสมัผสัใจรบัรู ้: หรือเรียกว่า มอฝ่า เป็นหตัถการหนึ่งของการจดักระดูกในการ

ตรวจวนิิจฉยั โดยการสมัผสับริเวณที่ไดร้บับาดเจ็บ ท าใหท้ราบถงึลกัษณะและระดบัความรุนแรง
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ของการบาดเจ็บ ใชใ้นการวินิจฉัยว่ามีกระดูกหกัหรือเคลื่อนหรือไม่ รวมถึงรายละเอียดของ

กระดูกหกัหรือเคลือ่น เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูอา้งองิประกอบการรกัษา  

understanding tacitly by touching : also known as mō fǎ, referring to a 

diagnostic bone-setting manipulation hat touches the injured areas to understand 

the nature and degree of the damage and judge the occurrence and details of the 

fracture and dislocation.  

手腕骨脱 (shǒu wàn gǔ tuō) : 指因跌扑、扭挫导致的腕部骨骼脱离正常位置

的疾病。即西医学的腕关节脱位。 

โส่วว่านกู่ทวั : กระดูกขอ้มือเคลื่อน : โรคที่เกิดจากการลม้และการเคล็ด ท าใหก้ระดูกขอ้มือ

เคลือ่นจากต าแหน่งปกติ ตรงกบั ขอ้มอืเคลือ่น (wrist dislocation) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

wrist bone displacement : a disease of the wrist bones out of the normal 

position caused by falling and spraining, i.e. dislocation of wrist joint in western 

medicine. 

手指爬墙 (shǒu zhǐ pá qiáng) : 指恢复肩关节功能的锻炼方法之一。患者双

足站立与肩同宽，面对或侧身向墙壁，用患侧手指沿墙面逐渐向上爬行，

举至最大限度后，再沿墙壁原路返回，反复多次。 

โสวจื่อผาเฉียง : น้ิวมือไต่ก าแพง : หนึ่งในวธิีการบริหารร่างกายเพื่อฟ้ืนฟูสมรรถภาพของขอ้ไหล ่

โดยใหผู้ป่้วยยืนแยกเทา้กวา้งเท่าช่วงหวัไหล่ หนัหนา้หรือหนัขา้งเขา้ก าแพง ใชน้ิ้วมือของหวัไหล่

ขา้งทีบ่าดเจ็บค่อยๆ ไต่ขึ้นก าแพงใหสุ้ดแขน แลว้ไต่ลงก าแพงยอ้นกลบัมาทางเดมิ ท าซ า้หลายครัง้ 

fingers climbing wall : one of the exercises for recovering shoulder function. 

This is done by the patient standing with feet separated as wide as shoulders, 

facing or lateral to the wall, and lifting up the injured arm to the limit with the 

fingers climbing along with the wall, then returning by the same way. Repeat 

the above several times. 

手指脱骱 (shǒu zhǐ tuō jiè) : 指因跌仆、扭打导致的手指指间关节脱离正常

位置的疾病。即西医学的指间关节脱位。 

โสวจื่อทวัเจี้ย : ขอ้น้ิวมือเคลื่อน : โรคที่เกิดจากการลม้ การเคล็ด และการต่อสู ้ท าใหข้อ้นิ้วมือ

เคลือ่นหรือหลุดจากต าแหน่งปกติ ตรงกบั ขอ้นิ้วมอืเคลือ่น ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fingers diastasis : a disease of the interphalangeal joints out of the normal 

position caused by falling, spraining and tussling, i.e. interphalangeal 

dislocation in western medicine.  

http://www.baidu.com/link?url=ATB85aTRt47xkvXT5lNVuGnEcl40LOp_-CplQNjZXzCKkp0R6VxIZ-hxLar7v48TPzt0FNOBjUjnOnYijOFEca0GIL1igFiP0hcsPwljKfO
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手拽法 (shǒu zhuài fǎ) : 指整复髋关节脱臼的治疗手法之一。患者取坐位，

助手立于患者背后，双手由患者腋下绕至胸前固定患者上身，医者双手紧

握患肢腿膝用力拔伸，如感到髋关节滑动声，说明复位成功。 

โส่วจว้ยฝ่า : วิธีดึง : หนึ่งในหตัถการการรกัษาเพื่อน าขอ้ต่อสะโพกที่หลุดกลบัเขา้สู่สภาพเดิม 

ผูป่้วยอยู่ในท่านัง่ ผูช่้วยแพทยย์ืนอยู่ดา้นหลงัของผูป่้วยและสอดมือท ัง้สองขา้งผ่านใตร้กัแรไ้ป

ประสานมอืทีห่นา้อกของผูป่้วยเพื่อยดึร่างกายส่วนบน แพทยใ์ชม้อืท ัง้สองจบัขาและหวัเข่าใหแ้น่น 

ออกแรงดึงและยืด หากรูส้ึกถึงเสียงเลื่อนของขอ้ต่อสะโพก แสดงว่าขอ้ต่อสะโพกกลบัเขา้สู่

ต าแหน่งเดมิส าเร็จ 

dragging manipulation : one of the therapeutic manipulations for restituting 

the dislocated hip joint. This is done by the patient taking a seated position, the 

assistant standing behind the patient and crossing both hands through the 

patient’s armpit to the chest to fix the patient’s upper body. Then the doctor 

tightly holds the upper leg and knee of the affected limb with two hands, pulls 

and extends forcefully. If the sound made by caput femoris entering bone joint 

socket was heard, the restitution is successful. 

寿台骨 (shòu tái gǔ)  : 又称完骨，为耳后颞骨上的骨性突起。即西医学的乳

突。(图 Fig. 26)   

โซ่วไถกู่ : ปุ่ มกกหู : หรือเรียกว่า หวานกู่ (กระดูกสุดทา้ย) หมายถึง ปุ่ มกระดูกที่อยู่บริเวณ

ดา้นหลงัหู ตรงกบั mastoid process ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 26)   

shou tai gu : also known as wán gŭ, referring to the postauricular bony 

protuberance on the temporal bone, i.e. mastoid process in western medicine. 

(picture Fig. 26) 

舒筋活络法 (shū jīn huó luò fǎ) : 指用具有活血、祛风、通络作用的方药，

宣通气血、祛风除湿、疏通经络的治法。适用于损伤后期，气血运行不

畅，瘀血未尽，腠理空虚，复感外邪导致的风寒湿邪入络，遇气候变化则

局部症状加重的陈伤旧疾等病证。常用大、小活络丹、麻桂温经汤、蠲痹

汤、舒筋活血汤、海桐皮汤等。 

ซูจนิหวัล ัว่ฝ่า : วิธีคลายเสน้เอน็ทะลวงลมปราณ : วธิีการรกัษาทีใ่ชต้ ารบัยาทีม่สีรรพคุณ กระตุน้

การไหลเวยีนเลอืด ขบัลม ทะลวงเสน้ลมปราณ เพื่อกระจายชี่และเลอืด ขบัลมและขจดัความชื้ น 

ทะลวงเสน้ลมปราณ เหมาะส าหรบัการเจ็บป่วยระยะปลาย ชี่และเลอืดไหลเวยีนไม่คลอ่ง เลอืดคัง่

ตกคา้ง โช่วหลี ่(ช่องระหว่างเนื้อเยื่อ ร่องที่อยู่บนผวิหนงั หรือช่องระหว่างกลา้มเนื้อ หรืออวยัวะ
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ภายใน) โล่งพร่อง ปจัจยัก่อโรคภายนอกที่มกัเกิดซ า้ ท าใหเ้กิดกลุ่มอาการโรคจากลม ความเย็น

และความชื้นเขา้สู่เสน้ลมปราณ เมือ่สภาพอากาศเปลีย่นแปลงจะท าใหอ้าการบาดเจ็บในบริเวณเก่า

ก าเริบ ต ารบัยาที่ใชบ้่อย คือ ตา้หวัล ัว่ตาน เสี่ยวหวัล ัว่ตาน หมากุย้เวนิจิงทงั เจฺวียนป้ีทงั ซูจิน

หวัล ัว่ทงั และไฮ่ถงผทีงั เป็นตน้ 

relaxing sinews and activating collaterals : a therapeutic method that applies 

formulas and medicinals of activating blood, dispelling wind and freeing 

collateral vessels to promote circulation of qi-blood, dispel wind and eliminate 

dampness, dredge meridians and collaterals. It is indicated for wind-cold-

dampness invading collaterals and old injury with aggravated local symptoms 

induced by climate change due to inhibited circulation of qi-blood, persistent 

blood stasis and interstices emptiness at the late stage of the injury, then invaded 

by exteral pathogens. The common used formulas are dà huó luò dān, xiǎo huó luò 

dān, má guì wēn jīng tāng, juān bì tāng, shū jīn huó xuè tāng and hǎi tóng pí tāng. 

舒筋活血汤 ( shū jīn huó xuè tāng)  :  本方由羌活、防风、荆芥、独活、当

归、续断、青皮、牛膝、五加皮、杜仲、红花、枳壳组成。具有舒筋活络

的功效。主要用于治疗软组织损伤及骨折脱位后期等病证。 

ซูจนิหวัเซฺว่ียทงั : ต ารบัยาซูจนิหวัเซฺว่ียทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย เชยีงหวั, ฝางเฟิง, จงิเจี้ย,     

ตูห๋วั, ตงักุย (โกฐเชยีง), ซฺวีต่ว้น, ชงิผ,ี หนิวซ ี (พนังูนอ้ย), อู่เจยีผ,ี ตูจ้ง้, หงฮวา (ดอกค าฝอย) 

และจื่อเชี่ยว มสีรรพคุณคลายเสน้เอน็ ทะลวงเสน้ลมปราณ ส่วนใหญ่ใชใ้นการรกัษาการบาดเจ็บ

ของเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูกหกัเคลือ่นในระยะทา้ย 

shu jin huo xue tang : a formulaconsisting of qiāng huó, fáng fēng, jīng jiè, dú 

huó, dāng guī, xù duàn, qīng pí , niú xī, wǔ jiā pí, dù zhòng, hóng huā and zhĭ 

qiào. It can relax sinews and activate collaterals.  It is mainly indicated for soft 

tissues injury, bone fracture and dislocation at the late stage. 

水轮 (shuǐ lún) : 指瞳神。分属于肾，肾主水，故称水轮。 

สุย่หลนุ : วงลอ้น ้า : รูม่านตา ซึง่สงักดัไต โดยไตก ากบัน า้ จงึเรียกว่า สุ่ยหลุน  

water wheel : the pupil. It is named as water wheel because it pertains to kidney, 

which governs water. 

水肿 (shuǐ zhǒng)  :  指以头面、眼睑、四肢、腹背、甚至全身浮肿为临床特

征的病证。多因肺失通调，脾失转输，肾失开阖，三焦气化不利导致体内

水液潴留，泛溢肌肤。 
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สุยจ่ง : บวมน ้ า : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ การบวมที่เกิดบริเวณศีรษะ 

ใบหนา้ เปลอืกตา แขนขา หนา้ทอ้ง แผ่นหลงั หากรุนแรงจะมอีาการบวมท ัง้ตวั มกัมสีาเหตุจาก 

ปอดเสยีการก ากบัการไหลเวยีนของน า้ มา้มเสยีหนา้ที่ในการล าเลยีง ไตเสื่อมสมรรถภาพในการ

เปิดปิด และซานเจยีวแปรสภาพชี่ไม่คลอ่ง ส่งผลใหน้ า้ตกคา้งสะสมในร่างกาย เอ่อทน้สู่ใตผ้วิหนงั 

edema : a disease/pattern featured as swelling of the head, face, eyelids, limbs, 

abdomen and back, and even the whole body. It is mostly caused by lung failing 

to regulate the waterways, spleen’ s loss of transit, kidney’ s dysfunction of 

opening and closing, and inhibited qi transformation of three jiao, resulting in 

water retention in the body and overflowing under the skin. 

丝竹空 (sī zhú kōng) : 经穴名，属手少阳三焦经。位于眉梢凹陷处。主治

目赤肿痛，眼睑瞤动，目眩头痛，视物昏花等。 

ซือจูค๋ง (TE 23) : ชื่อจดุฝงัเขม็ สงักดัเสน้ลมปราณมอืเสา้หยางซานเจยีว มตี าแหน่งอยู่ตรงรอย

บุม๋ทีห่างคิ้ว ขอ้บ่งใช ้คือ ตาแดงบวมและเจ็บ หนงัตากระตุก ตาลาย ปวดหวั ตาพร่า เป็นตน้ 

si zhu kong (TE 23) : an acupoint of triple energizer meridian, located in the 

depression on the lateral end of the eyebrow It is indicated for red, swollen and 

painful eyes, eyelids twitching, dizzy vision, headache, and blurred vision, etc. 

四白 (sì bái) : 经穴名，属足阳明胃经。目正视，瞳孔直下，当眶下孔凹陷

处。主治目赤痛痒、流泪、黑睛生翳、能近怯远、眼睑瞤动、口眼喎斜、

头痛眩晕。 

ซื่อไป๋ (ST 2) : ชื่อจุดฝงัเข็ม สงักดัเสน้ลมปราณเทา้หยางหมิงกระเพาะอาหาร เมื่อมองตรงไป

ขา้งหนา้ต าแหน่งจุดตรงกบัแนวรูม่านตามาทางดา้นล่าง อยู่ในร่องใตเ้บา้ตา ขอ้บ่งใช ้คือ ตาแดง

เจ็บและคนั น า้ตาไหลมาก ตาด าขุ่นขาว สายตาส ัน้ หนงัตากระตุก ตาและปากเบี้ยว ปวดหวั 

เวยีนหวั 

si bai (ST 2) : an acupoint of stomach meridian located in the depression of 

infraorbital foramen straight down from the pupil. It is indicated for redness, 

pain and itching of the eyes, lacrimation, nebula of the cornea, myopia, eyelids 

twitching, deviated eyes and mouth, headache and dizziness. 

四妙勇安汤 (sì miào yǒng ān tāng) : 指由玄参、当归、金银花、甘草组成的

内服方剂，具有清热解毒、活血滋阴的功效，用于脱疽溃烂，局部红肿热

痛。此方出自《验方新编》。 
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ซื่อเมี่ยวหย่งอนัทัง : ยาซื่อเมี่ยวหย่งอนัทงั : เป็นต ารบัยาใชต้ม้ส าหรบัรบัประทาน ตัวยา

ประกอบดว้ย เสฺวยีนเซิน, ตงักุย (โกฐเชียง), จินอิน๋ฮวา (ดอกสายน า้ผึ้ง) และกนัเฉ่า (ชะเอม

เทศ) มีสรรพคุณดบัรอ้นถอนพิษ กระตุน้เลือดบ ารุงอิน ใชร้กัษาอาการปวดบวมแดงรอ้นใน    

โรคนิ้วมอืหรือนิ้วเทา้ตายเน่า เป็นยาทีม่าจากต าราเยีย่นฟางซนิเปียน 

si miao yong an tang : an oral formula recorded in New Compilation of Proven 

Formulas (yàn fāng xīn biān, 验方新编) and consisting of xuán shēn, dāng guī, 

jīn yín huā and gān cǎo. It is indicated to clear heat, detoxify, activate blood and 

nourish yin and is applicable for ulceration, local redness, swelling and heat 

pain of digital gangrene. 

粟疮 (sù chuāng) : 又称睑生风粟、粟眼、粟疡。指以胞睑内面颗粒累累，

色黄而软，状如粟米为临床特征的眼病。多因脾虚湿困或脾胃积热，上壅

胞睑，脉络阻滞，气血失和所致。多见于儿童或青少年。常双眼发病。病

变主要位于下睑。与西医学的慢性滤泡性结膜炎与结膜滤泡症类似。 

ซู่ชวง : แผลขา้วฟ่าง : หรือเรียกว่า เจี่ยนเซงิเฟิงซู่, ซู่เหยี่ยน หรือซู่หยาง หมายถงึ โรคตาชนิด

หนึ่ง มีลกัษณะเด่นทางคลินิก ไดแ้ก่ เปลือกตาดา้นในเป็นกลุ่มของตุ่มเล็กๆ สีเหลอืงและนิ่ม 

คลา้ยเมลด็ขา้วฟ่าง มกัมสีาเหตุจากมา้มพร่องถูกความชื้นโอบลอ้ม หรือมา้มและกระเพาะอาหารมี

ความรอ้นสะสม เกิดพษิรอ้นคัง่ที่เปลอืกตา และปิดกัน้การไหลเวยีนของเสน้ลมปราณ ท าใหช้ี่และ

เลอืดเสยีสมดุลก่อใหเ้กิดโรค พบมากในเด็กหรือวยัรุ่น มกัเกิดกบัตาท ัง้สองขา้ง ส่วนใหญ่มพียาธิ

สภาพที่เปลือกตาล่าง คลา้ยกบั โรคเยื่อบุตาอกัเสบเรื้อรงัและโรคเยื่อบุตาอกัเสบเฉียบพลนั 

(chronic follicular conjunctivitis and conjunctival folliculosis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

millet sore : also known as jiǎn shēng fēng sù, sù yǎn and sù yáng, referring to 

an eye disease featured as clusters of yellow, soft and millet-like follicles on 

inner surface of the eyelids. It is mostly caused by spleen deficiency with 

dampness encumbrance or accumulated heat in the spleen and stomach 

attacking the eyelids to obstruct the vessels and disharmonize qi-blood. It 

frequently occurs among children or teenagers. In most cases it infects both eyes 

and mainly affects the lower eyelid. It is similar to chronic follicular 

conjunctivitis and conjunctival folliculosis in western medicine. 

宿翳 (sù yì)  : 指黑睛混浊，表面光滑，边缘清晰，病情静止，不伴赤痛流泪等

症状的病证。根据薄厚程度不同，包括冰瑕翳、云翳、厚翳、斑脂翳等。 
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ซู่อี้  : กระจกตาขุ่นเก่า : กลุ่มอาการโรคที่ท าใหต้าด าขุ่นมวั พื้นผวิเรียบ ขอบเขตชดัเจน อาการ

ของโรคสงบ ไม่มอีาการเจ็บตา ตาแดง หรือน า้ตาไหล รอยโรคจะแตกต่างกนัตามความหนาบาง

ของรอยโรค เช่น ice nebula, cloud nebula, thick nebula, patched-fat nebula  

old nebula : a disease/pattern that the dark part of the eye turns turbid, smooth-

surfaced, boundary-clear. The disease condition is stable, no eye pain, eye 

redness and lacrimation. It also includes ice nebula, cloud nebula, thick nebula 

and patched-fat nebula according to the thickness. 

损伤部位辨证治法 (sǔn shāng bù wèi biàn zhèng zhì fǎ) : 指在损伤的辨证论

治过程中，根据证型选定组方后，可依照损伤部位的不同加入几味相应的

引经药，使药力作用直达损伤部位，加强治疗效果的方法。 

สุ่นซางปู้เว่ยเป้ียนเจิ้ งจื้ อฝ่า : วิธีรกัษาโดยวินิจฉัยแยกโรคในต าแหน่งที่บาดเจ็บ : วิธีการ

รกัษาการบาดเจ็บโดยการวนิิจฉยัแยกโรคเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการรกัษา โดยการก าหนดต ารบัยา

จากการจ าแนกกลุม่อาการโรค แลว้เพิม่ตวัยาน าพา (อิ่นจงิเย่า) ทีส่อดคลอ้งกบัต าแหน่งทีบ่าดเจ็บ 

ส่งผลใหย้าออกฤทธ์ิโดยตรงในบริเวณทีบ่าดเจ็บ 

treatment based on syndrome differentiation of injury region : a therapeutic 

method that adds channel envoy into the selected formula based on 

differentiation of injury region to usher the efficacy to the affected region and 

reinforce the therapeutic effect. 

损伤昏厥  (sǔn shāng hūn jué) : 指机体因遭受外来暴力冲击，脑海震动而神

明受扰，或气血亡脱，气机紊乱后出现的以昏不知人为主要表现的危重

病证。 

สุน่ซางฮนุเจฺวี๋ย : หมดสติจากการบาดเจบ็ : กลุม่อาการโรคในภาวะวกิฤตที่เกิดจากแรงกระแทก

จากภายนอกอย่างรุนแรงกระทบต่อสมองและรบกวนสติสมัปชญัญะ หรือท าใหช้ี่และเลอืดเหอืด

แหง้และดบัสูญ จนการไหลเวียนของชี่แปรปรวน และมีอาการแสดงที่ส  าคญั คือ หมดสติไม่

รูส้กึตวั 

injury fainting : a critical disease/pattern caused by external violent impact 

shocking the brain and disturbing the bright spirit, or collapse and desertion of 

qi and blood, qi movement disorder, and manifested as unconsciousness. 

损伤内因  (sǔn shāng nèi yīn) : 指导致皮、肉、筋、骨损伤的各种内在因素

的合称。包括年龄、体质、局部解剖结构等。 
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สุน่ซางเน่ยอนิ : สาเหตุภายในของการบาดเจบ็ : ปจัจยัภายในทุกประเภทที่ท าใหเ้กิดการบาดเจ็บ

ของผิวหนัง กลา้มเนื้ อ เสน้เอ็นและกระดูก ซึ่งรวมถึงอายุ พื้นฐานสุขภาพของร่างกายและ

โครงสรา้งทางกายวภิาคเฉพาะส่วน เป็นตน้ 

internal cause of damage : a collective term for internal factors causing injury 

of the skin, muscles, tendons and bones, including age, constitution and regional 

anatomical structure, etc.  

损伤三期辨证治法  (sǔn shāng sān qī biàn zhèng zhì fǎ) : 指根据损伤的发

展过程中不同阶段的病理生理状况，将损伤分为初、中、后三个时期，

根据每个时期的整体特点，结合患者具体的体质及损伤情况进行辨证论

治的方法。 

สุน่ซางซานชีเป้ียนเจิ้งจื้อฝ่า : วิธีรกัษาโดยวินิจฉยัแยกโรคการบาดเจ็บสามระยะ : วธิีการรกัษา

โดยการวินิจฉยัแยกโรคการบาดเจ็บออกเป็นสามระยะ ไดแ้ก่ ระยะแรก ระยะกลางและระยะ

ปลาย โดยอาศัยสภาวะทางพยาธิวิทยาและสรีรวิทยาในแต่ละระยะซึ่งมีลกัษณะเด่นของ         

การด าเนินโรคทีแ่ตกต่างกนั ร่วมกบัพื้นฐานสุขภาพของร่างกายและภาวะการบาดเจ็บของผูป่้วย 

treatment based on syndrome differentiation of injury in three stages : a 

therapeutic method that divides injury into the early, medium and late stage 

according to the pathological or physiological status in different stages, and 

treats it based on differentiation of overall characteristics of each stage by 

combining constitutional feature and injury status. 

损伤外因 (sǔn shāng wài yīn) : 指导致皮、肉、筋、骨损伤的各种外界因素

的合称。包括外感六淫、外力伤害、毒物、放射线等。 

สุ่นซางไว่อิน : สาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ : ปจัจยัภายนอกทุกประเภทที่ท าใหเ้กิดการ

บาดเจ็บของผิวหนงั กลา้มเนื้อ เสน้เอ็นและกระดูก ซึ่งรวมถงึปจัจยัก่อโรคภายนอกทัง้หก การ

บาดเจ็บจากแรงภายนอก สารพษิและรงัส ีเป็นตน้ 

external cause of damage : a collective term for external pathogenic factors 

causing injury of the skin, muscles, tendons and bones, including externally-

contracted six excesses, external force damage, toxicant and radiation, etc. 

锁膈 (suǒ gé) : 指小儿以口生疮，不能进食饮水为临床特征的病证。属慢

惊风的一种特殊类型。 

ส ัว่เก๋อ : อาการกินไม่ได ้: กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ แผลในปาก     
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ไม่สามารถกินอาหารหรือดื่มน า้ได ้ถอืเป็นลกัษณะเฉพาะแบบหนึ่งของโรคชกัเรื้อรงั 

suo ge : a pediatric disease/pattern featured as sores in the mouth and inability 

to eat and drink. It is a particular type of chronic infantile convulsion. 

锁子骨 (suǒ zĭ gǔ) : 又称为缺盆骨、巨骨。左右各一，横卧于两肩前缺盆穴

之外，其两端外接肩解。即西医学的锁骨。(图 Fig. 28)   

ส ัว่จื๋อกู่ (กระดูกรูปกุญแจโบราณ ) : กระดูกไหปลารา้ : หรือเรียกว่า เชฺวียเผินกู่ หรือจฺวี้ กู่ 

หมายถงึ กระดูกทีท่อดขวางในแนวนอนระดบัไหล ่ดา้นหนา้จดุเชฺวยีเผนิ (ST 12) ซา้ยขวาขา้งละ

หนึ่งชิ้น ปลายกระดูกเชื่อมกบัขอ้ไหล ่ตรงกบั clavicle ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 28)   

suo zi gu : also known quē pén gǔ and jù gŭ, referring to the bones lying 

horizontally outer to quē pén acupoint (ST 12) located anterior to the shoulders 

and its lateral ends connecting with the shoulder joints, i.e. clavicle in western 

medicine. (picture Fig. 28) 

t 

溻渍法 (tà zì fǎ) : 指通过湿敷、淋洗、浸泡对患处的物理作用，以及不同药

物对患部的药效作用而达到治疗目的的治疗方法。 

ท่าจื้อฝ่า : วิธีแช่น ้ายา : เป็นวธิีรกัษาชนิดหนึ่งโดยอาศยัผลทางกายภาพของการประคบชื้น อาบ 

หรือแช่ และอาศยัสรรพคุณของยาชนิดต่างๆ เพือ่รกัษาบริเวณทีเ่กิดโรค  

external medicinal liquid application : a therapeutic method that treats diseases 

by physical effect of moisten compress, elution and immersion and efficacy of 

different medicinals on the affected region.  

胎动不安 (tāi dòng bù ān) :又称胎气不安。指妊娠期，仅有腰酸腹痛，或下

腹坠胀，或伴有少量阴道出血为临床特征的病证。与西医学的先兆流产和

先兆早产类似。 

ไทตง้ปู้ อนั (ครรภไ์ม่สงบ) : แทง้คุกคาม : หรือเรียกว่า ไทชี่ปู้ อนั (ชี่ของครรภไ์ม่สงบ) หมายถึง 

กลุม่อาการโรคขณะตัง้ครรภท์ี่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ ปวดทอ้งเมื่อยเอว หรือ ปวดถ่วงที่

ทอ้งนอ้ย หรือพบร่วมกบัอาการเลอืดออกจากช่องคลอดเลก็นอ้ย ในระหว่างการตัง้ครรภ ์ตรงกบั 

ภาวะแทง้คุกคาม (threatened abortion) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

threatened abortion : also known as tāi qì bù ān, referring to a disease/pattern 

featured as soreness in low back and pain in abdomen, sometimes sagging 
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distention in lower abdomen or a small quantity of bleeding in vagina during 

gestation. It is similar to threatened abortion and threatened premature delivery 

in western medicine. 

胎粪  (tāi fèn) : 指新生儿在出生 24 小时内的大便。 

ไทเฟ่ิน : ขี้ เทา :  อจุจาระของทารกแรกเกิดใน 24 ชัว่โมงแรก 

meconium : the first type of faeces within the first 24 hours of a newborn. 

胎患内障 (tāi huàn nèi zhàng)  : 指以出生即有晶珠混浊为临床特征的病证。

多双眼患病。多因父母遗传，或先天禀赋不足，或孕妇将息失度，感受风

毒或服用某些药物，影响胎儿发育所致。即西医学的先天性白内障。 

ไทหว้นเน่ยจ ัง้ (โรคตาขณะอยู่ในครรภ)์ : ตอ้กระจกแต่ก าเนิด : กลุ่มอาการโรคตาที่มลีกัษณะ

เด่นทางคลินิก คือ วุน้แกว้ตาขุ่นมวัตัง้แต่แรกเกิด ส่วนใหญ่เป็นท ัง้สองขา้ง มกัมีสาเหตุจาก

กรรมพนัธุ ์หรือทุนแต่ก าเนิดไม่พอ หรือถูกลมพษิโจมตีเนื่องจากการดูแลบ ารุงครรภไ์ม่เหมาะสม 

หรือการไดร้บัยาบางชนิด ส่งผลกระทบต่อพฒันาการของทารกในครรภ ์ตรงกบั โรคตอ้กระจกแต่

ก าเนิด (congenital cataract) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fetal suffered cataract :  a disease/pattern featured as cloudy lens by birth.  It 

frequently occurs in both eyes and is mostly caused by parental inheritance, or 

congenital constitutional insufficiency, or wind-toxin attack due to improper 

nursing of pregnant women, or medicinals affecting fetal development, i. e. 

congenital cataract.  

胎黄 (tāi huáng) : 又称胎疽。指以婴儿出生后皮肤面目出现黄疸为临床特

征的病证。分生理性和病理性两类。即西医学的新生儿黄疸。 

ไทหวง : ทารกแรกเกิดตวัเหลือง : หรือเรียกว่า ไทจฺวี (ผิวผิดปกติเมื่อแรกเกิด) หมายถึง     

กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ภาวะผวิหนงั ใบหนา้และตาเหลอืงในทารกแรกเกิด 

แบ่งเป็นสองประเภท คือ ประเภททีเ่ป็นปกติทางสรีรวทิยาและประเภททีเ่ป็นโรค ตรงกบั ภาวะตวั

เหลอืงในทารกแรกเกิด ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tai huang : also known as tāi jū, referring to a disease/pattern featured as 

jaundice of the skin, face and eyes of the infant after birth. There are 

physiological and pathological types, i.e. neonatal jaundice in western medicine. 

胎漏 (tāi lòu) : 又称胞漏、漏胎。指妊娠期，阴道少量出血，时下时止，或
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淋漓不断，而无腰酸腹痛为临床特征的病证。与西医学的先兆流产和妊娠

中晚期的前置胎盘出血类似。 

ไทโล่ว : เลือดออกทางช่องคลอดขณะตัง้ครรภ ์: หรือเรียกว่า เปาโล่ว หรือโล่วไท หมายถึง    

กลุ่มอาการโรคขณะตัง้ครรภท์ี่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก ไดแ้ก่ มีเลือดออกจากช่องคลอดใน

ปริมาณนอ้ย เป็นครัง้คราว หรือเลอืดออกกะปริบกะปรอย แต่ไม่มอีาการปวดเอวหรือปวดทอ้ง 

ในระหว่างการตัง้ครรภ ์ตรงกบั ภาวะแทง้คุกคาม (threatened abortion) และภาวะรกเกาะต า่ 

(placenta previa) ทีม่เีลอืดออกในช่วงอายุครรภไ์ตรมาสที่สองและสาม ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั   

tai lou : also known as bāo lòu, lòu tāi, referring to ta disease/pattern featured as 

a small quantity of bleeding in vagina which is intermittent or dripping 

tricklingly, but without soreness in low back or pain in abdomen during 

gestation. It is similar to threatened abortion, and placenta previa that bleeding 
occurs during the second and third trimesters of pregnancy in western medicine. 

胎死不下 (tāi sǐ bú xià) : 又称胎死不能出。指胎死胞中，不能自行产出为临

床特征的病证。即西医学的死胎及稽留流产。 

ไทสื่อปู๋เซี่ย : ทารกตายในครรภ ์: หรือเรียกว่า ไทสื่อปู้เหนิงชู หมายถงึ ภาวะทีต่วัอ่อนตายอยู่ใน

มดลูกและไม่สามารถขบัออกมาเองได ้ตรงกบั dead fetus in utero ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

retention of dead fetus : also known as tāi sǐ bù néng chū, referring to a 

disease/pattern featured as that fetus dies in the uterus and is unable to come off 

by itself, i.e. dead fetus in utero in western medicine.  

胎萎不长 (tāi wěi bù zhǎng) :   又称胎不长、妊娠胎萎燥。指妊娠腹形小于

相应月份，胎儿存活而生长迟缓为临床特征的病证。即西医学的胎儿生长

受限。 

ไทเหว่ยปู้ จ่าง : ทารกในครรภเ์ติบโตช้า : หรือเรียกว่า ไทปู้ จ่าง หรือเญิ่นเซินไทเหว่ยจา้ว 

หมายถึง ภาวะครรภ์มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับอายุครรภ์ โดยทารกยังมีชีวิตอยู่แต่มีการ

เจริญเติบโตชา้ ตรงกบั intrauterine growth retardation (IUGR) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

retarded growth of fetus : also known as tāi bù zhǎng, rèn shēn tāi wěi zào, 

referring to a disease/pattern featured as that abdomen size of the pregnant 

woman is smaller than normal compared to gestational age, the fetus stays alive 

but grows slowly, i.e. intrauterine growth retardation (IUGR) in western medicine. 

胎元 (tāi yuán) :  一是指母体子宫内的胚胎；二是指母体充养胎儿的元气；
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三是指胎盘。 

ไทเหยฺวียน : ทุนก าเนิดในครรภ ์ : ความหมายที่หนึ่ ง คือ ตัวอ่อนในมดลูกของมารดา 

ความหมายทีส่อง คือ ชี่แต่ก าเนิดของมารดาทีห่ลอ่เลี้ยงครรภ ์ความหมายทีส่าม คือ รก 

fetal origin : embryo in uterus; original qi for nourishing fetus; placenta. 

太阳 (tài yáng) :   经外奇穴。在耳廓前面，前额两侧，外眦延长线的上方。

主治目偏斜、青盲、夜盲、目赤肿痛等内外障眼病。 

ไท่หยาง (EX-HN5) : จดุฝงัเขม็นอกระบบเสน้ลมปราณ ต าแหน่งจดุอยู่บริเวณดา้นหนา้ขอบบน

ของใบหู ตรงขมบัท ัง้สองขา้ง โดยลากจากหางตาขึ้นไปเลก็นอ้ย [ตรงรอยบุม๋ขมบั โดยวดัจากจุด

กึ่งกลางระหว่างหางคิ้วและหางตามาดา้นขา้งประมาณหนึ่งความกวา้งนิ้วมือ] ขอ้บ่งใช ้คือ ตาเข 

ตอ้หนิ ตาบอดกลางคืน ตาแดงบวมและเจ็บ เป็นตน้ 

tai yang (EX-HN5) : an extra point located in front of the auricle, on both sides 

of the forehead and superior to the line extending from the outer canthus. It is 

indicated for internal and external ophthalmopathy, such as squint, blue 

blindness (glaucoma), night blindness, redness, swelling and pain of the eyes. 

痰厥 (tán jué) :  指以突然昏厥，喉有痰声，或呕吐涎沫，呼吸气粗为临床

特征的病证。素有咳喘宿痰、痰湿之体，因恼怒或剧烈咳嗽而致肝郁肺

闭，痰阻清窍。 

ถนัเจฺวี๋ย : เป็นลมจากเสมหะ : กลุ่มอาการโรคทีม่กัเกิดในผูม้อีาการไอหอบ เสมหะตกคา้ง หรือ 

ผูท้ี่มพีื้นฐานสุขภาพของร่างกายในกลุ่มเสมหะชื้น เนื่องจากโมโหหรือไอรุนแรง ท าใหช้ี่ตบัติดขดั

และชี่ปอดปิดกัน้ เสมหะอุดกัน้ทวารศีรษะ ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เป็นลมฉับพลนั มเีสียง

เสมหะในล าคอ หรืออาเจยีนน า้ลายเป็นฟอง หายใจแรง  

phlegm syncope : a disease/pattern featured as sudden faint, phlegm sound in 

throat, vomiting saliva, rough breathing. One with constitution of easily coughing, 

wheezing and phlegm-dampness may have liver constraint and lung obstruction 

caused by irritation or acute coughing. 

痰饮 (tán yǐn) : 临床上有广义和狭义之分。广义包括痰饮、悬饮、溢饮、支

饮四类，是指体内水液输布、运化失常，停积于某些部位的一类病证。多

因肺、脾、肾功能失调，三焦气化不利，水液停聚所致。狭义指饮停胃肠

之证，即四饮之一，以心下满闷，胃肠沥沥有声为临床特征。 

ถนัอิน่ : เสมหะอิน่ : ในทางคลนิิกมกีารจ าแนกเป็นนิยามโดยกวา้งและนิยามโดยแคบ นิยามโดย
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กวา้งหมายถงึ อิ่น (饮, เมอืกตกคา้ง) สีป่ระเภท ไดแ้ก่ ถนัอิ่น (痰饮) เสฺวยีนอิ่น (悬饮) อี้อิ่น  

(溢饮) และจืออิ่น (支饮) เป็นกลุ่มอาการโรคประเภทหนึ่งที่มีความผิดปกติของการกระจาย

และแปรสภาพของสารน า้ในร่างกาย ท าใหเ้กิดการตกคา้งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย มกัมี

สาเหตุจากปอด มา้ม และไตท างานไม่สอดคลอ้งกนั การแปรสภาพชี่ของซานเจียวขดัขอ้ง ท าให ้

สารน า้ตกคา้งสะสม, ส่วนนิยามโดยแคบ ถนัอิ่น หมายถงึ หนึ่งในอิ่นสี่ประเภท เป็นกลุ่มอาการ  

อิ่นตกคา้งที่กระเพาะอาหารและล าไส ้มีลกัษณะเด่นทางคลินิ ก คือ จุกแน่นลิ้นป่ี มีเสียงใน

กระเพาะอาหารและล าไส ้

phlegm-fluid retention : clinically including two phases: broad and narrow. In 

the broad sense, it is a disease/pattern consisting of 4 categories - phlegm-fluid 

retention, hypochondriac fluid retention, subcutaneous fluid retention, and 

thoracic fluid retention - that featured as fluid distribution and transformation 

disorder in the body and fluid retained in certain parts of body. It is mostly 

caused by disharmony of the lung, spleen and kidney, qi failing to transform in 

triple energizers, leading to retention and accumulation of fluid.  In the narrow 

sense, it is fluid retention in the stomach and intestine, one of the four referred 

broad retentions, a pattern featured as fullness in the epigastrium and rustling 

sound in the stomach and intestine.  

痰浊头痛  (tán zhuó tóu tòng)  :  指以头痛时作，昏蒙沉重，胸脘满闷，纳呆

呕恶为临床特征的病证。多因脾失健运，痰浊中阻，上蒙清窍所致。 

ถานจ ัว่โถวท่ง : ปวดหวัแบบเสมหะขน้ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดหวั

เป็นๆ หายๆ งวัเงยีหนกัหวั แน่นหนา้อกจุกกระเพาะอาหาร เบื่ออาหาร คลื่นไสอ้าเจียน มกัมี

สาเหตุจากมา้มขาดการล  าเลยีงและแปรสภาพ เสมหะขน้ปิดกัน้จงเจยีว ขึ้นปกคลุมทวารศีรษะ 

phlegm-turbidity headache : a disease/pattern featured as frequent headache, 

dizziness and heaviness, chest fullness, nausea and vomiting. It is mostly caused 

by dysfunction of spleen in transportation, phlegm-turbidity obstructing the 

middle and clouding the clear orifices. 

螳螂子 (táng láng zǐ) : 又称妨乳、颊脂垫。指小儿生后一个月左右，口腔

内两侧近牙龈处，出现肿硬隆起的脂肪垫，剖视之颇似螳螂子。有助于吮

乳，一般不做特殊处理。 

ถางหลางจื่อ (ไข่ตัก๊แตน) : แผ่นไขมนัในปากทารก : หรือเรียกว่า ฝงัหญู่ (ขวางนม) หรือเจีย๋จือ

เตี้ยน (แผ่นไขมนักระพุง้แกม้) หมายถึง แผ่นไขมนัในช่องปากท ัง้สองขา้งใกลเ้หงอืกของทารก
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หลงัคลอดประมาณหนึ่งเดือน มีลกัษณะบวม แข็ง นูนขึ้น ซึ่งถา้ผ่าออกจะดูคลา้ยไข่ตัก๊แตน    

ช่วยการดูดน า้นม โดยทัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งรกัษา  

tang lang zi : also known as fáng rǔ, jiá zhī diàn, referring to the two hard and 

bulging buccal fat pads near the gingiva arising about one month after birth, 

which look like mantis egg from cutting plane. Generally, no special treatment is 

needed.    

桃核承气汤 ( táo hé chéng qì tāng)  :  本方由桃仁、大黄、桂枝、炙甘草、芒

硝组成。具有攻下逐瘀的功效。用于损伤早期，瘀血蓄积，以大便不通，

腹胀拒按，舌苔黄，脉洪大而体实为主要表现的病证。 

เถาเหอเฉิงช่ีทงั : ต ารบัยาเถาเหอเฉิงช่ีทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย เถาเหญนิ (เมลด็ทอ้), ตา้หวง 

(โกฐน า้เตา้),  กุย้จือ (กิ่งอบเชยจีน), จื้อกนัเฉ่า (ชะเอมเทศผดัน า้ผึ้ง) และหมางเซยีว (ดีเกลอื)   

มีสรรพคุณถ่ายระบายทอ้ง สลายเลือดคัง่ ใชใ้นการรกัษากลุ่มอาการโรคจากการบาดเจ็บใน

ระยะแรก ที่มสีาเหตุจากเลอืดคัง่สะสมมาก ท าใหม้อีาการแสดงส าคญั คือ ทอ้งผูก ทอ้งอืดแน่น 

ไม่ชอบใหก้ดบริเวณทอ้ง ลิ้นมฝ้ีาเหลอืง และชพีจรหงตา้ (ใหญ่มพีลงั) กดแลว้รูส้กึแน่นและเต็ม  

tao he cheng qi tang :  a formula consisting of táo rén, dà huáng, guì zhī, zhì 

gān căo and máng xiāo.  It can purgate and expel stasis.  It is indicated for 

disease/pattern at the early stage of injury, caused by static blood accumulation 

and manifested as constipation, abdominal distention refusing to pressure, 

yellow tongue coating and surging pulse with excess constitution.  

特殊之毒 ( tè shū zhī dú)  :  指毒气暴烈，或自肌肤而入，或从口鼻侵犯，致

使人体不胜防御，轻则伤及肌肤，重则内犯脏腑的致病因素。包括虫毒、

蛇毒、疯犬毒、药毒、食物毒、疫疠之毒等。 

เท่อซูจือตู ๋: พิษจ าเพาะ : ปจัจยัก่อโรคที่เกิดจากพิษภายนอกเขา้สู่ร่างกายทางผวิหนงั ปากหรือ

จมูก มีฤทธ์ิเฉียบพลนัและรุนแรง ท าใหร่้างกายไม่สามารถตา้นทานได ้ในรายที่อาการเบาจะ

กระทบเฉพาะผิวหนงั ในรายที่อาการหนกั พิษจะรุกเขา้สู่จ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) พษิจ าเพาะ เช่น 

พษิจากแมลง  พษิงู พษิสุนขับา้ พษิจากยา พษิจากอาหาร โรคระบาด  

special toxin : the ferocious toxin, the pathogenic factor, that causes the unable 

defense of the human body, at least, injures the skin, and even more impairs the 

viscera and bowels. Such as insect toxin, snake toxin, rabies virus, drug toxin, 

food toxin and pestilence toxin. 
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提按端挤 (tí àn duān jǐ) : 又称捺正手法。指用手指直接用力，作用于骨折断

端，纠正侧方移位的治疗手法。其中前后侧移位以提按为主，内外侧移位

以端挤为主。 

ถอี ัน้ตวนจี่ : การยกกดประคองและบีบ : หรือเรียกว่า น่าเจิ้งโสวฝ่า หมายถงึ หตัถการการรกัษา

กระดูกหกัเคลื่อนไปดา้นขา้ง โดยใชน้ิ้ วมือกดตรงปลายกระดูกที่หกั กระดูกหกัที่มีลกัษณะ

เคลือ่นที่ไปขา้งหนา้และหลงั ใชก้ารยกและการกดเป็นหลกั, กระดูกหกัที่มลีกัษณะเคลือ่นทีเ่ขา้ใน

และออกนอกล าตวั ใชก้ารประคองและการบบีเป็นหลกั 

lifting, pressing, holding and squeezing : also known as nà zhèng shǒu fǎ, 

referring to a therapeutic manipulation that corrects the lateral displacement by 

directly applying force with fingers on the fracture end. Lifting and pressing is 

mainly used for forward and backward displacements, while holding and 

squeezing is mainly for inward and outward displacements. 

提法 (tí fǎ) : 指用一手或双手辅以相关工具使损伤后下陷的骨与关节复位的

治疗手法。 

ถีฝ่า : วิธียก : หตัถการการรกัษาโดยใชม้ือขา้งเดียวหรือท ัง้สองขา้งร่วมกบัการใชเ้ครื่องมือยก

กระดูกและขอ้ทียุ่บลงจากการบาดเจ็บ ใหก้ลบัคืนเขา้ที ่

lifting manipulation : a therapeutic manipulation that resets the depressed bone 

and joint due to injury by one hand or both hands with the aid of instruments. 

提刮法  (tí guā fǎ) : 指用瓷匙的边沿蘸水或油刮患者咽喉部皮肤，或用两指

提捏，以皮肤发生紫红色斑块为度。具有清热泻火、疏通经络的作用。主

要用于治疗咽喉实热病证。 

ถีกวาฝ่า : วิธีหนีบดึงและขูด : เป็นการรกัษาโดยใชข้อบชอ้นกระเบื้องจุ่มในน า้หรือน า้มนั แลว้

น ามาขูดผวิหนงับริเวณล าคอของผูป่้วย หรือใชส้องนิ้วหนีบดงึผวิหนงัจนเกิดรอยแดงคล า้ เพือ่ดบั

รอ้นระบายไฟ ทะลวงเสน้ลมปราณ มกัใชร้กัษากลุม่อาการโรครอ้นแกร่งในล าคอ 

lifting and scraping method : referring to a manipulation that scrapes patient’s 

skin of the throat with the edge of porcelain spoon with water or oil, or pinches 

with two fingers until the presence of purplish red macules. It acts to clear heat, 

purge fire, dredge meridian and collateral and is mainly applied to treat throat 

excess heat. 

天行赤眼 (tiān xíng chì yǎn) : 又称天行赤热、天行暴赤；俗称红眼病。指以

白睛暴发红赤，眵多粘结，常累及双眼，能迅速传染并引起广泛流行为主
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要表现的外障眼病。多发于夏秋之季，常有红眼病接触史。与西医学的急

性传染性结膜炎类似。 

เทียนสิงช่ือเหย่ียน (ตาแดงจากการระบาด) : โรคตาแดง : หรือเรียกว่า เทียนสิงชื่อเญ่อ      

(โรคระบาดตาแดงรอ้น) หรือเทียนสิงเป้าชื่อ (โรคระบาดตาแดงฉับพลนั) โดยท ัว่ไปเรียกว่า      

หงเหยี่ยนป้ิง (โรคตาแดง) เป็นโรคตาภายนอกทีม่อีาการแสดงส าคญั คือ ตาขาวเกิดแดงฉบัพลนั 

มขีี้ตาเหนียวปริมาณมาก มกัเกิดที่ดวงตาท ัง้สองขา้ง ติดต่อรวดเร็วและแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง 

ส่วนใหญ่เกิดในฤดูรอ้นและฤดูใบไมร่้วง และมีประวตัิสมัผสัผูป่้วยที่เป็นโรคตาแดงมาก่อน   

คลา้ยกับ โรคเยื่อบุตาอ ักเสบติดเชื้ อเฉียบพลนั (acute infectious conjunctivitis หรือ 

epidemic conjunctivitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

epidemic conjunctivitis : also known as tiān xíng chì rè, tiān xíng bào chì and 

commonly known as hóng yǎn bìng, referring to an external ophthalmopathy 

manifested as sudden redness of white of the eye, profuse sticky eye discharge, 

usually involving both eyes and spreading rapidly and extensively. It frequently 

occurs in summer and autumn, and has a contact history of epidemic 

conjunctivitis. It is similar to acute infectious conjunctivitis in western medicine. 

天行赤眼暴翳  (tiān xíng chì yǎn bào yì) : 又称暴赤生翳、暴赤眼后忽生翳、

大患后生翳等。指多因感染疫疠之气，导致以白睛红赤、黑睛生翳，白

睛、黑睛同时发病，病势急骤，且能传染流行为主要表现的外障眼病。即

西医学的流行性结膜角膜炎。 

เทียนสิงช่ือเหย่ียนเป้าอี้ : การระบาดของโรคตาแดงลามถึงตาด า : หรือเรียกว่า เป้าชื่อเซิงอี้ ,   

เป้าชื่อเหยี่ยนโฮ่วฮูเซิงอี้  หรือตา้หว้นโฮ่วเซิงอี้ เป็นตน้ เป็นโรคติดเชื้อของตาภายนอกจากการ

สมัผสัปจัจยัก่อโรคระบาด มีอาการแสดงส าคญั คือ ตาขาวเป็นสีแดงก า่ ตาด ามีตอ้มาปกคลุม   

ตาขาวและตาด าเกิดโรคพรอ้มกนั การด าเนินของโรคเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกท ัง้สามารถติดต่อ

และแพร่ระบาดได ้ตรงกบั โรคระบาดตาแดงจากเชื้อไวรสั (epidemic kerato-conjunctivitis, 

EKC) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

epidemic conjunctivitis with nebula : also known as bào chì shēng yì, bào chì 

yǎn hòu hū shēng yì, dà huàn hòu shēng yì, referring to an external ophthalmopathy 

mostly caused by epidemic pathogen and manifested as redness of white of the eye, 

nebula of dark of the eye, and involving both white and dark of the eye, with 

urgent tendency, infectivity and epidemic, i.e. epidemic kerato-conjunctivitis in 

western medicine. 



 

234                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

通睛 (tōng jīng) : 又称小儿通睛外障、双目通睛和睊目。指以双目同时注视

时，目珠偏于内眦为临床特征的眼病。即西医学的共同性内斜视。 

ทงจิง (ตาเช่ือมกนั) : ตาเหล่เขา้ใน : หรือเรียกว่า เสี่ยวเออ๋รท์งจิงไว่จ ัง้ (โรคตาภายนอกในเด็ก

เชื่อมกนั), ซวงมู่ทงจิง (ตาท ัง้สองเชื่อมกนั) หรือเจวี้ยนมู่ (ตาเอียงมองกนั) หมายถงึ โรคตาที่มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ขณะจอ้งมองดว้ยตาท ัง้สองขา้ง ตาด าเขเขา้ดา้นหวัตา ตรงกบั ตาเหล่

เขา้หากนั (concomitant esotropia) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

crossed eyes : also known as xiǎo ér tōng jīng wài zhàng, Shuāng mù tōng jīng, 

juàn mù, referring to an ophthalmopathy featured as eyeballs deviated to the 

inner canthus when fixing both eyes in something, i.e. concomitant esotropia in 

western medicine. 

通窍法 (tōng qiào fǎ) :  指选取具有辛散、走窜、芳香、化浊、升清功效的

方药，促使透邪外出、疏畅气机、清除壅滞、升举清阳，从而达到诸窍通

利，用于治疗清窍闭塞类疾病的方法。 

ทงเช่ียวฝ่า : วิธีเปิดทวาร : วธิีการใชย้าหรือต ารบัยารสเผ็ดทีม่สีรรพคุณกระจายทะลวง  และยา

ที่มกีลิน่หอมมสีรรพคุณสลายความชื้นที่ขุ่นสกปรก ชกัน าสารจ าเป็นขึ้นบน เพื่อขบั เสยีชี่ (ปจัจยั

ภายนอก) ออกไป ช่วยขบัเคลื่อนชี่ ขจดัการอุดกัน้ ดึงหยางบริสุทธ์ิขึ้นบน และทะลวงทวาร

ท ัง้หลายใหโ้ลง่ ใชร้กัษาโรคหูและจมกูทีม่สีาเหตุจากทวารศีรษะ (ชงิเชี่ยว) อดุกัน้   

unblocking the orifices :  a therapeutic method with medicinal and formula in 

acridness, aroma, activating circulation, turbidity-resolving, and clear-raising 

that treats obstruction of orifice by thrusting out the pathogen, freeing qi 

movement, clearing the congestion, and raising-lifting the clear yang.  

瞳神 (tóng shén) : 又称瞳子、瞳人、瞳仁、金井、眣、眸。广义包括西医学

的瞳孔及其后的解剖组织。狭义即西医学的瞳孔。 

ถงเสิน : รูม่านตา : หรือเรียกว่า ถงจื่อ, ถงเหญิน (瞳人), ถงเหญิน (瞳仁), จินจิ่ง, เตีย๋ หรือ

โหมว นิยามโดยกวา้ง หมายถงึ รูม่านตาและเนื้อเยื่อดา้นหลงัรูม่านตา นิยามโดยแคบ หมายถึง    

รูม่านตา ตรงกบั pupil ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tong shen : also known as tóng zĭ, tóng rén (瞳人), tóng rén (瞳仁), jīn jĭng, dié 

and móu. In a broad sense, it includes the pupil and tissues behind it; in a narrow 

sense, i.e. pupil in western medicine.  

瞳神干缺 (tóng shén gān quē) : 指以瞳孔失去正圆状态，边缘参差不齐，黄
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仁干枯不荣为临床特征的病证。多因瞳神紧小失治所致。与西医学的慢性

虹膜睫状体炎类似。 

ถงเสินกานเชฺวีย (รูม่านตาแหง้แหว่ง) : รูม่านตาผิดรูป : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ รูม่านตาไม่เป็นวงกลม ขอบไม่เรียบ และม่านตาแหง้ไม่เป็นเงา มกัมีสาเหตุจากโรครู

ม่านตาหดเล็กที่ไม่ไดร้บัการรกัษา คลา้ยกบั โรคม่านตาและซิเลียรีบอดีของตาอกัเสบเรื้อรงั 

(chronic iridocyclitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

pupillary metamorphosis : a disease/pattern mostly developing from untreated 

contracted pupil (iridocyclitis) and featured as loss of circular state of the pupil 

with uneven edges, withered and unluxuriant iris.  It is similar to chronic 

iridocyclitis in western medicine.  

瞳神紧小 (tóng shén jǐn xiǎo) : 又称瞳人锁紧、瞳神细小、瞳神焦小、瞳

缩。指以瞳神失去正常的展缩功能，持续缩小，甚则如针孔，视力下降为

主要表现的眼病。即西医学的虹膜睫状体炎。 

ถงเสินจิน๋เสี่ยว (รูม่านตาแน่นเล็ก) : รูม่านตาหดเล็ก : หรือเรียกว่า ถงเหญินสวัจิ่น (รูม่านตา

ลอ็คแน่น), ถงเสนิซี่เสี่ยว (รูม่านตาเลก็), ถงเสนิเจียวเสี่ยว (รูม่านตาเลก็) หรือถงซวั (รูม่านตา

หด) หมายถงึ โรคตาที่มอีาการแสดงส าคญั คือ การหดและขยายของรูม่านตาผดิปกติ โดยรูม่าน

ตาหดเลก็ลงอย่างต่อเนื่องจนคลา้ยรูเขม็ และการมองเห็นลดลง ตรงกบั โรคม่านตาและซเิลยีรีบอดี

ของตาอกัเสบ (iridocyclitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

contracted pupil : also known as tóng rén suǒ jǐn, tóng shén xì xiǎo, tóng shén 

jiāo xiǎo, tóng suō, referring to an ophthalmopathy manifested as dysfunction of 

pupil's dilatation and constriction resulting in constant constriction, even 

constricted to pinhole and impair the vision, i.e. iridocyclitis in western 

medicine. 

瞳子髎 (tóng zǐ liáo) : 经穴名， 属足少阳胆经。位于目外眦外侧 0.5 寸凹陷

中。主治目赤，目痒，迎风流泪，目生翳膜，青盲等。 

ถงจื่อเหลียว (GB 1) : ชื่อจุดฝงัเขม็ สงักดัเสน้ลมปราณเทา้เสา้หยางถงุน า้ดี มีต าแหน่งอยู่ตรง

รอยบุม๋ดา้นนอกห่างจากหางตา 0.5 ชุ่น ขอ้บ่งใช ้คือ ตาแดง คนัตา น า้ตาไหลเมื่อถูกลม ตอ้เนื้อ 

ตอ้หนิ เป็นตน้ 

tong zi liao (GB 1) : an acupoint of gallbladder meridian, located in the 

depression 0.5 cùn lateral to the outer canthus. It is indicated for red eyes, eyes 
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itching, tearing induced by wind, nebula and bluish blindness, etc. 

痛 (tòng)  :  指气血凝滞、阻塞不通所致的自觉症状，表现为病人身体内的伤

害性感觉与反应。多见于疮疡疾病。疼痛增剧与减轻常为病势进程的标志。 

ท่ง : ปวด : อาการของร่างกายทีช่ี่และเลอืดติดขดัไหลเวยีนไม่สะดวก ท าใหร่้างกายเกิดความรูส้กึ

และมปีฏกิิริยาเหมอืนถูกท ารา้ย มกัพบในโรคชวงหยาง อาการเจ็บปวดที่รุนแรงขึ้นหรือลดลงเป็น

ขอ้บ่งชี้ภาวะการด าเนินโรค 

pain : the subjective symptom caused by stagnation and block of qi and blood. 

It is manifested by the noxious feel and response in patients’ body and occurs 

mostly in sore and ulcer. The seriousness and mitigation of pain is usually the 

indicator of advance of disease.  

痛痹 (tòng bì) : 又称寒痹。指以肢体关节疼痛，痛势较剧，部位固定，遇寒

痛甚，得热痛缓，关节屈伸不利，局部皮肤或有冷感为临床特征的病证。

多因风寒湿邪（寒邪为主）侵袭肢节、经络所致。 

ท่งป้ี : ปวดขอ้แบบรุนแรง : หรือเรียกว่า หานป้ี (ปวดขอ้แบบความเย็น) หมายถงึ กลุ่มอาการ

โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดเจ็บขอ้ต่อ อาการปวดรุนแรง ต าแหน่งคงที่ อาการปวด

รุนแรงขึ้นเมื่อไดร้บัความเยน็ และทุเลาเมือ่ไดร้บัความรอ้น การเคลือ่นไหวของขอ้ต่อติดขดั และ

ผิวหนังบริเวณที่ปวดอาจมีความรูส้ึกเย็น มกัมีสาเหตุจากปจัจยัลม ความเย็น และความชื้น  

(โดยมปีจัจยัความเยน็เป็นหลกั) จู่โจมขอ้ต่อและเสน้ลมปราณ 

painful bi : also termed as hán bì, referring to a disease/pattern featured as pain 

or even severe pain of joints with fixed tenderness, pain getting aggravated 

when in colder circumstance and relieved while heating, joints failing to flex 

and stretch, and creeping chills in local skin occasionally. It is mostly caused by 

wind, cold, dampness pathogens (mainly cold pathogen) attacking joints and 

meridians. 

痛经 (tòng jīng) : 又称经行腹痛。指以妇女正值经期或行经前后，出现周期

性小腹疼痛，或痛引腰腹，甚至剧痛晕厥为临床特征的病证。即西医学原

发性痛经，子宫内膜异位症、子宫腺肌症及盆腔炎性疾病等引起的继发性

痛经。 

ท่งจิง : ปวดระดู : หรือเรียกว่า จิงสิงฟู่ ท่ง หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ สตรีระหว่างหรือก่อนหรือหลงัการมปีระจ าเดอืน มอีาการปวดทอ้งนอ้ย หรือปวดรา้วไปยงัทอ้ง
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และเอว อาจปวดรุนแรงจนเป็นลมหมดสติ ตรงกบั primary dysmenorrhea และ secondary 

dysmenorrhea ที่มสีาเหตุจาก endometriosis, adenomyosis, อุง้เชิงกรานอกัเสบ (pelvic 

inflammatory disease) เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

dysmenorrhea : also known as jīng xíng fù tòng, referring to a disease/pattern 

featured as that periodic lower abdominal pain occurs before, after or during 

menstruation, which causes referred pain of waist and abdomen, or even 

syncope when acute, i.e.  primary dysmenorrhea, and secondary dysmenorrhea 

caused by endometriosis, adenomyosis, pelvic inflammatory disease, and etc in 

western medicine. 

头痛  (tóu tòng) : 又称首风、脑风。指以自觉头部疼痛为临床特征的病证。

多因脑脉拘急或失养，清窍不利所致。 

โถวท่ง : ปวดหวั : หรือเรียกว่า โส่วเฟิง (ลมในหวั) หรือเหน่าเฟิง (ลมในสมอง) หมายถึง     

กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูส้กึปวดบริเวณศีรษะ มกัมสีาเหตุจากหลอดเลอืด

สมองหดเกร็ง หรือขาดการหลอ่เลี้ยง ท าใหท้วารศีรษะไม่โปร่งโลง่ 

headache : also known as shŏu fēng and năo fēng, referring to a disease/pattern 

featured as spontaneous pain of the head. It is mostly caused by spasm or loss of 

nourishment of the cerebral vasculature and unfavorable clearing of the orifices. 

头针 (tóu zhēn) : 指针刺头皮的刺激区（大脑皮层功能在头皮上的相应投射

区），以治疗脑源性眼病为主的一种疗法。眼科常针刺视区，常用于青

盲、目系暴盲等眼病。 

โถวเจิน : การฝังเข็มหวั : การฝังเข็มต าแหน่งเฉพาะของเขตกระตุน้บนหนงัศีรษะ (บริเวณ

สะทอ้นการท างานของเปลอืกสมองทีห่นงัศีรษะ) ถอืเป็นวธิีหนึ่งในการรกัษาโรคตาทีเ่กิดจากสมอง

เป็นหลกั ทางจกัษุวทิยามกัฝงัเขม็ทีเ่ขตการมองเหน็ เพือ่รกัษาโรคตอ้หนิ ตาบอดฉบัพลนั เป็นตน้ 

scalp acupuncture : a therapy that punctures the scalp stimulation areas, i.e. 

projection areas of the cerebral cortex, to treat brain-derived ophthalmopathy. In 

ophthalmology, visual area is often applied for blue blindness and sudden 

blindness.  

透光法 ( tòu guāng fǎ)  :  指辨识指（趾）部脓肿的诊断方法。在暗室中以患

指（趾）遮挡住手电筒的光线，观察患指（趾）部表面，若见深黑色的阴

影即为有脓。 
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โท่วกวงฝ่า : วิธีส่องผ่านแสง : วธิีการตรวจหนองที่นิ้วมือนิ้วเทา้ โดยใชไ้ฟฉายส่องที่นิ้วมอืหรือ

นิ้วเทา้ตรงต าแหน่งโรค ในหอ้งมดื แลว้สงัเกตผวิตรงต าแหน่งโรค หากมเีงาสดี าเขม้แสดงว่ามหีนอง  

light translumination method : the diagnostic method of determining the 

abscess of the fingers (toes), shining the flashlight on the affected fingers (toes) 

in a dark room and observing the fingers (toes) surface, the occurrence of the 

atrous shadow indicates pus. 

透脓祛腐法 (tòu nóng qū fǔ fǎ) :古称追蚀法。指用手术方法及使用提脓祛

腐的药物，制成适当的制剂，施用于疮面，促使疮疡内蓄之脓毒早日排

出，腐肉迅速脱落的外治方法。 

โท่วหนงชฺวีฝูฝ่า : วิธีระบายหนองก าจดัเน้ือเสีย : สมยัโบราณเรียกว่า จุยสือฝ่า (วิธีกดัหนอง) 

เป็นวิธีการรกัษาภายนอกโดยการผ่าตดัและใชย้าที่มีสรรพคุณบ่งหนองและกดัเนื้อเสีย โดยการ

ปรุงยาในรูปแบบที่เหมาะสมและน ายาไปพอกบนหนา้แผล ท าใหโ้รคแผลฝีที่มหีนองสะสมถูกขบั

ออก และเนื้อเสยีหลุดออกโดยเร็ว 

method of draining pus and dispelling putridity : kown as zhuī shí fǎ in 

ancient time, referring to an external treatment that promotes dispelling of 

accumulated pus in sore-ulcer and removing of putridity by both surgery and 

application of proper preparation made from medicinals of drawing out pus and 

dispelling putridity on sore-ulcer surface. 

透脓散 (tòu nóng sǎn) : 指由生黄芪、当归、炒穿山甲、川芎、皂角刺组成

的内服方剂，具有透脓托毒的功效，用于痈疽诸毒，内脓已成，不易外溃

者。此方出自《外科正宗》。 

โท่วหนงส่าน : ยาโท่วหนงส่าน : เป็นต ารบัยาส าหรบัรบัประทาน มีลกัษณะเป็นผง ใชเ้พื่อการ

กระทุง้หนอง ตวัยาประกอบดว้ยหวงฉี , ตงักุย (โกฐเชียง), เฉ่าชวนซานเจี่ย, ชวนซฺยง (โกฐ

หวับวั) และเจา้เจี่ยวชื่อ มสีรรพคุณขบัพษิระบายหนอง ใชร้กัษาฝีหนองทุกชนิด ฝีฝกับวัทีร่ากลกึ

ระบายหนองออกยาก เป็นต ารบัทีม่าจากต าราว่ายเคอเจ้ิงจง     

tou nong san : an oral formula recorded in Orthodox Lineage of External 

Medicine (wài kē zhèng zōng, 外科正宗) and consisting of huáng qí, dāng guī, 

chǎo chuān shān jiǎ, chuān xiōng and and zào jiǎo cì. It is indicated to drain pus 

and expel toxin and is applicable for all abscesses and deep-rooted carbuncles 

with pus inside but difficult to ulcerate.  
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突起睛高 (tū qǐ jīng gāo) : 又称睛高突起。指以眼珠胀痛突起，甚至高突出

眶，转动失灵，白睛赤肿为临床特征的眼病。发病急、变化快，病势凶

猛，治不及时，邪毒蔓延，可致毒入营血、邪陷心包而危及生命。与西医

学的急性炎症性突眼，如眼眶蜂窝组织炎、眶骨膜炎、全眼球炎等引起的

突眼类似。 

ทูฉ่ีจิงเกา : ตาโปนฉับพลนั : หรือเรียกว่า จิงเกาทูฉ่ี หมายถงึ โรคตาที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ ลูกตาเจ็บตึง และปูดโปนขึ้น กระท ัง่สูงกว่าเบา้ตา การกลอกตาผดิปกติ และเยื่อบุตาขาวบวม

แดง อาการของโรคเกิดขึ้นฉบัพลนั เปลีย่นแปลงรวดเร็วและรา้ยแรง หากรกัษาไม่ทนัเวลา พษิก่อ

โรคจะแพร่กระจาย ท าใหพ้ิษเขา้สู่ระดบัอิง๋และระดบัเลอืด และปจัจยัก่อโรคลุกลามเขา้เยื่อหุม้

หวัใจ ซึ่งเป็นอนัตรายต่อชีวติ คลา้ยกบั โรคตาโปนจากการอกัเสบเฉียบพลนั  ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั เช่น เนื้อเยื่อลูกตาอกัเสบ (orbital cellulitis) เยื่อบุเบา้ตาอกัเสบ (periorbititis) และ

การอกัเสบทัง้ตา (panophthalmitis) 

sudden protrusion of the eye ball : also known as jīng gāo tū qǐ, referring to 

an ophthalmopathy featured as distending pain and protrusion of the eyeballs, 

even out of the orbit, dysfunction of movement, redness and swelling of white 

of the eye. It has sudden onset and changes rapidly with critical condition. If it 

failed to be treated timely, the toxin would spread and invade nutrient-blood and 

pericardium to threaten the life.  It is similar to acute inflammatory 

exophthalmos, such as protruding eye caused by orbital cellulitis, periorbititis, 

and panophthalmitis in western medicine. 

吐酸 (tǔ suān) : 指以胃中酸水随胃气上逆而出现为临床特征的病证。多因

肝气犯胃，胃失和降所致。轻者为吞酸，自觉酸水上泛至咽，旋即吞咽而

下；重者为呕吐酸水，指胃中酸水上逆，从口吐出。 

ถู่ซวน (เรอเปรี้ยว) : กรดไหลยอ้น : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ น า้เปรี้ยว

(น า้ย่อย) จากกระเพาะอาหารไหลยอ้นขึ้นสู่ดา้นบนพรอ้มการไหลเวยีนของชี่กระเพาะอาหาร หาก

ไม่รุนแรง เรียกว่า ทุนซวน (กลืนเปรี้ยว) ผูป่้วยมีความรูส้ึกน า้เปรี้ยว (น า้ย่อย) เอ่อขึ้นยงั

ต าแหน่งคอหอย โดยสามารถกลนืในทนัท ีแต่หากอาการรุนแรง เรียกว่า โอ่วทู่ซวนสุ่ย (อาเจียน

น า้เปรี้ยว) หมายถงึ น า้เปรี้ยว (น า้ย่อย) จากกระเพาะอาหารไหลยอ้นขึ้นสู่ดา้นบน และอาเจียน

ออกทางปาก มกัมีสาเหตุจากชี่ตบัรุกรานกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารขาดสมดุลในการ

ไหลเวยีนชี่ลง  
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acid regurgitation : a disease/pattern featured as gastric acid in stomach rising 

adversely with qi. It is mostly caused by failure of stomach qi to descend 

because of liver-qi attacking. In less serious case, swallowing acid is more 

common, in which gastric acid floods upward to throat and it is swallowed at 

once. In more serious case, vomiting acid is more common, in which gastric 

acid largely floods upward from stomach and it is vomited from mouth. 

兔缺 (tù quē) : 又称缺唇、兔唇。指以生而唇缺，状似兔唇为临床特征的

病证。由先天因素所致。即西医学的唇腭裂。 

ทู่เชฺวีย : ปากแหว่ง : หรือเรียกว่า เชฺวียฉุน (ริมฝีปากแหว่ง) หรือทู่ฉุน (ริมฝีปากกระต่าย) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ริมฝีปากแหว่งแต่ก าเนิด มลีกัษณะคลา้ย

ริมฝีปากกระต่าย มีสาเหตุมาจากปัจจ ัยก่อนก าเนิด ตรงกับ โรคปากแหว่งเพดานโหว่             

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tu que : also known as quē chún, tù chún, referring to a disease/pattern featured 

as defective lip that resembles a harelip in nature, caused by congenital factors, 

i.e. cleft lip and cleft palate in western medicine. 

吐血 (tù xiě) : 又称呕血。指以血随呕吐而出，血色红或紫黯，常夹食物残

渣为临床特征的病证。多因胃络受损，血液外溢所致。 

ทู่เสี่ย : อาเจียนเป็นเลือด : หรือเรียกว่า โอ่วเซฺวี่ย หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ อาเจียนเป็นเลอืด เลอืดมสีแีดงหรือม่วงคล า้ มกัพบเศษอาหารปะปน มกัมสีาเหตุจาก

เสน้ลมปราณล ัว่ของกระเพาะอาหารไดร้บัความเสยีหาย น า้เลอืดไหลออกภายนอก  

hematemesis : also termed as ǒu xuè, a disease/pattern featured as vomiting 

with blood, reddish or violet blood, often accompanied by food residue. It is 

mostly caused by the impairment of gastric collaterals and outflow of blood. 

推法 (tuī fǎ) : 指用指、掌或其他部位着力于人体一定部位或穴位上，作前

后、上下、左右的单方向直线移动的治疗手法。 

ทุยฝ่า : วิธีดนั : หตัถการการรกัษาโดยใชน้ิ้ วมือ ฝ่ามือหรือส่วนอื่นของร่างกาย ออกแรงกดลง

บริเวณพื้นผวิของร่างกาย หรือจุดฝงัเขม็ เคลือ่นทีใ่นทศิทางเดยีวเป็นเสน้ตรง ไปขา้งหนา้หรือขา้ง

หลงั ขึ้นหรือลง ซา้ยหรือขวา 

pushing manipulation : a therapeutic manipulation that forcefully puts the 

fingers, palm or other part on a certain part of the body or acupoint and 

performs unidirectional linear movements in direction of forward or backward, 
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upward or downward, left or right. 

退翳明目法 ( tuì yì míng mù fǎ)  :  指用具有退翳作用的方药，以消退黑睛翳

障的眼科独特治法。常用方剂为石决明散等。 

ทุ่ยอี้หมิงมู่ฝ่า : วิธีลดอาการขุ่นมวัท าใหต้าสว่าง : วธิีการใชย้าหรือต ารบัยาลดอาการขุ่นมวั เป็น

วธิีเฉพาะทีใ่ชร้กัษาอาการขุ่นมวัของตาด า ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย อาท ิสอืเจวีย๋หมงิส่าน 

remove nebula and improve vision method : the unique therapy  in 

ophthalmology of applying removing nebula medicinal and formula to treat 

nebula of the dark part of the eye. The common usage formula is shí jué míng 

sǎn, etc. 

托法 (tuō fǎ) : 指用补益气血和透脓托毒的药物，扶助正气，托毒外出，以

免毒邪扩散和内陷的治疗法则。此法适用于疮疡中期，即成脓期。 

ทวัฝ่า : วิธีกระทุง้พิษ : เป็นหลกัการรกัษาโดยการใชย้าที่มีสรรพคุณบ ารุงชี่เลือด และขบัพิษ

ระบายหนอง เพื่อเสริมเจิ้ งชี่ (ภูมิตา้นทานของร่างกาย) ใหแ้ข็งแรงและขบัพิษ ไม่ใหพ้ิษ

แพร่กระจายและหลบใน เป็นวธิีรกัษาทีเ่หมาะกบัโรคแผลฝี ในระยะกลางที่มกีารกลดัหนอง        

expelling toxin : a therapeutic principle that reinforces the healthy qi to expel 

toxin and prevent the toxin from spreading and invading inward with medicinals 

of tonifying qi, replenishing blood, draining pus and expelling toxin. It is 

indicated for mid-stage of abscess ulcer, i.e. suppurative stage of sore and ulcer. 

脱肛 (tuō gāng) : 指以肛管、直肠粘膜、直肠全层，甚至部分乙状结肠向下

移位，以努挣后肠粘膜或肠管全层脱出，不出血或有少量淡红色血性粘

液，常伴肛门失禁或便秘为临床特征的肛肠疾病。即西医学的直肠脱垂。 

ทวักงั : ไสต้รงปลิ้น : โรคของล าไสต้รง (rectum) และทวารหนกั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

การเคลือ่นทีล่งของช่องทวารหนกั เยื่อบุล  าไสต้รง หรือผนงัล าไสต้รงท ัง้หมด หรือแมก้ระท ัง่ล  าไส ้

ใหญ่ซกิมอยดบ์างส่วน เวลาเบ่งอุจจาระจะมเียื่อบุล  าไสห้รือส่วนของล าไสด้งักล่าวปลิ้นออกมาพน้

ปากทวารหนกั ไม่มเีลอืดออกหรือมมีกูปนเลอืดสแีดงอ่อนเลก็นอ้ย มกัร่วมกบัการคุมการขบัถ่าย

ไม่ได ้หรือทอ้งผูก คลา้ยกบั rectal prolapse ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

rectal prolapse : an anorectal disease featured as downward shifting of anal 

canal, rectal mucosa, full thickness of the wall of the rectum, even part of the 

sigmoid colon, protruding out of the mucosa or full thickness after defecating 

forcefully, no bleeding or scanty bright red bloody mucus, often accompanied 
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by anal incontinence or constipation, i.e. rectal prolapse in western medicine.   

脱骱  (tuō jiè) : 又称脱骨。指因外力或其它原因导致骨端关节面脱离正常位

置，引起关节功能障碍，以畸形、关节盂空虚、弹性固定为临床特征的疾

病。即西医学的脱位。 

ทวัเจี้ย : ขอ้ต่อเคลื่อนหลดุ : หรือเรียกว่า ทวักู่ (กระดูกหลุด) หมายถงึ โรคทีเ่กิดจากแรงกระท า

ภายนอกหรือสาเหตุอื่นๆ ก่อใหเ้กิดส่วนปลายของกระดูกบริเวณขอ้ต่อหลุดจากต าแหน่งเบา้ปกติ 

ท าใหส้มรรถภาพของขอ้ต่อบกพร่อง ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ การผิดรูป เบา้ขอ้ต่อว่างเปล่า 

เมื่อแพทยจ์บัใหเ้คลื่อนไหวจะรูส้ึกขอ้ต่อติดขดั (ถานซิ่งกูต้ิ้ ง) ตรงกบั ขอ้เคลื่อน ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

diastasis : also known as tuō gǔ, referring to a disease caused by external force 

or other causes resulting in articular surface out of the normal position and joint 

dysfunction and featured as deformity, empty glenoid cavity and elastic 

resistance to passive movements, i.e. dislocation in western medicine.  

脱囊 (tuō náng)  : 指阴囊红肿，皮肤迅速坏死脱落，睾丸暴露的病证。与西

医学的阴囊皮肤坏疽类似。 

ทวัหนาง : ถงุอณัฑะเน่า : กลุม่อาการโรคถงุอณัฑะบวมแดง ผวิหนงัตายเน่าและหลุดลอกอย่าง

รวดเร็วจนเหน็ลูกอณัฑะ ตรงกบั gangrene of scrotal skin ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

scrotal necrosis : a disease/pattern which is manifested by the reddened and 

swollen scrotum, shedding of the necrotic skin and exposure of testis. It is 

similar to the gangrene of scrotal skin in western medicine. 

拖线疗法 (tuō xiàn liáo fǎ) : 指以粗丝线贯穿于瘘管、窦道中，通过拖拉引

流，排净脓腐，以治疗瘘管、窦道的治疗方法。适用于体表化脓性疾病或

外科手术后残留的窦道或瘘管。 

ทวัเซี่ยนเหลียวฝ่า : วิธีรกัษาโดยใชด้า้ยดึง : เป็นวธิีการรกัษาโรคที่มที่อหรือโพรงหนอง โดยใช ้

เสน้ไหมหรือดา้ยทีม่ขีนาดใหญ่สอดเขา้ไปในท่อหรือโพรงหนองนัน้ แลว้ดงึลากชกัน าหนองออกมา

จนหมด เป็นวธิีทีเ่หมาะกบัการระบายหนองของโรคฝีหนองทีผ่วิหนงั หรือท่อหรือโพรงหนองทีเ่กิด

หลงัการผ่าตดั 

thread pulling drainage : a therapeutic method that treats fistula and sinus tract 

by running a thick silk thread through them and pulling the thread to drain pus 

and remove putridity. It is indicated for fistula or sinus tract due to suppurative 
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disease of the body surface or after surgery.  

w 

外缝伤筋 (wài fèng shāng jīn) : 指因扭挫暴力导致的以膝关节疼痛、肿胀、关

节失稳、屈伸受限为主要表现的疾病。与西医学的内/外侧副韧带损伤类似。 

ไว่เฟ่ิงซางจิน : เอ็นหุม้ขอ้บาดเจ็บ : โรคที่เกิดจากการเคล็ดขดัยอกอย่างรุนแรงของขอ้เข่า 

อาการแสดงที่ส  าคญั คือ ขอ้เข่าปวด บวม ไม่ม ัน่คงและงอเหยียดไดจ้ ากดั คลา้ยกบั การบาดเจ็บ

ของเอ็นประกับดา้นในและดา้นนอกของเข่า (medial and lateral collateral ligament)      

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

traumatic tendon injury : a disease caused by severe sprain and contusion and 

manifested as pain, swelling, joint instability, movement limitation of knee. It is 

similar to injury of medial and lateral collateral ligament in western medicine.  

外感咳嗽 (wài gǎn ké sòu)  :  指六淫外邪侵袭肺系，肺失于宣肃而致的咳

嗽。具有起病急，病程短的特点，常伴有恶寒、发热、头痛等肺卫表证。 

ไว่ก่านเขอโซ่ว : ไอจากปจัจยัก่อโรคภายนอก : อาการไอที่เกิดจากปจัจยัก่อโรคภายนอกทัง้หก

คุกคามปอด การกระจายชี่และผลกัชี่ลงสู่เบื้องล่างของปอดขาดสมดุล ลกัษณะเด่น คือ การเกิด

โรคเร็ว และป่วยไม่นาน มกัพบเฟ่ยเว่ยเป่ียวเจิ้ง (กลุ่มอาการชี่คุม้กนัของปอดถูกรุกรานจาก

ภายนอก) ร่วมดว้ย เช่น กลวัหนาว มไีข ้ปวดหวั  

cough due to exogenous factors : cough caused by the lung failing to diffuse 

and descend due to six excesses invasion. It is manifested as rapid onset, short 

course, with common symptoms of lung-wèi exterior pattern, such as aversion to 

cold, fever, and headache.  

外科酊剂 (wài kē dīng jì) : 指将药物浸泡于 50%～75%乙醇或白酒中、密封

7～30 天后滤过而成的酒浸剂。具有收敛散风、活血消肿、杀菌止痒、溶

解皮脂、刺激色素生长等作用。适用于慢性瘙痒性皮肤病、色素脱失性皮

肤病、脱发、脚湿气、鹅掌风、圆癣等。 

ไว่เคอติงจี้  : ยาทิงเจอรใ์ช้ภายนอก : ยาสารละลายในแอลกอฮอลเ์ตรียมโดยน ายาแช่ใน

เอทลิแอลกอฮอล ์50-75% หรือในเหลา้ขาว หลงัจากนัน้ปิดฝาใหส้นิท 7-30 วนั แลว้กรองเอาน า้

แอลกอฮอล ์เป็นยาเตรียมส าหรบัสมานแผล ขบัลมก่อโรค กระตุน้การไหลเวียนของเลือด       
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ลดบวม ฆ่าเชื้อ แกค้น้ สลายไขมนัทีผ่วิ กระตุน้การสรา้งสารส ีเป็นตน้ เหมาะส าหรบัโรคคนัตาม

ผวิหนงัเรื้อรงั โรคผวิหนงัหยุดสรา้งสผีวิ ผมร่วง เชื้อราทีเ่ทา้ เชื้อราทีม่อื ขี้กลาก เป็นตน้ 

tincture for external use : alcoholic solution prepared by soaking medicinals 

into 50% to 75% ethanol or white wine, and then removing the dregs after 

sealing for 7 to 30 days. It can astringe and disperse wind, activate blood and 

disperse swelling, sterilize and relieve itching, dissolve sebum, stimulate the 

production of pigment, and is indicated for chronic pruritic dermatosis, 

depigmented dermatosis, hair loss, tinea pedis, tinea manuum and tinea circinata, etc. 

外科溶液 (wài kē róng yè) : 指将单味药或复方加水，煎熬至一定浓度，滤

过药渣所得的水溶液。具有清洁、止痒、消肿、收敛、清热解毒的作用。

适用于急性皮肤病渗出较多或剧烈红肿或脓性分泌物多的皮损。可用于湿

敷和熏洗。 

ไว่เคอหญงเย่ีย : ยาน ้าใชภ้ายนอก : ยาสารละลายในน า้เตรียมโดยน ายาเดี่ยวหรือยาต ารบัมาตม้

เคี่ยวจนเขม้ขน้ในระดบัหนึ่งแลว้กรองแยกกากออก เป็นยาเตรียมส าหรบัท าความสะอาด แกค้นั 

ลดบวม สมานแผล ดบัรอ้นและถอนพษิ เหมาะส าหรบัโรคผวิหนงัอกัเสบเฉียบพลนัที่แผลมสีิ่งคดั
หล ัง่ซมึออกค่อนขา้งมาก หรือแผลบวมแดงรุนแรง หรือมนี า้หนองมาก ใชไ้ดท้ ัง้ประคบและลา้ง   

solution for external use : decoction prepared by boiling single medicinal or 

compound prescription to certain concentration and then removing the dregs. It 

can clean, relieve itching, disperse swelling, astringe, clear heat and detoxify 

and is indicated for skin lesion of acute dermatosis with profuse exudation, or 

severe redness and swelling, or purulent discharge. It is used for wet compress 

and fuming-washing. 

外科油剂 (wài kē yóu jì) : 指将粉剂与植物油调成糊状或以药物浸在植物油

中煎炸后滤去药渣而成的制剂。具有润泽保护、解毒收敛、止痒生肌、软

化痂皮的作用。适用于亚急性皮肤病中有少量渗出、鳞屑、痂皮、溃疡的

皮损。 

ไว่เคอโหยวจี้  : ยาน ้ ามนัใชภ้ายนอก : ยาเตรียมโดยน ายาผงกบัน า้มนัพืชผสมเขา้ดว้ยกนัจนขน้

เหนียว หรือน ายาไปทอดกบัน า้มนัพชืแลว้กรองแยกกากออก เป็นยาเตรียมส าหรบัใหค้วามชุ่มชื้น

ผวิ ปกป้องผวิหนงั ถอนพิษ สมานแผล แกค้นั สรา้งเนื้อเยื่อใหม่ และท าใหส้ะเก็ดแผลอ่อนลง 
เหมาะส าหรบัโรคผวิหนงัก่ึงเฉียบพลนัทีแ่ผลมสีิง่คดัหล ัง่ไม่มาก ผวิเป็นขยุหลุดร่อน ผวิตกสะเก็ด 

และแผลเป่ือย   
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oil for external use : paste prepared by mixing powder with vegetable oil or 

preparation processed by frying medicinals with vegetable oil and then 

removing the dregs. It can moisten and protect, detoxify and astringe, relieve 

itching and promote tissue regeneration, soften crust, and is indicated for skin 

lesion of subacute dermatosis with little exudation, scales, crust and ulcer. 

外伤 (wài shāng) : 指外力的打击、碰撞等导致皮肉筋骨及内脏的损伤。 

ไว่ซาง : การบาดเจ็บจากเหตุภายนอก : การบาดเจ็บของผวิหนงั กลา้มเนื้อ เสน้เอ็น กระดูกและ

อวยัวะภายใน จากแรงภายนอก เช่น การทุบตี การปะทะ  

traumatic injury : the injury of skin, muscle, tendon, bone and viscera caused 

by hitting and impacting of external force. 

外障 (wài zhàng)  :  指外眼疾病。是肉轮、血轮、气轮、风轮四个部位病变

的总称。 

ไว่จ ัง้ : โรคตาภายนอก : เป็นชื่อเรียกรวมการผิดปกติในต าแหน่งต่างๆ ภายนอกตา เช่น     

โญ่วหลุน (วงลอ้เนื้อ) เซฺวีย่หลุน (วงลอ้เลอืด) ชี่หลุน (วงลอ้ชี่) เฟิงหลุน (วงลอ้ลม)  

external ophthalmopathy : external eye diseases, a collective term for the four  

affected regions of flesh wheel, blood wheel, qi wheel and wind wheel. 

外治法 (wài zhì fǎ) : 指用药物、手术、物理方法或特定的器械等，直接作用

于患者体表某部或病变部位而达到治疗目的的一种外科所独具的治疗方法。 

ไว่จื้ อฝ่า : วิธีรกัษาภายนอก : เป็นวิธีการรกัษาเฉพาะทางอายุรกรรมภายนอกโดยการใชย้า     

การผ่าตดั วิธีรกัษาทางกายภาพแบบจีน หรือใชเ้ครื่องมือทางการแพทยเ์ฉพาะท าการรกัษาที่

บริเวณส่วนผวิของร่างกายหรือบริเวณทีเ่กิดโรคโดยตรง  

external treatment : a unique therapeutic method in external diseases 

department that uses medicine, surgery, physical therapy or specific medical 

instruments directly to body surface or affected region. 

完骨 (wán gǔ) : 指耳廓后面隆起的骨骼。即西医学的颞骨乳突。 

หวานกู่ : ปุ่ มกกหู : ปุ่ มกระดูกที่อยู่หลงัใบหู ตรงกบั mastoid process ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

wan gu :  the protuberant bone behind the auricle, i. e.  mastoid process of 

temporal bone in western medicine. 



 

246                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

腕筋瘤  (wàn jīn liú) : 指因腕部长期劳损，导致气血行不畅，郁聚不散，聚

结于筋膜之间，出现以腕部疼痛、包块生长为主要表现的疾病。即西医学

的腱鞘囊肿。 

วัน่จินหลิว : เน้ืองอกเอน็ขอ้มือ : โรคที่เกิดจากการใชง้านขอ้มอืมากเกินไปเป็นเวลานาน ท าใหช้ี่

และเลอืดไหลเวียนติดขดั อุดกัน้สะสมไม่กระจาย รวมตวัและเกาะกลุ่มบริเวณระหว่างพงัผืด 

อาการแสดงที่ส  าคญั คือ ปวดและมีกอ้นบริเวณขอ้มอื ตรงกบั กอ้นถงุน า้ที่ขอ้มอื ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

wrist tendon tumor : a disease caused by longterm wrist strain resulting in 

stagnated qi and blood gathering and binding among the fascias and manifested 

as pain and mass of wrist, i.e. ganglion cyst in western medicine.  

尪痹 (wāng bì) : 指以关节变形、肿大、僵硬，不能屈伸，筋缩肉卷，身体

羸瘦，骨质受损等为主要表现的病证。具有反复迁延，缠绵难愈，顽固难

治的特点。多因风寒湿三邪与痰瘀阻痹经络所致。与西医学类风湿性关节

炎类似。 

วงัป้ี : ปวดขอ้ผิดรูป : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ขอ้ต่อผดิรูป บวมโต แขง็ตึง 

ไม่สามารถเหยียดงอ เสน้เอ็นหดและกลา้มเนื้อลบี ร่างกายซูบเซยีว และเนื้อกระดูกผดิปกติเป็น

ตน้ ปญัหาส าคญั คือ เรื้อรงั เป็นๆ หายๆ และดื้อต่อการรกัษา มกัมสีาเหตุจากสามปจัจยัก่อโรค 

คือ ลม ความเยน็ และความชื้น ร่วมกบัเสมหะและเลอืดคัง่ อดุกัน้เสน้ลมปราณ คลา้ยกบั โรคขอ้

อกัเสบรูมาตอยด ์(rheumatoid arthritis) ในแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

lame bi : a disease/pattern featured as recurrent obstinate joint deformity, 

swelling, stiffness, failing to flex and stretch, contracted sinews and muscles, 

emaciation and impaired bones. It is mostly caused by wind, cold and dampness 

pathogens combined with phlegm stagnation blocking meridians. It is similar to 

rheumatoid arthritis in western medicine.  

尾骨 (wĕi gǔ)  :  指位于椎骨末端，上接骶骨，由 3～5 块尾椎融合而成的骨

骼。即西医学的尾椎。(图 Fig. 31)   

เหวยกู่ (กระดูกหาง) : กระดูกกน้กบ :  ส่วนปลายสุดของกระดูกสนัหลงั ที่เชื่อมกบักระดูก

กระเบนเหน็บ (sacrum) เป็นการเชื่อมของกระดูกเลก็ๆ 3-5 ชิ้น ตรงกบั coccyx ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 31)   

wei gu : the bone formed by the fusion of 3 to 5 caudal vertebrae, from the end 
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of the vertebrae to the sacrum, i.e. coccyx in western medicine. (picture Fig. 31) 

萎黄 (wěi huáng) : 指以肌肤色黄而不润泽，心悸少寐，头昏倦怠，神疲乏

力，纳少便溏为临床特征的病证。多因脾胃虚弱，气血不足，肌肤失于荣

养所致。 

เหว่ยหวง : ดีซ่านแบบซูบเซียว : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผิวหนงัเหลอืง

และไม่ชุ่มชื้น ใจส ัน่นอนหลบัไดน้อ้ย เวยีนหวัเมื่อยลา้ อ่อนเพลยีไม่มแีรง กินอาหารไดน้อ้ย ถ่าย

เหลว มกัมสีาเหตุจากมา้มและกระเพาะอาหารพร่องและอ่อนแอ ชี่และเลอืดไม่เพยีงพอ ผวิหนงั

ขาดการหลอ่เลี้ยง 

wei jaundice : a disease/pattern featured as yellow and not moist skin, 

palpitations and lack of sleep, dizziness and lassitude, fatigue, eating less and 

loose stools. It is mostly caused by spleen-stomach weakness, lack of qi-blood, 

skin’s loss of nourishment. 

痿证 (wěi zhèng) : 又称痿躄。指以肢体筋脉驰缓，软弱无力，不能随意运

动，或伴有肌肉萎缩为临床特征的病证。多因肺热津伤，湿热浸淫，或气

血不足，肝肾亏虚所致。临床以下肢痿弱较为常见。 

เหว่ยเจิ้ง : กลุ่มอาการฝ่อลีบ : หรือเรียกว่า เหว่ยป้ี (ขาอ่อนปวกเปียก) หมายถงึ กลุ่มอาการโรค

ที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ เสน้เอ็นของแขนขาและร่างกายอ่อนแอปวกเปียกไม่มีแรง         

ไม่สามารถเคลื่อนไหวไดด้ ัง่ใจ อาจพบกลา้มเนื้อฝ่อลบี มกัมีสาเหตุจากปอดรอ้นท าลายสารน า้ 

ความรอ้นชื้นแผ่ซ่าน หรือชี่และเลอืดไม่พอ ตบัและไตพร่อง ในทางคลนิิกมกัพบอาการอ่อนแรงของ

ร่างกายส่วนลา่ง 

wei syndrome/atrophy syndrome : also termed as wěi bì, referring to a 

disease/pattern featured as feeble and weak tendons, limited movement, or 

accompanied by muscular atrophy. It is mostly caused by fluid impairment due 

to lung heat, dampness-heat, or deficiency of liver and kidney due to deficiency 

of qi and blood. Symptom like feeble lower limbs is commonly seen in clinic.  

胃痛 (wèi tòng) : 又称胃脘痛。指以上腹胃脘部近心窝处疼痛为临床特征的

病证。多因胃气阻滞，失于和降，不通则痛所致。 

เว่ยท่ง : ปวดกระเพาะอาหาร : หรือเรียกว่า เว่ยหว่านท่ง (ปวดทอ้งจากกระเพาะอาหาร) หมายถงึ 

กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดทอ้งส่วนบนใกลก้บัหวัใจหรือบริเวณลิ้นป่ี มกัมี
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สาเหตุจากชี่กระเพาะอาหารติดขดั การไหลเวยีนลงขาดสมดุล ไม่โปร่งโลง่จงึเกิดอาการปวด 

stomachache : also known as wèi wǎn tòng, referring to a disease/pattern 

featured as pain in gastric cavity.  It is mostly caused by obstruction of stomach-

qi and failure of stomach-qi to descend.  

温肺止流丹 (wēn fèi zhǐ liú dān) : 本方由诃子、甘草、桔梗、荆芥、细辛、

人参、鱼脑骨组成。具有补益肺气，散邪通窍的功效。主要用于肺气虚

寒，邪滞鼻窍的鼻窒、鼻鼽、鼻渊等病证。 

เวินเฟ่ยจื่อหลวิตนั : ต ารบัยาเวินเฟ่ยจื่อหลวิตนั : ต ารบัยาประกอบดว้ย เฮอจื่อ (ผลสมอไทย), 

กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), เจีย๋เกิ่ง, จงิเจี้ย, ซีซ่นิ, เหญนิเซนิ (โสมคน) และอวฺีเ๋หนากู่ มสีรรพคุณเสริม

บ ารุงชี่ปอด สลายปจัจยัก่อโรคและท าใหท้วารคอโลง่ ใชเ้ป็นหลกัในการรกัษากลุม่อาการโรคทีเ่กิด

จากภาวะชี่ปอดเย็นพร่อง ส่งผลใหเ้กิดการติดขดัของทวารจมูก มีอาการคดัจมูก จมูกอกั เสบ

ภูมแิพ ้และไซนสัอกัเสบ เป็นตน้ 

wen fei zhi liu dan : a formula consisting of hē zĭ, gān căo, jié gĕng, jīng jiè, xì 

xīn, rén shēn and yú nǎo gǔ. It acts to tonify and replenish the lung qi, dissipate 

pathogens and unblock the orifices. It is indicated for nasal congestion, allergic 

rhinitis and sinusitis etc.  caused by deficiency-cold of the lungs and pathogens 

stagnating in the nose. 

温润法 (wēn rùn fǎ)  :  多指温肺润燥的治法。用于凉燥伤肺所致干咳少痰或

无痰，咽干鼻燥，兼有恶寒发热，头痛无汗等证，代表方为杏苏散。 

เวินญุ่นฝ่า : วิธีอบอุ่นและชุ่มช้ืน : มกัหมายถงึวธิีการรกัษาที่มีสรรพคุณในการใหค้วามอบอุ่น

และความชุ่มชื้นแก่ปอด ใชก้บักลุ่มอาการที่เกิดจากความเยน็แหง้กระทบปอด อาการคือ ไอแหง้ 

เสมหะนอ้ยหรือไม่มีเสมหะ คอแหง้ จมูกแหง้ มีอาการร่วม เช่น กลวัหนาว มีไข ้ปวดหวั ไม่มี

เหงือ่ ตวัอย่างต ารบัยาทีใ่ช ้คือ ซิง่ซูส่าน 

warming and moistening : a therapeutic method of warming the lung and 

moistening dryness. It is used for pattern of cool dryness impairing the lung, 

manifested as dry cough with scanty or without sputum, dry throat and nose, 

combined with aversion to cold with fever, headache, and absence of sweating. 

The representative formula is xìng sū sǎn. 

温阳驱寒法 (wēn yáng qū hán fǎ) : 指用具有温阳散寒、温经通络作用的方

药，消散阴寒凝滞之邪的治法。适用于阴寒内盛导致的骨痨或附骨疽等病
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证。常用阳和汤。 

เวินหยางชฺวีหานฝ่า : วิธีอุ่นหยางขบัไล่ความเย็น : วิธีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มีสรรพคุณอุ่น 

หยางกระจายความเย็น อุ่นและทะลวงเสน้ลมปราณ ลดและกระจายความเย็นอินติดขดั      

เหมาะส าหรบักลุ่มอาการโรคที่เกิดจากความเย็นอินภายในรุนแรง ก่อใหเ้กิดวณัโรคกระดูกหรือ

กระดูกอกัเสบ ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อย คือ หยางเหอทงั 

warming yang and expelling cold : a therapeutic method that applies formulas 

and medicinals of warming yang and expelling cold, warming meridians and 

freeing collateral vessels to expel congelated and stagnated yin cold. It is 

indicated for osteoarticular tuberculosis or suppurative osteomyelitis caused by 

internal yin cold exuberance. The common used formula is yáng hé tāng. 

乌风内障 (wū fēng nèi zhàng) : 又称乌风。指以头目胀痛，视物模糊，黄仁

展缩失灵，日久带乌红色为临床特征的内障眼病。与西医学的新生血管性

青光眼类似。 

อูเฟิงเน่ยจ ัง้ (วงลอ้ลมสีแดงเขม้) : ตอ้หินสีแดงเขม้ :  หรือเรียกว่า อูเฟิง หมายถึง โรคตา

ภายในที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดตึงศีรษะและดวงตา มองเห็นภาพไม่ชดั การหดและ

ขยายของรูม่านตาผิดปกติ นานวนัสขีองตาเป็นสีแดงเขม้ คลา้ยกบั โรคตอ้หินชนิดหลอดเลอืด

งอกใหม่ (neovascular glaucoma) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ruby wind glaucoma :  also known as wū fēng, referring to an internal 

ophthalmopathy featured as distending pain of the head and eyes, blurred 

vision, dysfunction of contraction and dilation of iris, being dark red after 

lasting long time. It is similar to neovascular glaucoma in western medicine. 

无头疽 (wú tóu jū) : 指多因毒邪深陷、寒凝气滞导致，以漫肿色白、头身疼

痛、脓溃稠黄、恶寒战栗为主要表现，发生于骨与关节间的急性化脓性疾

病。即西医学的化脓性骨髓炎。 

อูโ๋ถวจฺวี : โรคฝีไรห้วั : เป็นโรคกระดูกอกัเสบกลดัหนองเฉียบพลนัในต าแหน่งระหว่างกระดูก

และขอ้ต่อ มกัมีสาเหตุจากพิษก่อโรคจมลกึ หรือชี่ติดขดัจากความเย็นเกาะตวั มีอาการแสดงที่

ส  าคญั คือ ฝีบวมแผ่สซีดีขาว ปวดหวัและปวดเจ็บตามตวั เมือ่ฝีแตกจะมลีกัษณะเป็นหนองขน้สี

เหลอืง กลวัหนาวและมีอาการหนาวสะทา้น ตรงกบั โรคกระดูกติดเชื้อเป็นหนอง (pyogenic 

osteomyelitis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

headless deep-rooted abscess : an acute purulent disease occuring between the 
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bones and joints and mostly caused by toxin invading deeply, qi stagnation due 

to cold congealing. It mainly manifests as diffuse swelling, headache, body pain, 

suppurating with thick and yellow pus, aversion to cold and shivering, i.e. 

pyogenic osteomyelitis in western medicine.  

五不女 (wǔ bù nǚ) : 指女子先天性生理缺陷而无生育能力的五种病证，即

螺、纹、鼓、角、脉。“螺”，阴户中有螺旋纹，碍于性交；“纹”，类

于先天性阴道狭小或缺陷；“鼓”，类于处女膜闭锁；“角”，阴蒂过

长；“脉”，一生月经全无（或月经不调），不能孕育之病症。 

อู่ปู้ หนฺว่ี (หญิงหา้ไม่) : อวยัวะสืบพนัธุผ์ิดปกติ 5 ประการ : กลุ่มอาการโรคของอวยัวะสืบพนัธุ ์ 

ในสตรีทีผ่ดิปกติ 5 ประการมาแต่ก าเนิด ท าใหไ้ม่สามารถตัง้ครรภไ์ด ้ประกอบดว้ย หลวั (หอย

สงัข)์ เหวิน (เสน้) กู่ (กลอง) เจี่ยว (เขา) และม่าย (เสน้เลือด) โดยหลวั คือ ‘อินฮู่’ (อวยัวะ

สืบพนัธุภ์ายนอก) มีลกัษณะขดเป็นเกลียวเหมือนหอยสงัข ์ไม่เหมาะสมในการมีเพศสมัพนัธ ์   

‘เหวนิ’ คือ ช่องคลอดแคบและเลก็หรือไม่สมประกอบ  ‘กู่’ คือ เยื่อพรหมจารีปิดสนิท  ‘เจี่ยว’  

คือ บริเวณคลติอริส มีความยาวมากเกินไป  ‘ม่าย’ คือ การไม่มีประจ าเดือนตลอดชีวติ (หรือ

ประจ าเดอืนมาไม่ปกติ) ท าใหไ้ม่สามารถตัง้ครรภไ์ด ้ 

wu bu nü :  five diseases/ patterns that women lack ability of having children 

because of congenital physical defects, that is luó, wén, gǔ, jiǎo, mài.  Luó 

means that sexual intercourse is hindered because of spiraling stripes in vagina. 

Wén means congenital narrowness and defects of vagina.  Gǔ means hymenal 
atresia.  Jiǎo means mecism of clitoris.  Mài means infertility with irregular 

periods or without any menstruation for a lifetime.  

五迟 (wǔ chí) : 指小儿站立、行走、头发、牙齿、语言发育迟缓为临床表

现的病证。多因父母气血虚弱，导致小儿先天亏损，出生后肾气不足，血

气衰少。 

อูฉื่อ : พฒันาการชา้ทัง้หา้ : กลุม่อาการโรคในเด็กทีม่อีาการแสดงทางคลนิิก คือ พฒันาการชา้หา้

ประการ ไดแ้ก่ การยืน การเดิน การงอกของผม การงอกของฟนัและการพูด มกัเกิดจากชี่และ

เลอืดของพ่อแม่อ่อนแอ ท าใหเ้ดก็บกพร่องแต่ก าเนิด เกิดมาแลว้ชี่ของไตพร่อง เลอืดและชี่ไม่พอ 

five retardation : a pediatric disease/pattern manifested as development 

retardation in standing, walking, hair-growth, tooth eruption and speech 

development. It is mostly caused by parents’ insufficiency of qi-blood, resulting 

in congenital constitution depletion of the children with deficiency of kidney qi 

and weakness of blood-qi.  
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五更泻  (wǔ gēng xiè)  :   又称肾泄。指以黎明时腹痛，肠鸣即泻，泻下清水

或完谷不化，泻后痛减，形寒肢冷，腰膝酸软为临床特征的病证。多因肾

阳虚衰，不能温煦脾土，运化失司所致。 

อู่เกิงเซี่ย (ทอ้งเสียยามหา้จีน) : ทอ้งเสียยามเชา้มืด : หรือเรียกว่า เซิ่นเซี่ย (ทอ้งเสียจากไต) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ช่วงรุ่งสาง มอีาการปวดทอ้ง มเีสยีงล าไส ้

เคลือ่นไหว แลว้ตอ้งถ่ายอจุจาระทนัท ีอจุจาระเหลวเป็นน า้ หรือมเีศษอาหารทีไ่ม่ย่อยปน หลงัถ่าย

อาการปวดลดลง ตวัและแขนขาเย็น เมื่อยเอวเข่าอ่อน มกัมสีาเหตุจากไตหยางพร่องไม่สามารถ

อบอุ่นธาตุดนิมา้ม ท าใหก้ารล  าเลยีงและแปรสภาพสารอาหารขาดการควบคุม 

fifth-watch diarrhea : also known as shèn xiè, referring to a disease/pattern 

featured as abdominal pain at dawn, diarrhea immediately after intestinal 

sounding, excretion of water or undigested food, pain reduction after diarrhea, 

cold limbs, soreness and weakness of the back and knees. It is mostly caused by 

the deficiency of kidney-yang, which cannot warm the spleen-earth and failed in 

its movement and transformation.  

五轮 (wǔ lún)  :  指肉轮、血轮、气轮、风轮和水轮的统称。五轮与五脏生

理病理有一定的联系，用以说明眼的组织结构和生理、病理等现象。 

อู่หลุน  : วงลอ้ทั้งหา้ : วงลอ้เนื้ อ วงลอ้เลือด วงลอ้ชี่ วงลอ้ลมและวงลอ้น ้า  วงลอ้ท ัง้หา้มี

ความสมัพนัธ์กบัอู่จ ัง้ (อวยัวะตนัท ัง้หา้) ในทางสรีรวิทยาและพยาธิวิทยา เพื่อน าไปอธิบาย

เกี่ยวกบักายวภิาค สรีระและพยาธิสภาพของตา 

five wheels : a collective term for flesh wheel, blood wheel, qi wheel, wind 

wheel and water wheel. Five wheels theory is physiologically and pathologically 

related to five viscera, and is used to explain the structure, physiology and 

pathology of the eye. 

五软 (wǔ ruǎn) : 指以小儿头项软、手软、足软、口软、肌肉软为临床表现

的病证。多因先天禀赋不足，后天调护失当，气血不充，骨脉不强，筋肉

痿弱所致。 

อูห๋ญ่วน : ออ่นทัง้หา้ : กลุม่อาการโรคในเดก็ทีม่อีาการแสดงทางคลนิิก คือ อาการอ่อนปวกเปียก

ทีห่า้ส่วนของร่างกาย ไดแ้ก่ ศีรษะและกา้นคอ, มอื, เทา้, ปาก, และกลา้มเนื้อ มกัเกิดจากทุนแต่

ก าเนิดบกพร่อง การดูแลหลงัก าเนิดไม่เหมาะสม ท าใหช้ี่และเลือดไม่ถูกเติมเต็ม กระดูกและ

หลอดเลอืดไม่แขง็แรง เสน้เอน็และกลา้มเนื้ออ่อนปวกเปียก 
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five limpness : a pediatric disease/pattern manifested as flaccidity of neck, 

hands, feet, mastication and muscle. It’s mostly caused by deficient natural 

endowment and improper acquired nursing resulting in qi-blood insufficiency, 

feeble bone-vessel and weak tendon.  

五色带 (wǔ sè dài) : 指从阴道流出多种颜色相杂而有恶臭的分泌物为临床特

征的病证。 

อูเ่ซ่อไต ้(มุตกดิหา้สี) : ตกขาวหา้ส ี: กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ช่องคลอดมี

สารคดัหล ัง่หลากสไีหลปนกนัออกมา สารคดัหล ัง่มกีลิน่เหมน็รุนแรง  

multicoloured vaginal discharge : a disease/pattern featured as  multicoloured 

smelly excretion discharged from vagina. 

五硬 (wǔ yìng) : 指以小儿头项硬、口硬、手硬、足硬和肌肉硬为临床表

现的病证。多因风寒之邪凝结，阳气不得宣通，气血不营所致。 

อูอ่ิ้ง : แข็งตึงทัง้หา้ : กลุม่อาการโรคในเด็กที่มอีาการแสดงทางคลนิิก คือ อาการแขง็ตึงที่หา้ส่วน

ของร่างกาย ไดแ้ก่ ศีรษะและกา้นคอ, มอื, เทา้, ปาก, และกลา้มเนื้อ มกัเกิดจากลมเย็นเกาะกุม 

ส่งผลใหห้ยางชี่ติดขดัไม่กระจาย ชี่และเลอืดไม่สามารถไปหลอ่เลี้ยง 

five stiffness : a pediatric disease/pattern manifested as stiffness of head and 

neck, mouth, hands, feet and muscle. It is mostly caused by coagulation of 

wind-cold factor, disability of yang qi diffusion and failure of qi-blood 

nourishing. 

五指骨 (wǔ zhǐ gǔ)  :  又称锤骨。指手腕以上、手指以下构成手掌的骨骼。

即西医学的掌骨。(图 Fig. 36) 

อูจ่ือ๋กู่ : กระดูกฝ่ามือ : หรือเรียกว่า ฉุยกู่ หมายถงึ กระดูกทีอ่ยู่ระหว่างกระดูกขอ้มอืและกระดูก

นิ้วมอื ตรงกบั metacarpal bones/metacarpi ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 36)   

wu zhi gu : also known as chuí gǔ, referring to the bones extending from the 

fingers to the wrist that forms the palm, i.e. metacarpal bone in western 

medicine.  (picture Fig. 36) 

物触 (wù chù) : 指小儿心神受扰所致的精神症状，常见不食不言，神昏

如醉，四肢垂瘫等。 

อูชู่้ (โดนของ) : เด็กเซื่องซึม : เป็นลกัษณะอาการทางจิตเวชในเด็กที่มีสาเหตุจากเสินหวัใจถูก

รบกวน มกัแสดงอาการไม่กินอาหาร ไม่พูดจา สะลมึสะลอืคลา้ยมนึเมา แขนขาอ่อนแรง เป็นตน้ 
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wu chu : mental symptoms caused by the disturbance of the child’s mind, such 

as inability to eat or speak, drowsiness like intoxication, and weakness of four limbs. 

x 

息胞 (xī bāo) : 又称胞衣不下。指胎儿娩出后，经过 30 分钟胎盘不能自然

娩出为临床特征的病证。即西医学的胎盘滞留。 

ซีเปา : รกคา้ง : หรือเรียกว่า เปาอีปู๋ เซี่ย (รกไม่หลุด) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ รกไม่สามารถหลุดลอกออกมาเองไดห้ลงัคลอดลูกเกินกว่า 30 นาทแีลว้ ตรงกบั

ภาวะรกคา้ง ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

xi bao : also known as bāo yī bú xià, referring to a disease/pattern featured as 

the placenta being not delivered spontaneously in 30 minutes after delivery of 

the fetus, i.e. placental retention in western medicine. 

膝顶法 (xī dǐng fǎ) : 指整复肩关节脱臼的治疗手法之一。术者以膝顶于患

者腋窝，手向外下拔伸（拉），一拉一顶，使之复位。 

ซีติ๋งฝ่า : วิธีใชเ้ข่าดนั : หนึ่งในหตัถการการรกัษาเพื่อน าขอ้ไหล่หลุดกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดิม 

แพทยใ์ชห้วัเข่าดนัรกัแรข้องผูป่้วย ดึงและยืดมอืผูป่้วยลงล่างและกางออก ใชท้ ัง้การดึงและดนั

พรอ้มกนัเพือ่ใหข้อ้ไหลก่ลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ 

knee-pushing reduction : one of the therapeutic manipulations for restituting 

the dislocated shoulder. This is done by the practitioner propping the patient’s 

armpit with the knee, pulling and extending the patient’s hand downward and 

outward. 

膝盖骨 (xī gài gǔ) : 指膝关节前方近圆形的骨骼。即西医学的髌骨。(图 Fig. 40)   

ซีไกกู่้ : กระดูกสะบา้ : กระดูกที่อยู่บริเวณส่วนหนา้ของขอ้เข่า ลกัษณะกลม ตรงกบั  patella    

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 40)   

xi gai gu : the sesamoid bone in front of the knee, i.e. patella in western 

medicine. (picture Fig. 40) 

吸门 (xī mén) : 七冲门之一。指掩盖气管的器官，是呼吸纳气的枢纽。即

西医学的会厌、声带。 

ซีเหมิน : เสน้เสียงและฝาปิดกล่องเสียง : เป็นหนึ่งในเจ็ดของชีชงเหมนิ [七冲门: ด่านท ัง้เจ็ด
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ของทางเดินอาหาร ตัง้แต่ปากถงึทวารหนกั] เป็นส่วนส าคญัของการหายใจเขา้ออก ประกอบดว้ย

อวยัวะที่ปิดทางเดินของหลอดลม  ตรงกบั เสน้เสียง (vocal cords) และฝาปิดกล่องเสียง 

(epiglottis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

xi men : one of the seven important portals, the organ covering the trachea, and 

being the pivot of respiration, i. e.  epiglottis and vocal cords in western 

medicine. 

息肉痔 (xī ròu zhì) : 指以发生于结直肠粘膜上的赘生物，肿物蒂小质嫩，

其色鲜红，便后出血为临床特征的结直肠良性肿瘤。与西医学的结直肠息

肉类似。 

ซีโญ่วจื้อ : ต่ิงเน้ือในล าไสใ้หญ่ : เนื้ องอกที่ไม่ใช่เนื้ อรา้ยของเยื่อบุล  าไสใ้หญ่และล าไสต้รง มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เกิดเนื้อเยื่อเจริญผดิปกติขึ้นที่เยื่อบุล  าไสใ้หญ่และล าไสต้รง ลกัษณะ

เป็นติ่งเนื้ อมีกา้นเล็กและอ่อนสีแดงสด มีเลือดออกหลงัถ่ายอุจจาระ คลา้ยกบั colorectal 

polyps ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

colorectal polyps : a benign tumor of colon and rectum featured as neoplasms 

occurring on the colorectal mucosa with small tender and bright red peduncle, 

bleeding after defecation. It is similar to colorectal polyps in western medicine. 

膝头骨跌出臼 (xī tóu gǔ diē chū jiù) : 又称脚膝脱臼。指因跌仆导致的髌骨

脱离正常位置的疾病。即西医学的髌骨脱位。 

ซโีถวกู่เตียชูจิ้ว : กระดูกสะบา้หลดุออกจากเบา้ : หรือเรียกว่า เจี่ยวซทีวัจิ้ว หมายถงึ โรคกระดูก

สะบา้เคลือ่นจากต าแหน่งปกติเนื่องจากการหกลม้ ตรงกบั กระดูกสะบา้เคลือ่น ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

knee bone falling out of socket : also known as jiǎo xī tuō jiù, referring to a 

disease of patella out of the normal position caused by falling, i.e. patella 

dislocation in western medicine.  

洗剂 (xǐ jì) : 指将处方中各种不同的药物先研成细末，然后与水溶液混合在

一起而成的外用制剂。因加入的粉剂多系不溶性而呈混悬状，用时须加以

振荡，故又称混合振荡剂或振荡洗剂。 

สี่จี้  : ยาลา้งภายนอก : เป็นรูปแบบหนึ่งของยาส าหรบัใชภ้ายนอก โดยการน ายาต่างๆ ตามต ารบั

มาบดเป็นผงแลว้น าไปผสมกบัน า้ตวัท าละลาย โดยที่ยาผงมกัไม่ละลายน า้  ดงันัน้จึงตอ้งเขย่า
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ก่อนใช ้จึงมชีื่อเรียกอีกอย่างว่า หุน้เหอเจิ้นตัง้จี้ หรือเจิ้นตัง้สี่จี้ (ยาเขย่าก่อนใช ้หรือ ยาแขวน

ตะกอน)    

wash preparation : an externally applied preparation made by mixing fine 

powder of the formula with aqueous solution. It is also called hùn hé zhèn dàng 

jì or zhèn dàng xǐ jì because it is suspension due to the insoluble powders added 

and is used after oscillating. 

夏令感冒 (xià lìng gǎn mào)  :  又称暑湿感冒。指以肢体酸重或疼痛，头昏

重，身热，微恶风，心烦口渴或渴不多饮为临床特征的病证。多因感受夏

令暑湿之邪所致。 

เซี่ยลิ่งก่านเม่า : ไขห้วดัฤดูรอ้น : หรือเรียกว่า สู่ซือก่านเม่า (ไขห้วดัความรอ้นอบอา้วและ

ความชื้น) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูส้ึกปวดเมื่อยหรือหนกัตาม

ร่างกาย หนกัหวั มไีข ้กลวัลมเลก็นอ้ย หงุดหงดิ กระหายน า้ หรือกระหายน า้แต่ดื่มน า้ไดไ้ม่มาก 

มกัเกิดจากความรอ้นอบอา้วและความชื้นทีเ่ป็นปจัจยัก่อโรคต่อร่างกายในฤดูรอ้น  

summer common cold : also known as shǔ shī gǎn mào, referring to a 

disease/pattern featured as aching pain or heaviness of the limbs, dizziness and 

heaviness of the head, fever, mild aversion to wind, vexation and thirst, or thirst 

without much drink. It is mostly caused by contraction of summerheat-

dampness pathogen in summer.  

下消 (xià xiāo) : 指以尿频量多，甚至饮一溲一，混浊如脂膏，腰膝酸软，

头晕耳鸣为临床特征的病证。多因肾阴亏虚，失于固摄，水谷精微直趋下

泄所致。 

เซี่ยเซียว : เซียวล่าง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปสัสาวะบ่อยและปริมาณ

มาก ในรายที่รุนแรงอาจพบว่าหลงัดื่มน า้จะขบัปสัสาวะออกทนัท ีปสัสาวะขุ่นคลา้ยครีมไข เมื่อย

เอวเข่าอ่อน เวยีนหวัและมเีสยีงในหู มกัมสีาเหตุจากอนิไตพร่อง ไม่สามารถเหนี่ยวร ัง้ ท าใหส้ารน า้

และสารอาหารถูกขบัออกทางเบื้องลา่งโดยตรงอย่างรวดเร็ว 

lower consumptive thirst : a disease/pattern featured as frequent and profuse 

urination, even urination directly after drinking, greasy turbid urine, soreness 

and weakness of waist and knees, dizziness and tinnitus. It is mostly caused by 

depletion of kidney-yin, food essence pouring downward due to loss of 

containment.  
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下虚上实（喘）证 {xià xū shàng shí (chuǎn) zhèng} : 又称下虚上盛证。指以

咳嗽痰多，气急胸闷，腰膝酸软，下肢欠温为临床特征的病证。多因实喘

病久及肾，或虚喘复感外邪，痰浊蕴肺所致。 

เซี่ยซฺวีซ่างสือ(ฉ่วน)เจิ้ง : กลุ่มอาการ(หอบ)ล่างพร่องบนแกร่ง : หรือเรียกว่า เซี่ยซฺวซี่างเซิ่งเจิ้ง 

(กลุ่มอาการล่างพร่องบนเกิน) หมายถงึ กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอ เสมหะ

มาก หายใจเร็ว แน่นหนา้อก เมื่อยเอวเข่าอ่อน และขาไม่อุ่น มกัมีสาเหตุจากการป่วยดว้ยหอบ

แบบแกร่งเป็นเวลานาน โรคจากปอดกระทบไปยงัไต หรือการป่วยดว้ยหอบแบบพร่องแลว้ถูก

ปจัจยัก่อโรคภายนอกกระทบซ า้ เสมหะขุ่นอดุกัน้ปอด  

lower body deficient and upper body excessive (dyspnea) pattern : also 

known as xià xū shàng shèng pattern referring to a disease/pattern featured as 

coughing with much phlegm, rapid breath and thoracic oppression, soreness and 

weakness of waist and knees, lower limbs lacking of warmth. It is mostly caused 

by longtime excess-type panting dyspnea hurting kidney or invasion of external 

pathogens when having deficiency-type panting dyspnea and phlegm turbidity 

accumulating in lung. 

下肢损伤洗方 (xià zhī sǔn shāng xǐ fāng) : 本方由伸筋草、透骨草、五加

皮、三棱、莪术、秦艽、海桐皮、牛膝、木瓜、红花、苏木组成。具有舒

筋活血止痛的功效。用于下肢骨折、脱位、挫伤后所致筋脉挛缩酸痛等症

状。本方为外用方。 

เซี่ยจอืสุน่ซางสี่ฟาง : ต ารบัยาเซี่ยจอืสุน่ซางสี่ฟาง : ต ารบัยาประกอบดว้ย เซนิจินเฉ่า, โท่วกูเ๋ฉ่า, 

อู่เจยีผ,ี ซานเหลงิ, เออ๋จู,๋ ฉินเจยีว, ไห่ถงผ,ี หนิวซ ี(พนังูนอ้ย), มู่กวา (มะละกอ), หงฮวา (ดอก

ค าฝอย) และซูมู่ (ฝาง) มีสรรพคุณคลายเสน้เอ็น กระตุน้การไหลเวียนเลอืด และระงบัปวด     

ใชส้  าหรบัอาการหดตวัและปวดเมื่อยของเสน้เอน็และหลอดเลอืดทีเ่กิดจากขาหกั เคลือ่น เคลด็ขดั

ยอกและฟกช า้ ต ารบัยานี้ เป็นต ารบัยาใชภ้ายนอก 

xia zhi sun shang xi fang : a formula for external application and consisting of 

shēn jīn căo, tòu gŭ căo, wǔ jiā pí, sān léng, é zhú, qín jiāo, hăi tóng pí, niú xī, 

mù guā, hóng huā and sū mù. It can relax tendons, activate blood and relieve 

pain and is indicated for contraction and aching pain of tendons, bones and 

vessels due to fracture, dislocation, sprain and contusion of the lower limb. 

仙方活命饮 (xiān fāng huó mìng yǐn) : 指由白芷、贝母、防风、赤芍、当归

尾、甘草、皂角刺、穿山甲、天花粉、乳香、没药、金银花、陈皮组成的
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内服方剂，具有清热散风、行瘀活血的功效，用于一切痈疽肿疡、溃疡

等。此方出自《医宗金鉴》。 

เซียนฟางหวัมิ่งอิ่น : ยาเซียนฟางหวัมิ่งอิ่น : เป็นต ารบัยาใชต้ม้ดื่ม ตวัยาประกอบดว้ย ไป๋จื่อ,  

เป้ยหมู่, ฝางเฟิง, ชื่อเสา, ตงักุยเหว่ย (โกฐเชียง), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), เจา้เจี่ยวชื่อ, ชวนซานเจี่ย, 

เทยีนฮวาเฝ่ิน, หญู่เซยีง (ก ายาน), ม่อเย่า (มดยอบ), จินอิน๋ฮวา (ดอกสายน า้ผึ้ง) และเฉินผ ี(ผิว

สม้จีน) มสีรรพคุณดบัรอ้นขบักระจายลม กระตุน้เลอืดแกเ้ลอืดคัง่ ใชร้กัษาแผลฝีหนองและแผล

เป่ือยทุกชนิด เป็นต ารบัทีม่าจากต าราอจีงจินเจ้ียน 

xian fang huo ming yin : an oral formula recorded in Golden Mirror of the 

Medical Tradition (yī zōng jīn jiàn, 医宗金鉴) and consisting of bái zhǐ, bèi mǔ, 

fáng fēng, chì sháo, dāng guī weǐ, gān cǎo, zào jiǎo cì, chuān shān jiǎ, tiān huā 

fěn, rǔ xiāng, mò yào, jīn yín huā and chén pí. It is indicated to clear heat, 

disperse wind, remove blood stasis and activate blood and is applicable for all 

abscesses, deep-rooted carbuncles, ulcering sores, etc. 

痫病 (xián bìng) : 又称癫痫，俗称“羊痫风”。指以突然意识丧失，甚则仆

倒，不省人事，强直抽搐，口吐涎沫，两目上视或口中怪叫，移时苏醒，

一如常人为临床特征的一种神志异常的疾病。多因脏腑功能失调，气机逆

乱，元神失控所致。与西医学的癫痫类似。 

เสียนป้ิง : โรคลมชกั : หรือเรียกว่า เตียนเสียน (ลมบา้หมู) โดยท ัว่ไปเรียกว่า หยางเสียนเฟิง 

หมายถึง โรคทางระบบประสาทชนิดหนึ่งที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไม่ไดส้ติฉบัพลนั หาก

รุนแรงอาจลม้ลง หมดสติ ชกัเกร็ง น า้ลายฟูมปาก ตาลอย (ตาเหลือกขึ้น) หรือส่งเสียงรอ้ง

แปลกๆ ไม่นานจะรูส้ึกตัว แลว้กลบัมาเหมือนคนปกติ มกัมีสาเหตุจากการท างานของ จัง้ฝู่ 

(อวยัวะภายใน) ไม่สอดคลอ้งกนั การไหลเวียนชี่ผิดปกติ เสินสูญเสียการควบคุม คลา้ยกบั 

epilepsy ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

xian disease : also known as diān xián and commonly known as yáng diān fēng, 

referring to a disease featured as sudden unconsciousness, or even falling down, 

stiffness and convulsion, spitting saliva, eyes looking up, bawling, being awake 

when moved and then being normal. It is mostly caused by dysfunction of 

viscera, disorder of qi movement and spirit losing control. It is similar to 

epilepsy in western medicine.    

线状疹 (xiàn zhuàng zhěn) : 指以猩红热患儿出疹时，在皮肤褶皱处如腘

窝、肘窝、腹股沟处皮疹密集，形成明显线状为临床特征的病证。即西医
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学的帕氏线。 

เซี่ยนจว้งเจิ่น : ผื่นเป็นแนวเสน้ : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ การออกผื่นของ

โรคไขอ้ีด าอีแดงในเด็ก ซึ่งมลีกัษณะเป็นผื่นอยู่หนาแน่นที่รอยพบัของผวิหนงั เช่น ขอ้พบัเข่า ขอ้

พบัศอก และขาหนีบ โดยผื่นขึ้นเป็นแนวเสน้ชดัเจน ตรงกบั Pastia’s lines ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

line-shaped rash : a disease/pattern featured as dense rash in the folds of the 

skin, such as the popliteal fossa, elbow fossa, and inguinal region, which forms 

distinct lines when a child with scarlet fever has a rash, i.e. Pastia’s lines in 

western medicine. 

相度损处 (xiāng duó sǔn chù) : 指在实行正骨手法之前和实施的过程中，通

过四诊合参，详细了解患处情况，便于恰当选用正骨手法并在实施过程中

及时调整。 

เซียงตัว๋สุ่นชู่ : ประเมินรอยโรคที่กระดูก : การประเมนิวเิคราะหร์ายละเอียดของต าแหน่งที่เกิด

โรคก่อนและระหว่างการจดักระดูก โดยอาศยัการตรวจวนิิจฉยัสีป่ระการ เพือ่ก าหนดหตัถการการ

จดักระดูกทีเ่หมาะสมและสามารถปรบัแกไ้ขไดอ้ย่างทนัการณ์ 

examing lesion : a method that assesses the affected region by correlation of all 

four examinations before and during manipulating bone-setting to select 

appropriate bone-setting manipulation and adjust it timely. 

消法 (xiāo fǎ) : 一切外科疾病初起的治疗法则。指运用不同的治疗方法和

方药，使初起的外科疾病得到消散，不使邪毒结聚、走窜、发展或成脓。

用于尚未成脓的初期肿疡和非化脓性肿块性疾病以及各种皮肤疾病等。 

เซียวฝ่า : วิธีสลาย  : หลกัการรกัษาโรคของกลุ่มโรคอายุรศาสตรภ์ายนอกในระยะเริ่มตน้ โดยใช ้

วธิีการรกัษาและต ารบัยาที่แตกต่างกนั เพื่อใหอ้าการของกลุม่โรคในระยะเริ่มตน้ใหส้ลายไป ท าให ้

พิษก่อโรคไม่สะสม ไม่กระจายไปท ัว่ ไม่ลุกลาม หรือไม่เกิดเป็นหนอง ใชส้  าหรบัรกัษาโรคแผล

บวมระยะเริ่มตน้ทีย่งัไม่เป็นหนอง โรคกอ้นบวมทีไ่ม่กลดัหนอง และโรคผวิหนงัต่างๆ เป็นตน้ 

dispersion method : the therapeutic method of the early onset of any external 

diseases, referring to applying distinct therapeutic method formulas and 

medicinals to disperse the external diseases at preliminary stage keeping the 

pathogenic toxin from accumulation, spreading or advancing into pus. It is 

indicated for the early onset swollen sores without becoming pus, non-

suppurative lump diseases, miscellaneous dermatosis, etc. 
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消渴 (xiāo kě) : 指以多饮、多食、多尿，或伴体重减轻甚至消廋为临床特

征的病证。多因阴津亏耗，燥热偏盛所致。古代常以上、中、下三消辨

治。与西医学的糖尿病类似。 

เซียวเข่อ : ซูบเซียวกระหายน ้า : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ดื่มน า้มากกินมาก 

ปสัสาวะมาก หรือร่วมกบัน า้หนกัตวัลดลง หากรุนแรงอาจผอมซูบ มกัมีสาเหตุจากสารน า้อิน       

(阴津) เหือดแหง้ ความรอ้นแหง้แกร่ง ในสมยัโบราณมกัจ าแนกการรกัษาเป็นเซียว (消,      

ซูบเซยีว) สามแบบ คือ เซยีวบน เซยีวกลาง และเซยีวลา่ง คลา้ย โรคเบาหวาน ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

consumptive thirst : a disease/pattern featured as excessive drinking, 

overeating, profuse urination, or accompanied by weight loss, even emaciation. 

It is mostly caused by depletion of yin-fluid and predominance of dryness-heat. 

It was often differentiated and treated from upper, middle and lower phases of 

consumptive thirst in the ancient times. It is similar to diabetes in western 

medicine. 

消渴目病 (xiāo kě mù bìng) : 指因消渴日久导致的以视力受损为临床特征的

内障眼病。多双眼发病。即西医学的糖尿病性眼部并发症，如糖尿病性视

网膜病变，糖尿病性视神经病变等。(图 Fig. 48)   

เซียวเข่อมู่ป้ิง (โรคตาจากซูบเซียวกระหายน ้า) : โรคตาจากเบาหวาน : โรคตาภายในทีม่ลีกัษณะ

เด่นทางคลนิิก คือ การมองเห็นบกพร่องจากการเป็นโรคซูบเซยีวกระหายน า้ (เบาหวาน) มานาน 

มกัเกิดกบัตาท ัง้สองขา้ง ตรงกบั ภาวะแทรกซอ้นทางตาจากโรคเบาหวาน ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั เช่น โรคจอตาเหตุเบาหวาน หรือ โรคประสาทตาเหตุเบาหวาน (ภาพ Fig. 48)   

wasting-thirst eye disease :  an internal ophthalmopathy caused by longtime 

wasting-thirst and featured as impaired vision. It mostly occurs in both eyes, i.e. 

ocular complications of diabetes, such as diabetic retinopathy and diabetic optic 

neuropathy in western medicine. (picture Fig. 48) 

消乳丸 (xiāo rǔ wán) : 本方由香附、甘草、陈皮、砂仁、神曲、麦芽组

成。具有温中宽膈，止呕吐，消乳食的功效。主要用于小儿伤食不化，呕

吐等病证。 

เซียวหญู่หวาน : ต ารบัยาเซียวหญู่หวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย เซียงฟู่  (แหว้หมู), กนัเฉ่า 

(ชะเอมเทศ), เฉินผ ี(ผวิสม้จนี), ซาเหญิน (เร่ว), เสนิฉฺวี ่และไม่หยา (ขา้วบารเ์ลย)์ มสีรรพคุณ
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อุ่นจงเจียว ช่วยผ่อนคลายกระบงัลม ระงบัอาการคลืน่ไสอ้าเจียน และช่วยย่อยอาหารและน า้นม 

มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีอาการอาหารไม่ย่อยจากการกินอาหารมากเกินไปหรือกิน

อาหารไม่เหมาะสม คลืน่ไสอ้าเจยีน เป็นตน้ 

xiao ru wan : a formula consisting of  xiāng fù, gān cǎo, chén pí, shā rén, shén 

qǔ, mài yá. It acts to warm interior/zhongjiao/middle energizer, relax diaphragm, 

stop vomiting and digest milk. It is indicated for dyspepsia caused by excessive 

eating or improper diet, vomiting, etc.   

小产 (xiǎo chǎn) : 又称半产。指妊娠 12～28 周内，胎儿已成形而自然殒坠

为临床特征的病证。即西医学的晚期流产。 

เสยีวฉ่าน : แทง้ในไตรมาสท่ีสอง :  หรือเรียกว่า ป้านฉ่าน (ตัง้ครรภแ์ค่ครึ่งทาง) หมายถงึ ในช่วง

อายุครรภร์ะหว่าง 12-28 สปัดาห ์ตวัอ่อนซึ่งเจริญเป็นตวัที่มรูีปร่างครบแลว้ตายและหลุดออกมา

เอง เป็นการแทง้บุตรตามธรรมชาติ ตรงกบั late abortion ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

miscarriage : also known as bàn chǎn, referring to a disease/pattern featured as 

that formed fetus dies and comes off naturally within twelve to twenty-eight 

weeks of gestation, i.e. late abortion in western medicine.  

小儿鼻渊 (xiǎo ér bí yuān) : 指以小儿鼻流浊涕不止为临床特征的疾病。常

伴头痛、鼻塞、嗅觉减退等症状。与西医学的小儿鼻窦炎类似。 

เสี่ยวเออ๋รป๋ี์เยวีฺยน : ไซนัสอกัเสบในเด็กเลก็ : โรคในเดก็ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ น า้มกูขุ่น

ขน้ไหลไม่หยุด มกัพบร่วมกบัปวดหวั คดัจมูก การรบักลิ่นลดลง เป็นตน้ คลา้ยกบั  โรคไซนสั

อกัเสบในเดก็เลก็ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

infantile sinusitis : a pediatric disease featured as runny nose with turbid mucus 

and accompanied by headache, nasal stuffiness and hyposmia. It is similar to 

pediatric sinusitis in western medicine. 

小儿大衄 (xiǎo ér dà nǜ) : 指以小儿眼、鼻、耳、口七窍出血为临床特征

的病证。 

เสี่ยวเออ๋รต์า้นฺว่ี : เลือดออกมากในเด็ก : กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ    

มเีลอืดออกจากทวารท ัง้ 7 ไดแ้ก่ ตา จมกู หู และปาก 

xiao er da nu : a pediatric disease/pattern featured as bleeding from the seven 

orifices of eyes, nose, ears and mouth in children. 
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小儿发痧 (xiǎo ér fā shā) : 指小儿以似寒非寒，似热非热，四肢懈怠，饮

食不思，容颜惨楚为临床特征的病证。由寒邪外袭，气血内郁所致。如腹

痛而手足冷者为阴痧，腹痛而手足温者为阳痧。 

เสี่ยวเออ๋รฟ์าซา : ปวดทอ้งในเด็ก : กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ แสดง

อาการคลา้ยหนาวแต่ไม่หนาว คลา้ยรอ้นแต่ไม่รอ้น แขนขาอ่อนลา้ เบื่ออาหารและไม่อยากดื่มน า้ 

สีหนา้อมทุกข ์สาเหตุเกิดจากปจัจยัเย็นก่อโรคจากภายนอกเขา้กระทบ ชี่และเลือดอุดกัน้อยู่

ภายใน หากพบอาการปวดทอ้ง ร่วมกบัแขนและขาเย็น เรียกว่า อินซา หากพบอาการปวดทอ้ง 

ร่วมกบัแขนและขาอุ่น เรียกว่า หยางซา 

xiao er fa sha : a disease/pattern of children who seem to be cold but not cold, 

hot but not hot, featured as slackness of limbs, loss of appetite and the desire to 

drink water, and miserable complexion. It is caused by the attack of external 

cold pathogen and internal depression of qi-blood. Those who have yīn shā are 

with abdominal pain and cold limbs, and those who have yāng shā are with 

abdominal pain and warm limbs. 

小儿积滞 (xiǎo ér jī zhì) : 指小儿在受喂养过程中发生的以不思饮食，大

便不调为临床表现的病证。由乳食喂养不当，食停中脘，积而不化，气滞

不行所致。 

เสี่ยวเออ่รจ์จีื้อ : อาหารไม่ย่อยในเด็ก : กลุม่อาการโรคที่เกิดในเด็กขณะใหอ้าหาร มอีาการแสดง

ทางคลนิิก คือ ไม่อยากอาหารและอจุจาระผดิปกติ เกิดจากการใหอ้าหารและนมอย่างไม่เหมาะสม  

อาหารคัง่ทีก่ระเพาะอาหาร ตกคา้งไม่ย่อยสลาย ท าใหช้ี่ติดขดัไม่ไหลเวยีน  

infantile indigestion : a disease/pattern manifested as children's lack of eating 

and drinking and irregular bowel movements that occur during the feeding 

process. It is caused by improper milk feeding, food stagnation in the middle 

and stagnation of qi. 

小儿惊风 (xiǎo ér jīng fēng) : 指小儿出现以抽搐、昏迷为临床表现的病

证，任何季节均可发生，一般以 1～5 岁的小儿为多见，年龄越小，发病

率越高。即西医学的小儿惊厥。 

เสี่ยวเออ๋รจ์งิเฟิง : ชกัในเด็ก : กลุม่อาการโรคในเดก็ที่มอีาการแสดงทางคลนิิก คือ ชกัและหมด

สติ สามารถพบไดใ้นทุกฤดูกาล โดยท ัว่ไปพบมากในเด็กอายุ 1-5 ปี อายุยิ่งนอ้ยอุบตัิการณ์ยิ่งสูง 

ตรงกบั โรคชกัในเดก็ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

xiao er jing feng : a disease/pattern manifested as convulsion and coma of 
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children, which can occur in any season and is usually more common in 

children aged 1-5 years old, the younger the age, the higher the incidence, i.e. 

infantile convulsion in western medicine. 

小儿厥证 (xiǎo ér jué zhèng) : 指小儿出现以四肢逆冷，或精神萎靡，神

识昏蒙，或烦躁不安，面白唇青，大汗出，脉细微而数或细微欲绝为临床

特征的危急病证。 

เสี่ยวเออ๋รเ์จฺวี๋ยเจิ้ง : หมดสติในเด็กเล็ก : กลุ่มอาการโรควกิฤตในเด็ก มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ แขนขาเย็นเฉียบ อาจมีอาการเซื่องซมึ ไม่ค่อยรูส้กึตวั อาจมอีาการกระสบักระส่าย หนา้ซีด 

ริมฝีปากเขียวคล า้ เหงือ่ออกท่วมตวั ชีพจรซี่เวยและซ ัว่ (แผ่วเล็กและเร็ว) หรือชีพจรซี่เวยอฺวี้

เจฺวีย๋ (แผ่วเลก็ใกลด้บั คือ ชพีจรแผ่วเลก็จนแทบคล าไม่ได)้ 

infantile syncope : a critical pediatric disease/pattern featured as cold limbs, 

drooping spirit, drowsiness, restlessness, pale complexions with blue lips, 

profuse sweating, thread, feeble and rapid pulse, or barely palpable pulse.  

小儿口疮  (xiǎo ér kǒu chuāng) : 指以小儿口颊，舌，上颚，齿龈等处出现

溃疡为临床特征的常见口腔疾病。多因心火、虚热等所致。 

เสี่ยวเออ๋รโ์ข่วชวง : แผลเยื่อบุช่องปากในเด็ก : โรคทางช่องปากทีพ่บบ่อยในเด็ก มอีาการส าคญั

ทางคลนิิก คือ เกิดแผลเป่ือยบริเวณ กระพุง้แกม้ ลิ้น เพดานปาก และเหงอืก มกัเกิดจากไฟหวัใจ 

หรือรอ้นพร่อง เป็นตน้ 

oral ulcer in children : a common oral disease in children featured as ulcers on 

the buccal mucosa, tongue, palate and gum. It’s mostly caused by heart fire, 

deficiency heat, etc. 

小儿口噤 (xiǎo ér kǒu jìn) : 指以初生儿口噤不开，不能吮乳为临床特征的

病证。 

เสี่ยวเออ่รโ์ข่วจิ้น : ทารกอา้ปากไม่ได ้: กลุม่อาการโรคในทารกแรกเกิด มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ ปากปิดไม่อา้ และไม่สามารถดูดนมได ้

neonatal lock-jaw : a disease/pattern featured as the newborn's inability to open 

the mouth and suckle.  

小儿口糜  (xiǎo ér kǒu mí) : 指小儿出现以满口糜烂、舌红作痛为临床表现

的口腔疾病。 



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              263 

เสี่ยวเออ๋รโ์ข่วหมี : ปากเป่ือยในเด็ก : โรคในช่องปากของเด็ก มีอาการแสดงทางคลินิก คือ  

แผลเป่ือยท ัว่ช่องปากและลิ้นแดงเจ็บ 

oral erosion in children : a pediatric oral disease manifested as erosion in the 

mouth, redness and pain of the tongue.  

小儿捏脊疗法 (xiǎo ér niē jǐ liáo fǎ) : 指通过对小儿的督脉和膀胱经的捏

拿，达到调整阴阳，通理经络，调和气血，恢复脏腑功能为目的的一种

疗法。 

เสี่ยวเออ๋รเ์นียจี่เหลียวฝ่า : การหยิกดึงแนวสนัหลงัในเด็ก : วธิีการรกัษาในเด็กดว้ยการหยกิดึง

ตามแนวเสน้ลมปราณตูและเสน้ลมปราณกระเพาะปสัสาวะ เพื่อปรบัสมดุลอินหยาง กระตุน้การ

ไหลเวยีนเสน้ลมปราณ ปรบัสมดุลชี่และเลอืด และฟ้ืนฟูการท างานของจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) 

spine pinching in children :  a therapy by pinching and kneading the children’s 

skin along the governor vessel and bladder meridian to regulate yin-yang, 

unblock and manipulate  meridians, harmonize qi and blood, and restore visceral 

functions. 

小儿暑温 (xiǎo ér shǔ wēn) : 指感受暑温邪毒引起的以高热，抽风，昏

迷，发病急骤，变化迅速为临床特征的时行病证。易出现内闭外脱、呼吸

障碍等危象，重症病例往往留有后遗症，导致终生残疾。与西医学的流行

性乙型脑炎类似。 

เสี่ยวเออ๋รสู์่เวิน : ไขจ้ากพิษรอ้นอบอา้วในเด็ก : เป็นโรคตามฤดูกาลจากการไดร้บัพิษก่อโรค

ความรอ้นอบอา้ว มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไขสู้ง ชกั หมดสติ มกั เกิดอย่างเฉียบพลนัและ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มกัปรากฏอาการวกิฤต ภายในปิด ภายนอกหลุดลอย หายใจติดขดั 

ในรายที่รุนแรงอาจมีรอยโรคหลงเหลือ ท าใหพ้ิการตลอดชีวิต คลา้ยกบั การระบาดของโรคไข ้

สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis) จากเชื้ อไวร ัส Japanese encephalitis virus 

(JEV) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

infantile summerheat warm disease : a pediatric seasonal disease/pattern featured 

as hyperpyrexia, convulsion, faint, sudden and violent onset and rapid 

transmission caused by feeling the summer-heat pathogen. It is easily followed 

by crisis of inner blocking causing collapse, respiratory disturbance, etc. , and 

permanent disability may be caused by sequelae of severe cases. It is similar to 

Japanese B encephalitis epidemic in western medicine. 



 

264                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

小儿粟疮 (xiǎo ér sù chuāng) : 指以小儿皮肤发生丘疹，瘙痒，搔抓破后

糜烂，滋水淋漓为临床特征的病证。与西医学的湿疹类似。 

เสี่ยวเออ๋รซู์่ชวง : ตุ่มขา้วฟ่างในเด็กเล็ก : กลุ่มอาการโรคในเด็ก มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

เกิดตุ่มคนัตามผวิหนงั เมื่อแกะเกาจนแตกเป็นแผลจะมีน า้เหลอืงไหล คลา้ยกบั โรคผื่นผวิหนงั

อกัเสบ (eczema) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

infantile millet sore : a pediatric disease/pattern featured as papule with pruritus, 

erosion after diabrosis, and profuse fluid leaking from the skin. It is similar to 

eczema in western medicine.  

小儿夏季热  (xiǎo ér xià jì rè) : 指小儿夏季出现以高热久久不退，无汗多

尿为临床特征的病证。 

เสี่ยวเออ๋รเ์ซี่ยจี้ เญ่อ : ไขฤ้ดูรอ้นในเด็ก : กลุม่อาการโรคในเดก็ทีเ่กิดในฤดูรอ้นมลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ อาการไขสู้งลอยแต่ไม่มเีหงือ่และมปีสัสาวะมาก  

summer fever in children : a pediatric disease/pattern in summer, featured as 

lingering fever, polyuria and absence of sweat. 

小儿遗尿 (xiǎo ér yí niào) : 又称遗溺、尿床。指以五周岁以上小儿睡中小

便自遗，醒后方觉为临床特征的病证。 

เสี่ยวเออ๋รอ์ีเ๋น่ียว : เด็กปสัสาวะรดที่นอน : หรือเรียกว่า อีน๋ี่ (ทิ้งรอยปสัสาวะ) หรือเนี่ยวฉวง 

(ปสัสาวะบนเตียง) หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการปสัสาวะรดที่

นอนขณะหลบัและรูต้วัหลงัต่ืนนอน ในเดก็อายุตัง้แต่ 5 ขวบขึ้นไป 

infantile enuresis : also known as yí nì, niào chuáng, referring to a disease/pattern 

manifested as spontaneous leakage of urine in the sleep of children over the age 

of five years old and waking up only afterwards. 

小活络丹 (xiǎo huó luò dān) : 本方由天南星、制川乌、制草乌、地龙、乳香、

没药组成。具有祛风除湿，化痰通络，活血止痛的功效。用于风寒湿痹。 

เสี่ยวหวัล ัว่ตัน : ต ารบัยาเสี่ยวหวัล ัว่ตนั  : ต ารบัยาประกอบดว้ย เทียนหนานซิง, จื้อชวนอู,        

จื้อฉ่าวอู, ตี้หลง (ไสเ้ดอืนดนิ), หญู่เซยีง (ก ายาน) และม่อเย่า (มดยอบ) มสีรรพคุณขจดัลมและ

ความชื้น สลายเสมหะ ทะลวงเสน้ลมปราณ กระตุน้การไหลเวยีนเลอืด และระงบัปวด ใชร้กัษา

กลุม่อาการป้ีเจิ้ง จากลม ความเยน็ และความชื้น 

xiao huo luo dan : a formula consisting of tiān nán xīng, zhì chuān wū, zhì căo 
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wū, dì lóng, rŭ xiāng and mò yào (myrrha). It can expel wind and eliminate 

dampness, resolve phlegm to free the collateral vessels, activate blood to relieve 

pain. It is indicated for wind bì, cold bì and dampness bì. 

小夹板固定 (xiǎo jiā bǎn gù dìng) : 指以木板、竹板等材料制成夹板，用扎

带（如绷带）固定于骨折处，使骨折断端处于相对静止的状态而利于愈合

的治疗方法之一。适用于四肢长管骨闭合性骨折。 

เสี่ยวเจียป่านกูต้ิ้ง : การยึดดว้ยเฝือก : หนึ่งในวิธีการรกัษาที่ใชว้สัดุ เช่น แผ่นไม ้แผ่นไมไ้ผ่     

มาท าเป็นเฝือก ใชส้ายรดั (เช่น ผา้พนัแผล) ในการยึดกระดูกส่วนที่หกั ท าใหป้ลายกระดูกที่หกั

ไม่เคลือ่น เพือ่เป็นประโยชนต่์อการสมานตวัของกระดูก เหมาะส าหรบักระดูกยาวของแขนขาทีห่กั

แบบปิด 

fixing with splint : one of the therapeutic manipulations that fixes a splint made 

of wooden, bamboo, etc. plate on the fracture site with ribbon (e.g. bandage) to 

make the broken end static and benefit the healing. It is indicated for closed 

fracture of long bones of the extremities. 

哮病 (xiào bìng) : 又称哮吼，哮证，哮喘。一种发作性的痰鸣气喘疾患。指

以发时喉中有哮鸣声，呼吸气促困难，甚则喘息不能平卧为临床特征的疾

病。多因宿痰伏肺，遇感引触，痰阻气道，肺失宣降所致，与西医学支气

管哮喘类似。 

เซี่ยวป้ิง : โรคหืด :  หรือเรียกว่า เซีย่วโห่ว (หายใจเสยีงครืดคราด), เซี่ยวเจิ้ง (กลุ่มอาการหดื) 

หรือเซีย่วฉ่วน (หอบหดื) เป็นอาการป่วยก าเริบชัว่ขณะผูป่้วยมอีาการหายใจหอบร่วมกบัเสยีงหวดี

ในล าคอ ขณะก าเริบผูป่้วยมีเสียงหวีดหรือวี้ด (wheeze) ในล าคอ หายใจเร็ว หายใจล าบาก   

หากรุนแรง จะมอีาการหอบ นอนราบไม่ได ้มกัมสีาเหตุจากเสมหะตกคา้งในปอด และถูกกระตุน้

โดยปจัจยัก่อโรค ท าใหเ้สมหะอุดกัน้หลอดลม การไหลเวียนชี่ปอดขาดสมดุล คลา้ยกบั  โรคหืด      

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

wheezing : also known as xiào hŏu, xiào zhèng and xiào chuăn. A paroxysmal 

disease of phlegm rale and dyspnea, referring to a disease featured as whistling 

sound in the throat at attacking stage, labored breathing, and orthopnea. It is 

mostly caused by the latent phlegm in the lung that obstructs the airway when 

triggered by pathogens and causes failure of diffusion and descent. It is similar 

to bronchial asthma in western medicine.   



 

266                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

胁痛 (xié tòng) : 指以一侧或两侧胁肋部疼痛为主要临床特征的病证。多因

肝络失和所致。 

เสียท่ง : เจ็บสีขา้ง : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการที่รูส้กึเจ็บบริเวณสขีา้ง

หรือชายโครงขา้งหนึ่งหรือท ัง้สองขา้ง มกัมสีาเหตุจากเสน้ล ัว่ตบัขาดสมดุล 

hypochondriac pain : a disease/pattern mainly featured as pain on one or both 

sides of the ribs. It is mostly caused by loss of harmony in the liver collaterals. 

血淋 (xiě lín) : 指以小便涩痛，尿色深红，或夹血块为临床特征的病证。多

因膀胱湿热，灼伤血络所致。 

เสี่ยหลนิ : ปสัสาวะขดัจากเลอืด : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปสัสาวะแสบขดั 

ปสัสาวะสีแดงเขม้ อาจมีลิ่มเลือดปน มกัมีสาเหตุจากกระเพาะปสัสาวะรอ้นชื้น ท าใหแ้ผดเผา     

ท ารา้ยหลอดเลอืด 

blood stranguria : a disease/pattern featured as difficult and painful urination, 

crimson urine/blood clot. It is mostly caused by dampness heat in the bladder 

scorching superficial venules. 

蟹睛症 (xiè jīng zhèng) : 又称蟹目、损翳。指以黑睛破溃，黄仁自溃口绽

出，其色棕黑，高于黑睛表面，状如蟹眼、蝇头，甚者横长如黑豆，周围

绕以灰白翳障，瞳神变形如杏仁核状为主要表现的眼病。即西医学的角膜

穿孔合并虹膜脱出。 

เซี่ยจิงเจิ้ง : ตาด าคลา้ยตาปู : หรือเรียกว่า เซี่ยมู่ (ตาปู) หรือสุ่นอี้ (กระจกตาขุ่นปริ) หมายถึง 

โรคตาที่มีอาการแสดงส าคญั คือ ตาด าเป็นแผลและมีส่วนของม่านตาทะลุออกตรงรอยแผล 

ลกัษณะสีน า้ตาลด าเหนือผิวตาด า คลา้ยตาของปู หรือหวัแมลงวนั ในรายที่รุนแรงจะขยายใน

แนวนอนลกัษณะคลา้ยถ ัว่ด า รายลอ้มดว้ยฝ้าขุ่นขาว รูม่านตาผดิรูปลกัษณะคลา้ยเมด็อลัมอนด ์

ตรงกับ โรคกระจกตาเป็นแผลทะลุร่วมกับม่านตาปลิ้น (corneal perforation with iris 

prolapse) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

crablike eye : also known as xiè mù, sǔn yì, referring to an ophthalmopathy 

manifested as iris bursting out from the ulcerated dark of the eye in dark brown, 

above the surface of dark of the eye and shaped like crab’s eye and fly’s head. 

The worse one is as big as black bean, surrounded with greyish white nebula 

and the pupil is deformed into amygdala-shape, i.e. corneal perforation with iris 

prolapse in western medicine. 
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泄泻 (xiè xiè) : 指以排便次数增多，粪质稀溏或完谷不化，甚至泻出如水

样为临床特征的病证。多因脾胃受损，运化功能失职，湿邪内盛所致。

大便溏薄而势缓者称为泄，大便清稀如水而势急者称为泻，现临床一般

统称泄泻。 

เซี่ยเซี่ย : ทอ้งร่วง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ จ านวนครัง้ของการถ่าย

อุจจาระเพิ่มขึ้น อุจจาระเหลวหรือมีเศษอาหารที่ไม่ย่อยปน ในรายที่รุนแรงอาจถ่ายเหลวเป็นน า้ 

หากถ่ายเหลวแต่ไม่ไหลพุ่งเรียกว่า ‘เซี่ย’ (泄) หากถ่ายเหลวเป็นน า้ไหลพุ่งเรียกว่า ‘เซี่ย’ (泻) 

ปจัจุบนัทางคลินิกเรียกรวมว่า ‘เซี่ยเซี่ย’(泄泻) มกัมีสาเหตุจากมา้มและกระเพาะอาหารถูก

กระทบ ท าใหห้นา้ทีก่ารล  าเลยีงและแปรสภาพบกพร่อง ความชื้นก่อโรคภายในแกร่ง  

xie xie : a disease/pattern featured as more frequent defecation, loose stool or 

stool with undigested food, or even watery stool. It is mostly caused by 

functional damaging of spleen-stomach, failure of digesting and transporting, 

internal exuberance of dampness.The first xiè refers to symptoms of loose stool 

in a mild situation, while the second watery stool in an urgent situation.   

心悸 (xīn jì) : 指以自觉心中悸动，惊惕不安，甚则不能自主为临床特征的

病证。多因心之气血阴阳亏虚，心失所养或痰饮瘀血阻滞，邪扰心神，心

神不宁所致。  

ซินจี้  : ใจส ัน่ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ใจส ัน่ จิตใจไม่สงบ หากรุนแรงจะ

ไม่สามารถควบคุมอาการได ้มกัมสีาเหตุจากความพร่องของชี่ เลอืด อนิและหยาง ท าใหห้วัใจขาด

การหลอ่เลี้ยง หรือเสมหะอิ่นเลอืดคัง่ปิดกัน้ ปจัจยัก่อโรครบกวนเสนิหวัใจ ท าใหเ้สนิหวัใจไม่สงบ 

palpitation : a disease/pattern featured as excessive pulsating of the heart, fright 

and disturbance, sometimes losing control.  It is mostly caused by qi, blood, yin, 

yang depletion of heart which cannot nourish heart, stagnation of phlegm, fluid 

and blood stasis, evil disturbing mind and disquieted heart spirit. 

新伤 (xīn shāng) : 指 2～3 周以内的损伤。 

ซินซาง : การบาดเจบ็ระยะตน้ : การบาดเจ็บทีเ่กิดขึ้นภายในระยะเวลา 2 ถงึ 3 สปัดาห ์

new injury : the injury within 2 to 3 weeks. 

新伤续断汤 (xīn shāng xù duàn tāng) : 本方由当归、土鳖虫、乳香、没药、

丹参、自然铜、骨碎补、泽兰、延胡索、苏木、续断、桑枝、桃仁组成。

具有活血祛瘀，止痛接骨的功效。用于骨折损伤初、中期等病证。 
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ซินซางซฺว่ีตว้นทัง : ต ารบัยาซินซางซฺว่ีตว้นทัง : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตงักุย (โกฐเชียง),          

ถู่เปียฉง, หญู่เซียง (ก ายาน), ม่อเย่า (มดยอบ), ตนัเซิน, จื้อหญานถง, กู่ซุ่ยปู่ , เจอ๋หลาน, เหยียน

หูส ัว่, ซูมู่ (ฝาง), ซฺวี่ตว้น, ซางจือ และเถาเหญิน (เมล็ดทอ้) มสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวียนเลอืด 

สลายเลอืดคัง่ ระงบัปวด และสมานกระดูก ใชใ้นการรกัษากลุม่อาการโรคกระดูกหกัในระยะแรกและ

ระยะกลาง 

xin shang xu duan tang :  a formula consisting of dāng guī, tŭ biē chóng, rŭ 

xiāng, mò yào,dān shēn, zì rán tóng , gǔ suì bǔ, zé lán, yán hú suŏ, sū mù, xù 

duàn, sāng zhī and táo rén. It can activate blood and dispell stasis, relieve pain 

and reunite bone. It is indicated for bone fracture at the early and medium stage. 

新翳 (xīn yì)  :  指黑睛混浊，呈灰白色，表面粗糙，边界模糊，具有向周围

扩展或纵深发展趋势，伴有不同程度的目赤疼痛、畏光流泪等的病证。包

括聚星障、花翳白陷和凝脂翳等。 

ซินอี้  : กระจกตาขุ่นใหม่ : กลุ่มอาการโรคที่ท าใหต้าด าขุ่นมวั เปลี่ยนเป็นสีเทา พื้นผิวขรุขระ 

ขอบเขตไม่ชดัเจน สามารถลุกลามขยายวงกวา้ง และมีอาการเจ็บตา ตาแดง กลวัแสง น า้ตา

ไหล เป็นตน้ นอกจากนี้ยงัครอบคลุมถึงโรคกระจกตาอกัเสบ แผลที่กระจกตา กระจกตาติด

เชื้อ เป็นตน้ 

fresh nebula : a disease/pattern that the cornea turns turbid, gray-white, rough-

surfaced and boundary-blurred, with the tendency to spread or go deeper. It is 

always accompanied by different degrees of painful red eyes, photophobia and 

lacrimation including superficial punctate keratitis, corneal ulcer and purulent 

keratitis, etc. 

囟风伤寒 (xìn fēng shāng hán) : 指婴幼儿囟门未合，感受风寒而致的以鼻

塞为临床特征的疾病。 

ซิ่นเฟิงซางหาน : ลมเย็นกระทบกระหม่อม : โรคในทารกที่กะโหลกศีรษะบริเวณกระหม่อมยงั 

ไม่ปิด มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการคดัจมกูเนื่องจากไดร้บัลมเยน็กระทบ 

xin feng shang han : a disease featured as nasal congestion caused by feeling 

cold-wind in infants and young children whose fontanelles have not yet closed. 

囟门 (xìn mén) : 指婴幼儿颅骨接合不紧所形成的骨间隙。有前囟、后囟之

分。即西医学的囟门。  
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ซิ่นเหมิน : กระหม่อม : ช่องว่างที่เกิดจากรอยเชื่อมของกะโหลกศีรษะในทารกที่ยงัปิดไม่สนิท

แบ่งเป็น กระหม่อมหนา้ และกระหม่อมหลงั ตรงกบั fontanelle (fontanel) ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

xin men :  the space formed by incomplete skull junction of the fetus or infant, 

including anterior and posterior fontanelle, i.e. fontanelle in western medicine. 

囟填 (xìn tián) : 指以囟门明显凸起为临床特征的病证。多属实证，因温病

火邪上攻，或脑髓有病，或颅内水液停聚所致。但婴幼儿在哭泣时囟门暂

时突起为正常。 

ซิ่นเถยีน : กระหม่อมนูน : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กระหม่อมศีรษะนูนขึ้น

อย่างชดัเจน มกัจดัเป็นภาวะแกร่ง สาเหตุจากเวนิป้ิง (โรคอุ่น) ที่ถูกปจัจยัไฟก่อโรคกระทบลอย

ขึ้นบน หรือเกิดโรคของไขสมอง หรือมนี า้ค ัง่ภายในช่องกะโหลกศีรษะ แต่หากกระหม่อมศีรษะ 

ในทารกนูนขึ้นช ัว่คราวขณะรอ้งไห ้ถอืว่าเป็นภาวะปกติ 

xin tian : a disease/pattern featured as obvious bulging of fontanelle.  It is 

mostly manifested as excess syndromes, caused by the attack of the fire-warmth, 

or the disease of the brain marrow, or the accumulation of water and fluid in the 

skull. However, it is normal for the fontanelle to protrude temporarily when an 

infant cries. 

囟陷 (xìn xiàn) : 指以囟门下陷为特征的病证。婴幼儿在六个月内，前囟门

微陷，不属病理状态。如同时枕部凹陷，则属病重。常兼见面色萎黄，神

疲气短，食少便溏，四肢不温，指纹淡滞等。多因婴幼儿禀赋不足，或五

疳久病，元气亏损，泻痢气虚，脾胃阳气不能上充所致。 

ซิ่นเซี่ยน : กระหม่อมยุบ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่น คือ กระหม่อมศีรษะยุบลง ในทารก

อายุไม่เกินหกเดอืนมกีระหม่อมศีรษะดา้นหนา้เวา้ลงเลก็นอ้ยไม่จดัเป็นโรค แต่ขณะเดยีวกนัถา้พบ

ทา้ยทอยยุบลงร่วมดว้ยจึงจดัเป็นโรครุนแรง มกัพบอาการสหีนา้ซูบเหลอืง อ่อนเพลยี หายใจส ัน้ 

กินอาหารไดน้อ้ย ถ่ายเหลว แขนขาไม่อุ่น ลายนิ้ วมือบางร่วมดว้ย ส่วนใหญ่เกิดจากความ

บกพร่องแต่ก าเนิด หรือเกิดจากโรคเรื้อรงัจากภาวะทุพโภชนาการท ัง้หา้ ชี่แต่ก าเนิดถูกท าลาย 

ทอ้งเสยีชี่พร่อง หยางของมา้มและกระเพาะอาหารขึ้นไปหลอ่เลี้ยงส่วนบนไม่ได ้

xin xian : a disease/pattern featured as depressed fontanelle. In infants within 

six months, a slight depression of bregma is not pathological. If the occiput is 

sunken at the same time, the disease is severe. It is often with withered-yellow 
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complexion, fatigue, eating less and loose stools, lack of warmth in the limbs, 

and stagnant fingerprints, etc. It is mostly caused by insufficient endowment of 

infants, or chronic illnesses caused by five gan, loss of vital qi, diarrhea and qi 

deficiency, and the inability of the spleen- stomach yang to replenish. 

囟肿 (xìn zhǒng) : 指以囟门漫肿，凸起不甚为临床特征的病证。分热肿和冷

肿。热肿者，宜清热解毒，用青黛冷水调敷于局部，兼服大连翘饮，或五

福化毒丹；冷肿者，宜温阳化气，用肾气丸合益黄散。 

ซิ่นจ่ง : กระหม่อมบวม : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กระหม่อมศีรษะบวมตึง

แต่ไม่นูนขึ้นมาก แบ่งเป็นภาวะบวมรอ้น และภาวะบวมเย็น ภาวะบวมรอ้นใชก้ารรกัษาดว้ยวธิีดบั

รอ้นถอนพิษ โดยใชผ้งยาชิงไตล้ะลายในน า้เย็นพอกบริเวณต าแหน่งโรค ร่วมกบักินต ารบัยา    

ตา้เหลยีนเชี่ยวอิ่น หรือต ารบัยาอู่ฝูฮว่าตูต๋นั ส่วนภาวะบวมเย็นใชก้ารรกัษาดว้ยวิธีอบอุ่นหยาง

ปรบัชี่ ใชต้ ารบัยาเซิน่ชี่หวานร่วมกบัต ารบัยาอี้หวงส่าน 

xin zhong : a disease/pattern featured as diffusing swelling and inapparent 

bulging of fontanelle. It is divided into hot swelling and cold swelling. For hot 

swelling, it is appropriate to clear away heat and detoxification by using cold 

water to dissolve qīng dài and apply it to the local skin, and also taking dà lián 

qiào yǐn or wǔ fú huà dú dān; for cold swelling, it is appropriate to warm up 

yang and promote qi by using shèn qì wán with yì huáng sǎn. 

行痹 (xíng bì) : 又称风痹、走注。指以肢体关节、肌肉疼痛酸楚，屈伸不

利，疼痛呈游走性，初起可兼见恶风、发热等表证为临床特征的病证。多

因风寒湿邪（风邪为主）侵袭肢节、经络所致。 

สิงป้ี : ปวดขอ้แบบยา้ยที่ : หรือเรียกว่า เฟิงป้ี (ปวดขอ้แบบลม) หรือโจ่วจู ้(ปวดขอ้แบบ

เคลื่อนที่) หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ขอ้ต่อและกลา้มเนื้อมีอาการ

ปวดเมือ่ย เคลือ่นไหวไม่สะดวก ต าแหน่งทีป่วดเคลือ่นยา้ยไม่คงที ่เมือ่เริ่มป่วยอาจพบอาการของ

กลุ่มอาการภายนอก เช่น กลวัลม และมีไข ้มกัมีสาเหตุจากปัจจยัก่อโรคลม ความเย็น และ

ความชื้น (โดยมปีจัจยัลมเป็นหลกั) จู่โจมขอ้ต่อและเสน้ลมปราณ 

migratory bi : also termed as fēn bì (wind bì), or zǒu zhù, referring to a 

disease/pattern featured as aching pain of muscles, joints failing to flex and 

stretch, migratory pain, accompanied by aversion to wind and fever on the 

onset. It is mostly caused by wind, cold, dampness pathogens (mainly wind 

pathogen) attacking joints and meridians.  
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行气消瘀法 (xíng qì xiāo yū fǎ) : 指用具有行气、活血、消瘀作用的方药，

治疗损伤初期因气滞血瘀导致的局部肿痛而无里实热证，或因某种禁忌而不

能猛攻急下等病证的方法。常用复原通气散、血府逐瘀汤、顺气活血汤等。 

สงิช่ีเซียวอวีฺฝ่า : วิธีขบัเคลื่อนช่ีและสลายเลือดคัง่ : วธิีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มสีรรพคุณในการ

ขบัเคลื่อนชี่ ช่วยใหเ้ลอืดหมุนเวียนและสลายเลอืดคัง่ ในการรกัษาอาการปวดบวมเฉพาะส่วน   

ในระยะแรกของการบาดเจ็บ ทีม่สีาเหตุจากชี่ติดขดัและเลอืดคัง่ทีไ่ม่มกีลุ่มอาการความรอ้นแกร่ง

ภายในร่วมดว้ย หรือใชใ้นกรณีที่มขีอ้หา้มในการรกัษาโดยการขบัระบายที่รุนแรงต่างๆ ได ้ต ารบั

ยาทีใ่ชบ้่อย เช่น ฟู่ เหยฺวยีนทงชี่ส่าน เซฺวีย่ฝู่จูอ๋วฺทีงั และซุ่นชี่หวัเซฺวีย่ทงั  

moving qi and eliminating blood stasis : a therapeutic method that applies 

formulas and medicinals of moving qi, activating blood and eliminating blood 

stasis to treat local swelling and pain due to qi stagnation and blood stasis at the 

early stage of injury and without interior excess heat pattern, or disease that 

cannot be purged offensively due to contraindications. The common used formulas 

are fù yuán tōng qì săn, xuè fǔ zhú yū tāng, and shùn qì huó xuè tāng. 

胸痹 (xiōng bì) : 指以胸部闷痛，甚则胸痛彻背，喘息不得卧为临床特征的

疾病。多因心脉痹阻而致。与西医学冠状动脉粥样硬化性心脏病（心绞

痛）类似。 

ซฺยงป้ี : เจ็บหน้าอก : โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ปวดแน่นทรวงอก หากรุนแรงจะ

ปวดรา้วไปถึงหลงั หายใจหอบ ไม่สามารถนอนราบได ้มกัมีสาเหตุจากหวัใจและหลอดเลอืดปิด

กัน้ คลา้ยกบั coronary atherosclerotic heart disease (angina pectoris) ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั  

chest bi : a disease featured as oppressive pain in chest radiating to back in 

severe cases, panting and inability to lie flat. It is mostly caused by heart vessel 

obstruction. It is similar to coronary atherosclerotic heart disease in western 

medicine. 

休息痢 (xiū xi lì) : 指以时发时止，迁延不愈为临床特征的病证。 多因痢疾

日久不愈，正虚邪恋，邪滞肠腑所致。常因饮食不当、受凉、劳累而诱发。 

ซิวสิลี่ : โรคบิดเรื้อรงั : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ โรคบิดที่มีอาการเป็นๆ    

หายๆ เป็นเวลานาน มกัมีสาเหตุจากโรคบดิที่ถ่ายเรื้อรงั เจิ้งชี่  (ภูมิตา้นทานของร่างกาย) พร่อง 

เสียชี่ (ปจัจยัภายนอก) ไม่ถูกขบัออก ปจัจยัก่อโรคอุดกัน้ล  าไส ้มกัมีปัจจยักระตุน้จากการกิน
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อาหารไม่ถูกสุขลกัษณะ ความเยน็กระทบ หรือท างานตรากตร า  

recurrent dysentery : a disease/pattern featured as alternate attacks and stops, 

protracted course of disease. It is mostly caused by long-term dysentery with 

lingering pathogen, vital qi deficiency and stagnation of pathogen in large 

intestine. It is often induced by improper diet, getting cold or overwork.  

虚喘 (xū chuǎn) : 指病势徐缓，时轻时重，以呼吸短促难续，深吸为快，气

怯声低，遇劳尤甚为临床特征的病证。多因正气亏虚，肺肾出纳失常所致。 

ซฺวีฉ่วน : หอบแบบพร่อง : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หายใจส ัน้ถี่ไม่ต่อเนื่อง 

รูส้กึสบายเมือ่สูดหายใจเขา้ลกึๆ การหายใจและเสยีงพูดแผ่วเบา ขาดหายเป็นช่วงๆ เมือ่ออกแรง

อาการจะรุนแรงขึ้น การเกิดโรคค่อยเป็นค่อยไป อาการโรคเดีย๋วเบาเดีย๋วหนกั มกัมสีาเหตุจาก 

เจิ้งชี่ (ภูมติา้นทานของร่างกาย) พร่อง ชี่ปอดและไตขาดสมดุล 

deficiency-type dyspnea : a disease/pattern featured as mild or serious 

conditions, short breath, and discontinue, feel comfort with deep inhaling, qi 

timidity with low voice and being more severe when on exertion. It is mostly 

caused by deficiency of healthy qi and dysfunction of lung-kidney for 

controlling qi. 

虚寒肺痿 (xū hán fèi wěi) : 指以咳吐涎沫，其质清稀量多，短气不足以

息，形寒，食少为临床特征的病证。多因肺虚有寒，气不化津，津气亏损

所致。 

ซฺวีหานเฟ่ยเหว่ย : ปอดแฟบแบบเย็นพร่อง : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอ 

บว้นน า้ลายเป็นฟองใส ปริมาณมาก หายใจไม่เต็มอิ่ม ตวัเย็น กินอาหารไดน้อ้ย มกัมีสาเหตุจาก

ปอดพร่องมคีวามเยน็ ชี่ไม่สามารถแปรสภาพเป็นจนิ (สารน า้) จนิและชี่พร่อง 

lung wilt disease with deficient cold syndrome : a disease/pattern featured as 

coughing, or spitting clear and profuse saliva, shortness of breath, physical cold 

and reduced appetite. It is mostly caused by deficiency-cold of lung, qì failing to 

transform liquid with liquid and qi depletion. 

虚寒痢 (xū hán lì) : 指以痢下赤白清稀，带有白冻，甚则滑脱不禁，腹部隐

痛，喜按喜温，四肢不温，腰酸怕冷为临床特征的病证。多因下痢日久，

脾肾阳虚所致。 

ซฺวีหานลี่ : โรคบิดกลุ่มอาการเย็นพร่อง : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ถ่ายเหลว
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มมีูกสีแดงปนขาว มีกอ้นมูกสขีาว ในรายที่รุนแรงจะถ่ายเองโดยไม่สามารถควบคุมได ้ปวดน่า

ร าคาญบริเวณทอ้ง ชอบใหก้ด ชอบความอุ่น แขนขาเย็น เมื่อยเอว และกลวัหนาว มกัมีสาเหตุ

จากโรคบดิทีถ่่ายเป็นเวลานาน มา้มและไตหยางพร่อง  

deficiency cold dysentery : a disease/pattern featured as defecation with red-

white clear watery stool and white pus, sometimes even with fecal incontinence, 

dull pain in abdomen, being relieved by pressing and warming, cold limbs, 

soreness of waist and fear of cold. It is mostly caused by long-term dysentery 

damaging spleen-kidney yang.  

虚劳 (xū láo) : 又称虚损。指以五脏虚证为主要临床表现的多种慢性虚弱证

候的总称。多因脏腑功能衰退，气血阴阳亏损，日久不复所致。 

ซฺวีเหลา : ภาวะอ่อนลา้ : หรือเรียกว่า ซฺวีสุ่น (พร่องสูญเสีย) เป็นการเรียกโดยรวมของกลุ่ม

อาการพร่องเรื้อรงัที่มอีาการแสดงส าคญั คือ กลุ่มอาการพร่องของอู่จ ัง้ (อวยัวะตนัท ัง้หา้) มกัมี

สาเหตุจากการท างานของจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ถดถอย ชี่เลอืดอนิหยางพร่อง นานวนัไม่ฟ้ืนคืน 

consumptive disease : also termed as xū sǔn. A general term refers to varied 

chronic debility syndromes, mainly featured as deficiency syndrome of five 

zang-organs. It is mostly caused by functional decline of zang-fu organs and 

lasting loss of qi, blood, yin and yang.  

虚热肺痿 (xū rè fèi wěi)  :  指以咳吐浊唾涎沫，其质较粘稠，或痰中带血，

口渴咽燥，午后潮热为临床特征的病证。多因肺虚有热，热灼肺津所致。 

ซฺวีเญ่อเฟ่ยเหว่ย : ปอดฝ่อแบบรอ้นพร่อง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอ 

น า้ลายขุ่นลกัษณะเป็นฟองเหนียวขน้ หรือเสมหะมีเลอืดปน คอแหง้กระหายน า้ มีไขเ้ป็นพกัๆ 

ตอนบ่าย มกัมสีาเหตุจากปอดพร่องมคีวามรอ้น ความรอ้นแผดเผาสารน า้ในปอด 

lung atrophy by deficiency heat : a disease/pattern featured as cough with 

frothy and turbid saliva, sticky or blood stained sputum, thirst, dry throat, and 

tidal fever. It is mostly caused by deficiency-heat of the lung and heat burning 

lung fluid. 

虚体感冒 (xū tǐ gǎn mào) : 感冒的特殊类型。指以发热恶寒，身痛疲乏，全

身不适为临床特征的病证。病情常缠绵难愈，或反复不已。多因素体虚

弱，卫外不固，感受外邪所致。 

ซฺวีถี่ก่านเม่า : ไขห้วดัจากร่างกายออ่นแอ : เป็นไขห้วดัแบบพเิศษชนิดหนึ่ง หมายถงึ กลุ่มอาการ
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โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มีไข ้กลวัหนาว ปวดเมื่อยตามตวั อ่อนลา้ และไม่สบายตวั 

อาการของโรคมกัยืดเยื้อหายยาก หรือเกิดซ า้ มกัมสีาเหตุจากร่างกายอ่อนแอ ชี่คุม้กนัภายนอกไม่

ปกป้องร่างกาย ท าใหถู้กกระทบโดยปจัจยัก่อโรคภายนอก 

common cold in weak constitution : a special type of common cold, referring 

to a disease/pattern featured as fever, aversion to cold, general aching, fatigue 

and general malaise, it is always lingering, intractable or recurring.  It is mostly 

caused by weak constitution, exogenous pathogens due to weak defensive qi 

failing to secure. 

虚坐努责 (xū zuò nǔ zé)  :  指以时时欲便，但登厕努挣而不排便为临床特征

的病证。多因痢久伤及阴血所致。 

ซฺวีจ ัว้หนู่เจอ๋ (นัง่ถ่ายเสียเปล่า) : ปวดถ่ายแต่ถ่ายไม่ออก : อาการแสดงที่ส  าคญั คือ อยากถ่าย

ตลอดเวลา แต่เมื่อพยายามนัง่ถ่ายกลบัถ่ายไม่ออก มกัมีสาเหตุจากโรคบิดที่ถ่ายเป็นเวลานาน 

กระทบอนิและเลอืด  

xu zuo nu ze : a disease/pattern featured as frequent desire to defecate, but 

failure to do it after trying hard. It is mostly caused by long-term dysentery 

damaging yin-blood.  

续筋接骨法 (xù jīn jiē gǔ fǎ) :  指用具有续筋接骨、祛瘀生新作用的方药，

促进骨折愈合和损伤修复，治疗损伤中期筋骨已有连接但尚未坚实的方

法。常用接骨紫金丹、续骨活血汤、新伤续断汤等。 

ซฺว่ีจินเจียกูฝ่๋า : วิธีเช่ือมเอน็ต่อกระดูก : วธิีการรกัษาที่ใชต้ ารบัยาที่มสีรรพคุณเชื่อมเสน้เอ็นต่อ

กระดูก ขจดัเลอืดคัง่และส่งเสริมการสรา้งใหม่ ในการรกัษาการเจ็บป่วยในระยะกลางที่เสน้เอ็น

และกระดูกเชื่อมต่อกนัแลว้แต่ยงัไม่แข็งแรง เพื่อกระตุน้การเชื่ อมต่อของกระดูกที่หกัและ

ซ่อมแซมส่วนที่ไดร้บับาดเจ็บ ต ารบัยาที่ใชบ้่อย คือ เจียกู่จื่อจินตนั ซฺวี่กู่หวัเซฺวี่ยทงั และซนิซาง

ซฺวีต่ว้นทงั เป็นตน้ 

reunion of tendon and bone : a therapeutic method that applies formulas and 

medicinals of reuniting torn tendon and fractured bone, eliminating blood stasis 

and promoting regeneration to promote fracture healing and damage repairing 

for injury at the medium stage with unsolid reunion of torn tendon and fractured 

bone. The common used formulas are jiē gǔ zǐ jīn dān, xù gǔ huó xuè tāng and 

xīn shāng xù duàn tāng.  
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宣痹通阳 (xuān bì tōng yáng) : 指通过宣散痹阻、温通阳气治疗胸阳不振，

浊阴上逆，痹阻气机所致之胸痹的治法。 

เซฺวียนป้ีทงหยาง : ทลายการปิดกัน้ทะลวงหยาง : วธิีการรกัษาโรคเจ็บหนา้อก ดว้ยการกระจายชี่

เพื่อลดการปิดกัน้ โดยเพิ่มความอบอุ่นเพื่อการกระจายหยางชี่  ซึ่งมกีลไกการเกิดโรคจากหยางที่

ทรวงอกไม่แผ่กระจาย ท าใหอ้นิขุ่นกระทบยอ้นขึ้นส่วนบนและการไหลเวยีนชี่ปิดกัน้ 

dredging channel blockade and activating yang : a therapeutic method that 

dredges channel blockade and activates yang by warming, for treating chest bì 

caused by inspiration failing of chest-yang, ascending counterflow of turbid yin 

and the stagnation of qi movement.  

旋耳疮  (xuán ěr chuāng) : 指以耳部瘙痒、皮肤潮红渗液或增厚脱屑为临床

特征的病证。多因风热湿邪或血虚生风化燥上犯耳窍所致。即西医学的外

耳湿疹。(图 Fig. 49)   

เสฺวียนเอ่อรช์วง : หูชั้นนอกอกัเสบ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หูช ัน้นอกมี

อาการคนั มผีื่นแดง น า้เหลอืงซมึหรือผวิหนงัหยาบหนาเป็นขุย สาเหตุมกัเกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัก่อ

โรคภายนอก ไดแ้ก่ ลม ความรอ้น และความชื้น หรือปจัจยัก่อโรคภายใน คือ เลอืดพร่องท าให ้

เกิดลมแลว้แปรสภาพเป็นความแหง้รุกรานที่หู ตรงกบั eczema of external ear ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 49)   

eczema of external ear : referring to a disease/pattern featured as pruritus, 

flush, exudate, thickened skin and desquamation of the ear and caused by wind-

heat-dampness or blood deficiency causing wind or transforming into dryness, 

i.e. eczema of external ear in western medicine. (picture Fig. 49) 

旋螺风 (xuán luó fēng) : 指以小儿龟头红肿疼痛为临床表现的病证，多由

风热湿毒郁结所致。 

เสวียนหลวัเฟิง : ปลายองคชาตอกัเสบ : กลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีอาการแสดงทางคลนิิก คือ 

ส่วนปลายขององคชาตแดงบวมปวดเจ็บ มกัเกิดจากการคัง่ของพษิลมรอ้นชื้น  

xuan luo feng : a pediatric disease/pattern manifested as swollen and painful 

glans. It’s mostly caused by stagnation of wind, heat and dampness toxin.   

旋台骨 (xuán tái gǔ)  : 又称大椎骨。指头后颈骨。即西医学的第四、第五、

第六颈椎。(图 Fig. 27)   

เสฺวียนไถกู่ : กระดูกตน้คอ : หรือเรียกว่า ตา้จุยกู่ หมายถึง กระดูกสนัหลงัส่วนตน้คอ ตรงกบั
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กระดูกสนัหลงัส่วนคอที ่4, 5 และ 6  (the 4th, 5th and 6th cervical vertebra) ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 27)   

xuan tai gu : also known as dà zhuī gŭ, i.e. the 4th, 5th and 6th cervical vertebra 

in western medicine. (picture Fig. 27) 

悬饮 (xuán yǐn) : 指以胸胁胀痛，持续不解，患侧肋间饱满，常伴咳唾引

痛，转侧、呼吸时疼痛加重为临床特征的病证。多因饮邪停留胸胁所致。 

เสฺวียนอิ่น : อิ่นแบบแขวน : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ทรวงอกและสีขา้ง

ปวดตึงต่อเนื่องไม่หาย ช่องระหว่างกระดูกซี่โครงขา้งนัน้แน่นเต็ม มกัมีอาการเจ็บปวดร่วมดว้ย

เมื่อไอหรือบว้นน า้ลาย และอาการเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเมื่อพลกิตวัหรือหายใจ มกัมสีาเหตุจากปจัจยั

ก่อโรคอิ่นคัง่คา้งทีท่รวงอกหรือสขีา้ง  

pleural fluid retention : a disease/pattern featured as continuous hypochondriac 

distention and pain, fullness in the intercostal area on the affected side, pain 

when coughing or spitting, aggravated pain when turning over or breathing. It is 

mostly caused by fluid-pathogen retention in the chest and hypochondrium.  

旋转屈伸 (xuán zhuǎn qū shēn) : 指用于整复骨折断端的旋转或成角畸形的

治疗手法。旋转指肢体有旋转畸形时，可由助手手握骨折近端，术者手握

其远端，在拔伸下围绕肢体纵轴向左向右旋转，以恢复肢体的正常生理轴

线。屈伸指助手固定关节的近端，术者手握住远端沿关节的冠轴摆动肢

体，以整复骨折脱位。 

เสฺวียนจว่นชฺวีเซิน : บิดหมนุและงอเหยียด : หตัถการการรกัษาเพือ่จดักระดูกส่วนปลายทีบ่ดิหกั

หรือเกยเป็นมุมผิดปกติ การบิดหมุน หมายถึง การบิดหมุนกระดูกที่หกัผิดรูป โดยผูช่้วยจบั

กระดูกส่วนตน้ แพทยจ์บัส่วนปลาย จากนัน้ในขณะที่ท าการดึงตามแกนแนวยาวใหห้มนุกระดูก

ไปทางซา้ยและขวา เพื่อใหก้ระดูกกลบัสู่แนวปกติ การงอเหยียด หมายถงึ ใหผู้ช่้วยยึดจบัขอ้ต่อ

ส่วนตน้ แพทยจ์บัขอ้ต่อส่วนปลายแลว้ขยบัโดยการดึงและเขย่าในแกนแนวขวางไปมา เพื่อให ้

กระดูกทีห่กัและเคลือ่นกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ 

rotation, bending and stretching : a therapeutic manipulation that restitutes the 

rotatory or angular deformity of the fracture end. Xuán zhuǎn (rotating) is done 

to remedy rotatory deformity and restore the normal physiological axis by the 

assistant holding the proximal end of the fracture and the practitioner holding 

the distal end and rotating to the left and right around the longitudinal axis while 
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pulling and extension. Qū shēn (bending and stretching) is done to restitute 

dislocation by the practitioner fixing the proximal end with one hand, and 

holding the distal end with the other hand to move the limb along with the 

coronal axis. 

癣 (xuǎn) : 指发生在表皮、毛发、指（趾）甲，具有传染性的浅部真菌性

皮肤病。本病发生部位不同，名称各异。临床常见的癣病有发于头部的白

秃疮、肥疮；发于手部的鹅掌风；发于足部的脚湿气；发于面、颈、躯

干、四肢的圆癣、紫白癜风等。与西医学的浅部真菌病如头癣、手足癣、

体癣、花斑癣等类似。(图 Fig. 7-9) 

เสฺ ว่ียน : กลากเกลื้ อน  : โรคผิวหนังจากการติดเชื้ อรา เกิดที่ผิวหนังในชั้นหนังก าพรา้ 

(epidermis) ผม เลบ็มือเล็บเทา้ มีการเรียกชื่อโรคแตกต่างไปตามต าแหน่งที่เกิดโรค ถา้เกิดที่

หนงัศีรษะเรียกว่า ‘ไป๋ทูชวง’ (白秃疮 : tinea blanca) หรือ ชนันะตุ (‘เฝยชวง’肥疮 : 

favus) เกิดที่มอืเรียกว่า ‘เออ๋จ่างเฟิง’ (鹅掌风 : tinea manuum) เกิดทีเ่ทา้เรียกว่า ‘เจี่ยวซอื

ชี่’ (脚湿气 : tinea pedis) เกิดทีใ่บหนา้ คอ ล าตวั แขนขา เรียกว่า ‘เหยฺวยีนเสฺวีย่น’ (圆癣 : 

tinea circinata หรือ tinea corporis) และ เกลื้อน (‘จื่อไป๋เตี้ยนเฟิง’ 紫白癜风 หรือ ‘ฮวา

ปนัเสฺวี่ยน’ 花斑癣 : tinea versicolor)  คลา้ยกบั การติดเชื้อราที่ผวิหนงั เช่น กลากที่ศีรษะ 

กลากทีม่อืเทา้ กลากทีล่  าตวั และเกลื้อน ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 7-9) 

ringworm : an infectious superficial fungal dermatosis of epidermis, hair and 

nails. The name varies according to different locations, that is, tinea blanca and 

favus affecting head, tinea manuum affecting hands, tinea pedis affecting feet 

and tinea circinata and tinea versicolor affecting face, neck, trunk and four 

limbs. It is similar to superficial mycosis, such as tinea capitis, tinea of hands 

and feet, tinea corporis and tinea versicolor in western medicine. (picture Fig. 7-9) 

眩晕 (xuàn yūn) : 又称眩运、眩冒。指多因脑髓空虚，清窍失养，或风、

火、痰、瘀扰动清窍所致的病证。眩是指眼花或眼前发黑，晕是指头晕甚

或感觉自身或外界景物旋转。轻者闭目即止，重者如坐车船，旋转不定，

或伴有恶心、呕吐、汗出，甚则昏倒等症状。 

เซฺว่ียนอฺวิน : วิงเวียน : หรือเรียกว่า เซฺวี่ยนอฺวิ้น (เวียนหวัขณะเคลื่อนไหว) หรือเซฺวี่ยนเม่า 

หมายถงึ กลุม่อาการโรคทีม่สีาเหตุจากไขสมองพร่องมาก ทวารศีรษะขาดการหลอ่เลี้ยง หรือทวาร

ศีรษะถูกรบกวนจากลม ไฟ เสมหะ หรือเลอืดคัง่, ‘เซฺวี่ยน’ (眩) หมายถงึ ตาลาย หรือตาพร่า,    
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‘อวฺนิ’ (晕) หมายถงึ เวยีนหวั กระท ัง่อาจรูส้กึร่างกายหรือสิ่งรอบตวัหมนุวน ในรายที่ไม่รุนแรง 

การหลบัตาจะระงบัอาการได ้ในรายทีรุ่นแรงมอีาการคลา้ยนัง่รถลงเรือ โคลงเคลงหมนุวนไม่หยุด 

อาจพบอาการคลืน่ไส ้อาเจยีน เหงือ่ออก กระท ัง่ลม้หมดสติร่วมดว้ย 

xuan yun : also known as xuàn yùn, xuàn mào, a disease/pattern caused by a 

deficiency of the brain-marrow, loss of nourishment for the clear orifices, or 

disturbance by wind, fire, phlegm or stasis. Xuàn refers to the situation that eyes 

are blurred or darkening, and yūn refers to feeling dizzy or even feeling oneself 

or the outside world is spinning. The symptoms of milder cases will be controlled 

when eyes are closed, while the patients with heavier ones, like riding in a car or 

boat, will feel spinning indefinitely, or be accompanied by symptoms such as 

nausea, vomiting, sweating, or even fainting. 

血府逐瘀汤 (xuè fǔ zhú yū tāng) : 本方由桃仁、红花、当归、生地黄、牛

膝、川芎、桔梗、赤芍、枳壳、甘草、柴胡组成。具有活血祛瘀、行气止

痛的功效。用于瘀血内阻胸部，气机失畅导致的胸痛、胸闷等病证。 

เซฺว่ียฝู่ จูอฺ๋วีทงั : ต ารบัยาเซฺว่ียฝู่ จูอ๋วีฺทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย เถาเหญิน (เมล็ดทอ้), หงฮวา 

(ดอกค าฝอย), ตงักุย (โกฐเชียง), เซิงตี้หวง (โกฐขี้แมวสด), หนิวซี (พนังูนอ้ย), ชวนซฺยง        

(โกฐหวับวั), เจีย๋เกิ่ง, ชื่อเสา, จื่อเชี่ยว, กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) และไฉหู มีสรรพคุณกระตุน้การ

ไหลเวียนเลือด สลายเลอืดคัง่ กระตุน้การไหลเวียนของชี่ และระงบัปวด ใชใ้นกลุ่มอาการโรค

เลอืดคัง่อดุกัน้ในทรวงอก ชี่ไหลเวยีนไม่สะดวก ท าใหเ้จ็บหนา้อก แน่นในอก เป็นตน้ 

xue fu zhu yu tang : a formula consisting of táo rén, hóng huā, dāng guī, shēng 

dì huáng, niú xī, chuān xiōng, chì sháo, zhĭ qiào, gān cǎo and chái hú. It can 

activate blood and dispel stasis, move qi to relieve pain. It is indicated for chest 

pain and oppression caused by static blood blocking the chest and inhibiting qi 

movement.  

血厥实证 (xuè jué shí zhèng) : 指以突然昏倒，不知人事，牙关紧闭，面赤

唇紫，舌暗红，脉弦有力为临床特征的病证。多因急躁恼怒，血随气升，

闭阻清窍所致。 

เซฺว่ียเจฺวี๋ยสือเจิ้ ง : เป็นลมจากเลือดในกลุ่มอาการแกร่ง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ เป็นลมฉบัพลนั หมดสติไม่รูส้ึกตวั กดัฟนัแน่น หนา้แดงริมฝีปากคล า้ ลิ้นแดงคล า้ 

และชีพจรเสยีน (ตึง) มีแรง มกัมสีาเหตุจากการโมโหหงุดหงดิ เลอืดไหลตามชี่ขึ้นสู่ส่วนบน อุด
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กัน้ทวารศีรษะ 

blood syncope with excess syndrome : a disease/pattern featured as sudden 

faint, unconsciousness, lockjaw, flushing and purple lips, dark red tongue as 

well as thread and powerful pulse. It is mostly caused by irritation which leads 

to the rising of blood and qì and obstruction of clear orifices. 

血瘤 (xuè liú) : 指由体表血络扩张、纵横交集形成的以局部皮肤鲜红或紫

暗，或局限性肿块柔软如海绵为临床特征的病证。与西医学的皮肤血管瘤

类似。 

เซฺว่ียหลิว : เน้ืองอกแบบหลอดเลือด : กลุ่มอาการโรคของผิวหนังที่เกิดจากเสน้เลือดที่ผิว

ขยายตวัสานไขวก้นัเป็นกลุม่ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณรอยโรคเป็นสแีดงสดหรือสมี่วง

คล า้ หรือเป็นกอ้นอ่อนนุ่มคลา้ยฟองน ้าอยู่เฉพาะที่ คลา้ยกับ cutaneous hemangioma      

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

blood tumor : a disease/pattern formed by dilated and clustered blood vessels 

and featured as local bright red or dark purple skin, or localized lump soft as 

sponge. It is similar to cutaneous hemangioma in western medicine. 

血轮 (xuè lún) : 指内外两眦及眦部血络。分属于心，心主血，故称血轮。 

เซฺว่ียหลุน : วงลอ้เลือด :  หวัตา หางตา และหลอดเลอืดที่หล่อเลี้ยง ซึ่งสงักดัหวัใจ โดยหวัใจ

ก ากบัเลอืด จงึเรียกว่า เซฺวีย่หลุน 

blood wheel : the inner canthus, outer canthus and superficial venules of the 

canthi. It is named as blood wheel because it pertains to the heart, which 

governs the blood. 

穴位注射 (xuè wèi zhù shè) : 指选用药物注入穴位以治疗疾病的一种方法。

常用通窍活血药物注射于太阳穴、肝俞、肾俞、足三里等穴位，治疗青

盲、上胞下垂、目偏视等眼病。 

เซฺว่ียเว่ยจูเ้ซ่อ : การฉีดยาเขา้จุดฝงัเข็ม : เป็นวธิีรกัษารูปแบบหนึ่งโดยการเลอืกใชย้าที่เหมาะสม

ฉีดเขา้จุดฝงัเข็มเพื่อรกัษาโรค มกัใชย้าที่มีสรรพคุณทะลวงทวารและกระตุน้การไหลเวยีนเลอืด 

ฉีดเขา้จุดฝังเข็ม เช่น จุดไท่หยาง (EX-HN5) จุดกานซู (BL 18) จุด เซิ่น ซู (BL 23)          

จดุจูซ๋านหลี ่(ST 36) เพือ่รกัษาโรคตอ้หนิ เปลอืกตาบนหย่อน ตาเหล ่เป็นตน้ 

acupuncture point injection : a method that treats disease by injecting 

medicinals into acupoints. Medicinals of unblocking orifices and promoting 
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blood circulation are injected into tài yáng (EX-HN5), gān shū (BL 18), shèn 

shū (BL 23) and zú sān lĭ (ST 36) to treat bluish blindness, blepharoptosis and 

squint, etc. 

血虚秘 (xuè xū mì)  :  指以大便干结，面色无华，皮肤干燥，头晕目眩，心

悸气短，健忘少寐为临床特征的病证。多因血液亏虚，肠道失荣所致。 

เซฺว่ียซฺวีมี่ : ทอ้งผูกแบบเลือดพร่อง : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อจุจาระเป็น

กอ้นแหง้แขง็ สหีนา้ไม่ผ่องใส ผวิหนงัแหง้ เวยีนหวัตาลาย ใจส ัน่หายใจส ัน้ ขี้ลมืนอนหลบัไดน้อ้ย 

มกัมสีาเหตุจากเลอืดพร่อง ล  าไสข้าดการหลอ่เลี้ยง 

blood deficiency constipation : a disease/pattern featured as dry stool, pale, dry 

skin, dizziness, palpitation, shortness of breath, forgetfulness and insomnia. It is 

mostly caused by blood deficiency, intestinal loss of moistness.  

血翳包睛 (xuè yì bāo jīng) : 又称彩云捧日。指以血管从四周伸入黑睛，漫

掩整个黑睛为主要表现的眼病。多因肝肺风热壅盛，心火内炽，瘀血凝滞

所致。常并发于椒疮，并由赤膜下垂演变而来。与西医学的沙眼性角膜血

管翳类似。 

เซฺว่ียอี้ เปาจงิ (เย่ือเลือดหุม้ตา) : หลอดเลือดหุม้ตาด า : หรือเรียกว่า ฉ่ายอฺวิน๋เผิ่งญื่อ (เมฆสรีุง้

หุม้ดวงตา) หมายถงึ โรคตาทีม่อีาการแสดงส าคญั คือ หลอดเลอืดรอบดวงตาขยายเขา้ไปในตาด า

และปกคลุมท ัว่ตาด า มกัมีสาเหตุจากลมรอ้นอุดกัน้ที่ปอดและตบั ไฟหวัใจลุกโชนภายในและ

เลอืดคัง่ มกัเป็นภาวะแทรกซอ้นร่วมกบัโรคริดสดีวงตา และเป็นผลสบืเนื่องจากโรคเยื่อแดงบงัตา 

คลา้ยกบั โรคริดสดีวงตาระยะแพนนสั (trachomatous pannus) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

keratic pannus : also known as cǎi yún pěng rì, referring to an ophthalmopathy 

manifested as vessels extending into and covering dark of the eye. It is mostly 

caused by excessive wind-heat obstructing liver and lung, internal blazing of 

heart fire and static blood. It is often complicated with prickly-ash-like sore 

(trachoma) and developed from dropping pannus. It is similar to trachomatous 

pannus in western medicine. 

血证 (xuè zhèng) : 指以血液不循常道，血溢脉外，或上溢于口鼻诸窍，或

下泄于前后二阴，或渗出于肌肤为临床特征的病证。多因火热熏灼，迫血

妄行，或气虚不摄所致。 

เซฺว่ียเจิ้ง : ภาวะเลือดออก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เลอืดไม่ไหลเวยีนใน
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หลอดเลอืดตามปกติ แต่ไหลออกนอกหลอดเลอืดหรือไหลขึ้นออกทางทวารบน เช่น ปาก จมูก 

หรือระบายลงออกทางทวารลา่งหนา้และหลงั (ปากช่องคลอดรูเปิดทางเดนิปสัสาวะและทวารหนกั) 

หรือซมึออกทางผวิหนงั มกัมสีาเหตุจากไฟและความรอ้นเผารม บบีคัน้ใหเ้ลอืดไหลพล่าน หรือชี่

พร่องไม่เหนี่ยวร ัง้ 

hemorrhage syndrome : a disease/pattern featured as blood outflowing from 

the normal channels, or upward flowing into the orifices like mouth and nose, or 

downward pouring through two lower orifices (external genitals, urethra and 

anus), or oozing from the skin. It is mostly caused by fire and heat scorching 

blood to outflow, or qi deficiency failing to control. 

熏法 (xūn fǎ) : 指将药物燃烧后，取其烟气上熏，借着药力与热力的作用，

使腠理疏通、气血流畅而达到治疗目的的外治方法。包括神灯照法、桑柴

火烘法、烟熏法等。 

ซฺวินฝ่า : วิธีการรม : เป็นวธิีการรกัษาภายนอกโดยการรมควนัจากการเผายา เป็นการอาศยัฤทธ์ิ

ของยาและความรอ้นท าใหโ้ช่วหลี่ (ช่องระหว่างเนื้ อเยื่อ ร่องที่อยู่บนผิวหนงั หรือช่องระหว่าง

กลา้มเนื้อ หรืออวยัวะภายใน) โล่ง ชี่และเลอืดไหลเวยีนคล่อง วิธีนี้ประกอบดว้ย การใชโ้คมให ้

ความรอ้น การอบดว้ยฟืนจากไมห้ม่อน การรมควนั เป็นตน้   

fumigation : an external treatment that exposes the affected region to smoke of 

burning medicinals to open interstices and promote circulation of qi and blood 

by efficacy of both the medicinals and heat. It includes lamp lighting up therapy, 

moxibustion with mulberry twig and smoke fumigation. 

 

y 

压迮伤 (yā zé shāng) : 指人体被重物压砸所致的损伤，易引起脏腑内伤。

即西医学的挤压综合征。 

ยาเจอ๋ซาง : การบาดเจบ็จากการกดทบั : การบาดเจ็บของร่างกายจากสิง่ของหนกักดทบัหรือหนีบ

อดั มกัก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บภายใน ระดบัจ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ตรงกบั crush syndrome     

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

ya ze shang : referring to the injury caused by crushing of heavy object which 

leads to inner injury of viscera, i.e. crush syndrome in western medicine. 



 

282                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

牙痛  (yá tòng) : 指以牙齿疼痛为临床特征的病证。多因外邪侵袭，脏腑实

热，或阴虚火旺，以及虫蚀、损伤等所致。与西医学的龋齿、牙髓炎、牙

周病等类似。 

หยาท่ง : ปวดฟัน : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดฟนั มกัมสีาเหตุจากปจัจยั

ก่อโรคภายนอกรุกรานจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) เกิดภาวะรอ้นแกร่งหรือมภีาวะอินพร่องและเกิดไฟ

ลุกโชน รวมไปถึงฟนัคลา้ยหนอนแทะ (ฟนัผุ) การบาดเจ็บต่างๆ เป็นตน้ คลา้ยกบั โรคฟนัผุ   

รากฟนัอกัเสบ โรคปริทนัต ์เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

toothache :  a disease featured as tooth pain. It is mostly caused by external 

pathogen invasion, viscera and bowels excess heat, or yin deficiency with 

effulgent fire, worm corroding and damaging. It is similar to tooth decay, 

pulpitis and periodontal disease in western medicine. 

牙宣  (yá xuān) : 指以龈肉萎缩，牙根宣露，牙齿松动，齿龈间渗出脓血为

临床特征的病证。多因胃火上炎，燔灼龈肉，或脏腑虚损，龈肉失养所

致。即西医学的牙周病。 

หยาเซฺวียน : เหงอืกร่น : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เหงอืกร่นจนเห็นรากฟนั 

ฟนัคลอน ร่องระหว่างเหงอืกกบัฟนัพบเลอืดปนหนอง มกัมสีาเหตุจากไฟกระเพาะอาหารขึ้นไป

แผดเผาเนื้อเหงอืก หรือเกิดจากจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) อ่อนแอ ท าใหเ้นื้อเหงอืกขาดการหล่อเลี้ยง 

ตรงกบั โรคปริทนัต ์ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

gum gtrophy :  a disease/pattern featured as gingival atrophy with exposure of 

the tooth root, loose tooth, exudation of pus and blood of the gums. It is mostly 

caused by stomach fire flaming upward and blazing the gums, or depletion of 

viscera and bowels failing to nourish the gums, i. e.  periodontal disease in 

western medicine. 

牙痈  (yá yōng) : 指以牙齿疼痛、咀嚼时痛甚，牙龈红肿，或有脓液溢出为

临床特征的病证。多因阳明火热内炽，上攻牙龈，血败肉腐所致。与西医

学的急性根尖周炎、牙周脓肿等类似。 

หยายง : เหงือกเป็นหนอง : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดฟนั ปวดมากขึ้น

เมื่อเคี้ยวอาหาร มีอาการเหงอืกบวมแดง หรือมีน า้หนองซึมออก มกัมีสาเหตุจากความรอ้นไฟ 

หยางหมิงแผดเผาภายในขึ้นไปจู่โจมที่เหงอืก แลว้ท าใหต้ิดเชื้อและเป็นแผลเป่ือย คลา้ยกบั     

รากฟนัอกัเสบเฉียบพลนั และเหงอืกอกัเสบเป็นหนอง เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              283 

gum abscess :  a disease/pattern featured as toothache aggravated during 

chewing, red and swollen gum, or overflowing of pus.  It is mostly caused by 

fire-heat of yang brightness blazing internally and attacking the gums resulting 

in vanquished blood putrefied muscles. It is similar to acute periapical 

periodontitis and periodontal abscess in western medicine. 

咽瘤 (yān liú) : 指以咽部异物感，肿物外观呈桑椹状，或息肉状，有蒂或广

基，色白或淡红，好发于悬雍垂、软腭及喉核表面为临床特征的病证。多

因脏腑功能失调，气滞血瘀，或痰浊湿邪凝聚所致。与西医学的咽部乳头

状瘤或息肉类似。 

เยียนหลิว : เน้ืองอกคอหอย : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รูส้กึเหมอืนมอีะไร

ติดคอ กอ้นตะปุ่ มตะป ่าคลา้ยลูกหม่อนหรือเป็นติ่งเนื้อ ตวักอ้นอาจมีกา้นหรือมีฐานกวา้ง สขีาว

หรือแดงอ่อน มกัเกิดบริเวณลิ้นไก่ เพดานอ่อน และผิวของต่อมทอนซิล มกัมีสาเหตุจากจัง้ฝู่ 

(อวยัวะภายใน) ไม่สมดุล ชี่ติดขดัและเลอืดคัง่ หรือเสมหะขุ่นและความชื้นสะสมเกาะตวัก่อเกิด

โรค คลา้ยกบั pharyngeal papilloma หรือ pharyngeal polyp ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

tumor of pharynx : a disease/pattern featured as foreign body sensation in the 

pharynx, bumps being mulberry-like, polypoid, pedunculated or sessile in white 

or light red, frequently occuring in uvula, soft palate and surface of the tonsil. It 

is mostly caused by dysfunction of viscera and bowels, qi stagnation and blood 

stasis, or congealing or congealing of phlegm-turbidity and dampness.  It is 

similar to pharyngeal papilloma or polyp in western medicine. 

岩 (yán)  :  指发生于体表，以局部肿块坚硬，高低不平，形如岩石，皮色不

变，推之不移，溃烂后如翻花石榴，色紫恶臭，疼痛剧烈，难以治愈，预

后不良为临床特征的恶性肿瘤的统称。即西医学的皮肤癌。 

เหยียน : กอ้นแข็งเหมือนหิน : ค าเรียกรวมของเนื้ องอกชนิดรา้ยแรงบนส่วนผิวของร่างกาย     

มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณรอยโรคจะเป็นกอ้นแขง็อยู่ในเนื้อ ตะปุ่มตะป ่าลกัษณะคลา้ย

หนิผายึดติดกบัที่ สีผวิไม่เปลี่ยน เมื่อเป่ือยแผลจะแตกออกคลา้ยผลทบัทมิแตก เนื้อเป็นสมี่วง

และกลิน่เหมน็มาก [อาจเรียกว่าลกัษณะคลา้ยดอกกระหล า่] เจ็บปวดรุนแรง รกัษาหายยาก การ

พยากรณ์โรคไม่ด ีตรงกบั มะเร็งผวิหนงั ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

rocky mass : a collective term for malignant tumor of the body surface featured 

as local hard, rock-shaped and fixed lump with uneven surface and no changes 

of skin color. It is peeled pomegranate-like after diabrosis, in purple color, with 

stinky smell, severe pain, difficult to cure and poor prognosis, i.e. skin cancer in 
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western medicine. 

沿肛痔 (yán gāng zhì)  :  指沿肛门外皮肤上出现的扁平样隆起，呈乳白色或

灰白色，渗出臭秽粘液，时有瘙痒或刺痛，严重者可延及外阴的病证。与

西医学的尖锐湿疣或梅毒的扁平湿疣类似。 

เหยียนกงัจื้อ (ริดสีดวงแนวทวาร) : หูดหงอนไก่ : กลุ่มอาการโรคของผวิหนงับริเวณทวารหนกั 

ลกัษณะบวมหนาเป็นป้ืน สขีาวขุ่นหรือสเีทา มนี า้เหนียวๆ ซมึออก กลิน่เหม็นรุนแรง บางครัง้มี

อาการคนัหรือเจ็บแปลบ ในรายที่อาการรุนแรงโรคจะลุกลามไปยงัอวยัวะเพศ ตรงกบั หูดหงอน

ไก่ (genital wart) หรือการติดเชื้อซฟิิลสิ (flat condyloma of syphilis) ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

yan gang zhi : the flat eminence around the external anus skin, the milk-white 

or grayish white eminence leaks out stink mucus sometimes accompanied by 

pruritus or stabbing pain; the advanced and serious disease can spread to vulva. 

It is similar to the condyloma acuminatum or flat condyloma of syphilis in 

western medicine. 

眼丹 (yǎn dān) : 又称眼痈、覆杯。指以整个胞睑红赤如涂丹，痛如火灼，

化脓溃破为临床特征的眼病，较针眼严重，常伴寒热、头痛、口渴等症。

多因过食辛辣厚味或炙煿之品，致使脾胃蕴热，复受外邪，风热相搏，营

卫失和，热毒结于胞睑所致；也可因心火偏旺，火毒上冲于目，壅滞胞睑

所致。与西医学的眼睑蜂窝织炎类似。 

เหย่ียนตนั (ตาปูดแดง) : เน้ือเย่ือรอบตาอกัเสบ : หรือเรียกว่า เหยี่ยนยง (ฝีที่เปลอืกตา) หรือ   

ฟู่ เปย (ตาปูดเหมอืนกน้ถว้ย) หมายถงึ โรคตาชนิดหนึ่ง มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ เปลอืก

ตาแดง ปวดรอ้นเหมอืนไฟสุม แลว้กลายเป็นหนองและแตกออก อาการรุนแรงกว่าตากุง้ยิง มกั

เกิดร่วมกบัอาการไข ้กลวัหนาว ปวดหวั กระหายน า้ เป็นตน้ มกัมสีาเหตุจากการกินอาหารที่เผ็ด

รอ้น อาหารรสจดั หรืออาหารไหมเ้กรียม เกิดความรอ้นสะสมที่มา้มและกระเพาะอาหาร ร่วมกบั

ปจัจยัก่อโรคจากภายนอกกระทบเพิม่เติม ท าใหล้มปะทะความรอ้น อิง๋และเว่ยเสยีสมดุล พษิรอ้น

สะสมทีเ่ปลอืกตาท าใหเ้กิดโรค หรืออาจเกิดจากไฟหวัใจแกร่ง พษิไฟลุกโชนขึ้นตา อดุกัน้ทีเ่ปลอืก

ตาก่อใหเ้กิดโรค คลา้ยกบั cellulitis of the eyelid (periorbital หรือ preseptal cellulitis)  

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

erysipelas of eyelid :  also known as yǎn yōng and fù bēi, referring to an eye 
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disease featured as red eyelids, scorching pain, suppuration and diabrosis, being 

worse than stye, and often accompanied by cold, fever, headache, thirst, etc. It is 

mostly caused by accumulated heat in the spleen and stomach due to overeating 

spicy, greasy, smoked and baked food combining with external pathogens, 

which results in mutual contention of wind and heat, disharmony of the nutrient 

and defense and heat toxin binding in the eyelids. It also may be caused by fire 

toxin upsurging to obstruct the eyelids due to hyperactive heart fire. It is similar 

to cellulitis of the eyelid (periorbital or preseptal cellulitis) in western medicine. 

眼疳 (yǎn gān) : 为疳证的兼证之一，见于疳证后期。指小儿以夜盲，入

暮暗处视物不明，或眼角干涩，畏光羞明，黑睛浑浊，白翳遮睛为临床特

征的病证。多因脾病及肝，肝阴不足，精血亏耗，不能上营于目所致。 

เหยี่ยนกาน (ทุพโภชนาการกระทบตา) : โรคกานที่ตา : เป็นกลุม่อาการร่วมทีพ่บในโรคกาน ซึ่ง

พบในระยะทา้ยของภาวะทุพโภชนาการ ลกัษณะเด่นทางคลนิิกในเดก็ คือ ตาบอดกลางคืน มอง

ไม่ชดัเจนในที่มืด หรือมีอาการตาแหง้ กลวัแสง กระจกตาขุ่นมวั และมีเยื่ อขุ่นบนเยื่อบุตาขาว 

[ลกัษณะคลา้ยเกล็ดกระดี่ (Bitot’s spot)] มกัมสีาเหตุจากโรคของมา้มกระทบต่อตบั อินของ

ตบัไม่เพยีงพอ สารจงิและเลอืดถูกท าลาย ไม่สามารถหลอ่เลี้ยงดวงตาได ้

eye gan disease : accompanied pattern of gān disease, occurring in the later 

period of gān disease, referring to a pediatric disease/pattern featured as 

nyctalopia, dim vision in dark, dry eye, photophobia, turbid cornea and 

leukoma. It is mostly caused by spleen disease affecting the liver, liver yin 

deficiency, malnutrition of eyes due to depletion of essence and blood.  

眼科熏洗法 (yǎn kē xūn xǐ fǎ) : 熏法是利用药液煮沸后的热气蒸腾上熏眼

部；洗法是将煎剂滤清后淋洗患眼。一般先熏后洗，合称熏洗法。具有疏

通经络、退红消肿、收泪止痒的功效。适用于胞睑红肿、羞明涩痛、眵泪

较多的外障眼病。 

เหยี่ยนเคอซฺวินสีฝ่า : วิธีอบและลา้งตา : ซฺวนิ (การอบ) คือ การอบบริเวณดวงตาดว้ยไอน า้จาก

ยาที่ตม้เดือด สี่ (การลา้ง) คือ การลา้งดวงตาที่ผิดปกติดว้ยน า้ยาที่ตม้แลว้กรองเอากากออก 

โดยท ัว่ไปจะท าการอบก่อนแลว้ลา้งทหีลงั จึงเรียกรวมว่า วธิีอบและลา้ง มีสรรพคุณทะลวงเสน้

ลมปราณ ลดอาการบวมแดง หยุดน า้ตา และแกค้นั เหมาะส าหรบัรกัษาโรคตาภายนอกทีม่อีาการ

เปลอืกตาบวมแดง แพแ้สง ตาแหง้แสบ และขี้ตาเยอะ 

fuming-washing therapy in ophthalmology : fumigation is to expose the eyes 

to fumes of boiling decoction; washing is to irrigate the affected eye with 
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filtered decoction. Generally, the fumigation is followed by washing and it is 

called fuming-washing therapy. It can dredge and unblock meridian and 

collateral, alleviate the redness and disperse swelling, astringe the tears and stop 

itching. It is indicated for external ophthalmopathy featured by red and swollen 

eyelids, photophobia, dryness and pain of the eyes, and profuse eye discharges 

and tears. 

眼痛 (yǎn tòng)  :  眼科常见症状之一，内外障均可出现。根据疼痛来区分，

外障引起的眼痛常为涩痛、碜痛、或痛如针刺、如鸡啄；内障引起的眼痛

常为胀痛、牵拽痛或眼球深部疼痛。 

เหย่ียนท่ง : เจ็บตา : เป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อยในแผนกจกัษุ เป็นไดท้ ัง้ภายในและภายนอก

ดวงตา โดยวเิคราะหจ์ากลกัษณะการเจ็บปวด โรคภายนอกดวงตามกัมอีาการเจ็บแสบลูกตา หรือ

เจ็บแบบเขม็แทง เจ็บแบบไก่จกิ โรคภายในดวงตามกัปวดแน่น ปวดตึงหรือปวดลกึๆ ในลูกตา 

ophthalmalgia (eye pain) : one of the common symptoms for both internal and 

external ophthalmopathy. The eye pain caused by external ophthalmopathy is 

usually manifested as irritated, gritty, stabbing or pecking, while the one caused 

by internal ophthalmopathy is mostly manifested as distending, dragging, or 

deep pain in the eyeball.  

眼外伤 (yǎn wài shāng)  :  指由于外部物理因素或化学因素等导致眼部的

损伤。 

เหยี่ยนไว่ซาง : การบาดเจบ็ของตา : การบาดเจ็บของตาทีเ่กิดจากปจัจยัทางกายภาพหรือเคมจีาก

ภายนอก 

ocular injury : the injury of eyes caused by external physical or chemical factors. 

燕口疮  (yàn kǒu chuāng) : 指以小儿口唇两侧发生溃疡或生疮为临床特征

的疾病。 

เย่ียนโข่วชวง : โรคปากนกกระจอก : โรคในเด็กที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มแีผลเป่ือยหรือ

แผลเกิดขึ้นบริเวณมมุปากท ัง้สองขา้ง 

angular stomatitis : a pediatric disease featured as ulcers or sores at the angles 

of the mouth. 

疡 (yáng)  :  又称外疡。指一切外科疾病的总称。古代疡科指外科，疡医即

外科医生。 
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หยาง : โรคภายนอก : หรือเรียกว่า ไว่หยาง (โรคผิวหนังภายนอก) หมายถึง โรคทาง

อายุรศาสตรภ์ายนอก (แผนจีน) ท ัง้หมด แผนกหยางเคอในสมยัโบราณ คือ แผนกอายุรกรรม

โรคภายนอก หยางอ ีหมายถงึ หมออายุรกรรมโรคภายนอก 

yang : also known as wài yáng, referring to a collective term for all external 

diseases. In ancient times, yáng department is external diseases department; 

yáng doctor refers to doctor of external diseases department. 

阳白 (yáng bái) : 经穴名，属足少阳胆经。是足少阳、阳维脉交会穴。位于

前额部，瞳孔直上，眉上 1 寸。主治胞睑振跳，上睑下垂，开睑无力，目

外眦痛，多眵，雀目等。 

หยางไป๋ (GB14) : ชื่อจุดฝังเข็ม สงักดัเสน้ลมปราณเทา้เสา้หยางถุงน า้ดี เป็นจุดตดัของเสน้

ลมปราณเทา้เสา้หยางและเสน้ลมปราณหยางเหวย มีต าแหน่งอยู่บริเวณหนา้ผาก ตรงกบัแนวรู

ม่านตา อยู่เหนือคิ้ว 1 ชุ่น ขอ้บ่งใช ้คือ หนงัตากระตุก หนงัตาบนตก หนงัตาอ่อนแรง ปวดหาง

ตา ขี้ตาเยอะ ตาบอดกลางคืน เป็นตน้ 

yang bai (GB14) : crossing point of gallbladder meridian and yáng wéi mài 

located on gallbladder meridian and straight up to the pupil and 1 cùn superior 

to the eyebrow. It is indicated for involuntary twitching of the eyelid, blepharoptosis, 

myasthenia of eyelids, pain of outer canthus, profuse eye discharge and night 

blindness. 

阳黄 (yáng huáng) : 指发病急，病程短，以身目俱黄，黄色鲜明如橘子色，

发热口渴，食欲减退或恶心呕吐，小便短少黄赤，大便秘结为临床特征的

病证。多因湿热熏蒸，壅滞肝胆，胆汁泛溢所致。 

หยางหวง : ดีซ่านแบบหยาง : กลุ่มอาการโรคที่มีการเกิดโรคเฉียบพลนั ระยะเวลาป่วยส ัน้       

มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ตวัเหลอืงตาเหลอืง สเีหลอืงสดคลา้ยสผีลสม้ มไีขก้ระหายน า้ ความ

อยากอาหารลดลง หรือคลืน่ไสอ้าเจยีน ปสัสาวะปริมาณนอ้ยสเีหลอืงเขม้ ทอ้งผูก มกัมสีาเหตุจาก

ไอของความรอ้นชื้นอดุกัน้ตบัและถงุน า้ด ีน า้ดเีอ่อลน้ 

yang-jaundice : a disease/pattern featured as acute onset, short course, yellow 

body and eyes that is bright like orange, fever, thirst, loss of appetite, nausea and 

vomiting, short and yellowish red urine, constipation. It is mostly caused by 

damp-heat fumigation, stagnation in the liver and gallbladder, and bile overflow.  

杨梅鼻烂 (yáng méi bí làn) : 指以鼻塞、疼痛、脓涕、嗅觉减退及鼻部溃烂
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为临床特征的病证。多因杨梅邪毒由外而入侵犯人体，犯及肺脾，或肝肾

亏虚，邪毒入里所致。即西医学的鼻梅毒。 

หยางเหมยป๋ีล ัน่ (แผลเป่ือยจมูกหยางเหมย) : ซิฟิลิสจมูก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ คดัแน่นจมูก ปวดเจ็บ น า้มูกเป็นหนอง การรบักลิน่ลดลง และมแีผลเป่ือยที่จมูก มกั

มสีาเหตุจากพษิก่อโรคหยางเหมย (เชื้อซฟิิลสิ : Treponema pallidum) จากภายนอกรุกรานสู่

ภายในร่างกาย กระทบปอดและมา้ม หรือเกิดจากตบัและไตพร่อง ท าใหพ้ิษก่อโรคเขา้สู่ภายใน 

ตรงกบั โรคซฟิิลสิจมกู ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

red bayberry nose ulcerating : a disease/pattern featured as nasal congestion, 

pain, purulent snivel, anosmia and ulcerated nose, i.e. nasal syphilis in western 

medicine.  It is mostly caused by red-bayberry-toxic-pathogen (i.e.  Treponema 

pallidum in western medicine) invading the lung and spleen, or internal invasion 

of toxin due to deficient liver and kidney.  

杨梅喉疳 (yáng méi hóu gān) : 指以咽痛、吞咽困难，咽喉或上腭出现大小

不等的黄白色点状溃疡，形似杨梅为临床特征的病证。多因杨梅邪毒结于

肺胃，或邪入血脉，损及肝肾，肝肾阴虚，咽喉失养，邪聚咽喉所致。即

西医学的咽喉部梅毒。 

หยางเหมยโหวกาน (แผลเป่ือยช่องคอหยางเหมย) : ซิฟิลิสช่องคอ : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะ

เด่นทางคลนิิก คือ เจ็บคอ กลนืล าบาก คอหรือเพดานปากพบแผลเป่ือยสเีหลอืงขาวเป็นจดุขนาด

ต่างๆ ดูคลา้ยผวิลูกหยางเหมย มกัมสีาเหตุจากพษิก่อโรคหยางเหมย (เชื้อซฟิิลสิ : Treponema 

pallidum) อดุกัน้ทีป่อดและกระเพาะอาหาร หรือปจัจยัก่อโรคเขา้สู่หลอดเลอืด ท ารา้ยตบัและไต 

ท าใหอ้นิตบัและอินไตพร่อง จนช่องคอขาดการหล่อเลี้ยง ปจัจยัก่อโรครวมกนัทีช่่องคอก่อใหเ้กิด

โรค ตรงกบั โรคซฟิิลสิช่องคอ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

red bayberry throat erosion : a disease/pattern featured as sore throat, dysphagia, 

yellowish-white punctate ulcers varying in sizes and shapes in red bayberry in 

the throat or on the palate. It is mostly caused by pathogen accumulating in the 

throat resulting from red-bayberry-toxic-pathogen (i.e.  Treponema pallidum in 

western medicine) binding in the lung and stomach, or resulting from pathogen 

invading the blood vessels and damaging the liver and kidney to cause yin 

deficiency of liver and kidney failing to nourish the throat, i.e. syphilis of throat 

in western medicine. 

阳水 (yáng shuǐ)  :  指以面目先肿，自上而下，继及全身，肿处皮肤绷紧光
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亮，按之凹陷即起为临床特征的病证。多因外感风邪、疮毒、水湿所致。

发病较急，病程较短。 

หยางสุย่ : บวมน ้าแบบหยาง : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการบวมทีเ่ริ่มจาก

ใบหนา้และตา จากส่วนบนสู่ส่วนล่างของร่างกาย จนเกิดการบวมท ัง้ตวั ผวิหนงัที่บวมมลีกัษณะตึง

และมนัวาว เมื่อกดจะเกิดรอยบุม๋แลว้เดง้กลบัทนัทีเมื่อปล่อยมือ มกัมีสาเหตุจากถูกลมก่อโรค

ภายนอกกระทบ พษิของบาดแผล และความชื้นจากน า้ การเกิดโรครวดเร็ว และการด าเนินโรคส ัน้ 

yang edema : a disease/pattern featured as swelling of face and eyes first, from 

top to bottom, and then the whole body. The skin of the swollen area is taut and 

shiny, first depressed and then raised after pressed. It is mostly caused by 

external factors such as wind-pathogen, sore-toxin, and water-damp. The onset 

of the disease is urgent and the course is relatively short.  

阳微阴弦 (yáng wēi yīn xián) : 多指胸痹的病机。以脉论阴阳，关前为阳，

关后为阴。阳微为上焦阳虚，胸阳不振；阴弦为下焦阴寒之气太过。即阴

寒之邪上乘阳位，痹阻胸阳而致胸痹。 

หยางเวยอินเสียน : หยางแผ่วอินตึง :  มกัหมายถึงกลไกการเกิดโรคเจ็บหนา้อก การแบ่ง    

อนิหยางในการจบัชพีจร ต าแหน่งดา้นหนา้ต่อต าแหน่งกวน (ชุ่น) จดัเป็นหยาง ต าแหน่งดา้นหลงั

ต่อต าแหน่งกวน (ฉ่ือ) จดัเป็นอิน หยางเวย (หยางแผ่ว) หมายถงึ ซ่างเจียวหยางพร่อง หยางที่

ทรวงอกไม่แผ่กระจาย อินเสียน (อินตึง) หมายถึง เซี่ยเจียวความเย็นอินมากเกินไป กล่าวคือ 

ความเยน็อนิขึ้นกระทบต าแหน่งของหยาง ปิดกัน้หยางทีท่รวงอก ท าใหเ้กิดโรคเจ็บหนา้อก 

yang wei yin xian : the pathogenesis of chest bì. Cùn pulse reveals the 

condition of body yang and chǐ pulse reveals yin. Yáng wēi indicates yang 

deficiency of upper-jiāo and inspiration failing of chest-yang while yīn xián 

indicates excessive cold qi in lower-jiāo. So yin-cold evil occupies the position 

of yang, and then chest-yang is obstructed, which cause chest bì.  

阳痿 (yáng wěi) : 指以成年男子性交时，阴茎痿软不举，或举而不坚，或坚

而不久，无法进行正常性生活为临床特征的病证。多因肾、肝、心、脾受

损或经络阻滞，引起宗筋失养不用所致。 

หยางเหว่ย (หยางเสื่อมถอย) : หย่อนสมรรถภาพทางเพศ : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ เพศชายวยัเจริญพนัธุข์ณะร่วมเพศ องคชาติไม่แขง็ตวั หรือชูตวัแต่ไม่แขง็ หรือแขง็ตวั

ไดไ้ม่นาน ท าใหไ้ม่สามารถมีเพศสมัพนัธ์ไดป้กติ มกัมีสาเหตุจากไต ตบั หวัใจ และมา้มเสีย
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สมรรถภาพหรือเสน้ลมปราณถูกปิดกัน้ ท าใหอ้งคชาติและอณัฑะขาดการหลอ่เลี้ยง 

impotence : a disease/pattern featured as a man’s sexual problem which his 

penis fails to get hard or stay hard. It is mostly caused by the impairment of 

kidney, liver, heart and spleen or meridian and collateral blockage, failing to 

nourish penis and testes. 

阳虚秘 (yáng xū mì) : 指以大便艰涩，排出困难，畏寒肢冷，面色㿠白，小

便清长，或腹中冷痛，腰膝酸冷为临床特征的病证。多因阳气亏虚，阴寒

凝结所致。 

หยางซฺวีมี่ : ทอ้งผูกแบบหยางพร่อง : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อจุจาระแขง็

ถ่ายยาก ขบัถ่ายล าบาก กลวัหนาวแขนขาเย็น สหีนา้ขาวและบวมฉุ ปสัสาวะใส ปริมาณมาก หรือ

ปวดเยน็บริเวณทอ้ง รูส้กึบริเวณเอวและเข่าเมื่อยและเยน็ มกัมสีาเหตุจากหยางชี่พร่อง ความเย็น

อนิเกาะตวัและติดขดั 

yang deficiency constipation : a disease/pattern featured as astringent bowel 

movements, difficulty in discharging, aversion to cold, cold limbs, whitish 

complexion and puffy face, long and clear urine, or cold pain in the abdomen, 

soreness and coldness in the waist and knees. It is mostly caused by deficiency 

of yang-qi and the condensation of yin-cold. 

痒 (yǎng)  :  指外科疾病的自觉症状，表现为皮肤或黏膜受到刺激后需要抓

挠的一种感觉。多见于皮肤病。常伴有不同程度的局部表现，如皮肤脱

屑、潮红、丘疹、水疱、风团块等。 

หย่าง : คนั : อาการทางอายุรศาสตรภ์ายนอก (แผนจีน) ที่ผวิหนงัหรือเยื่อหุม้ถูกกระตุน้แลว้มี

ความรูส้กึอยากเกา มกัพบในโรคผวิหนงั ส่วนใหญ่มรีอยโรคเฉพาะที่ร่วมดว้ย เช่น ผวิหนงัหลุด

ลอก ผวิแดงเรื่อ ตุ่มนูน ตุ่มน า้ ผื่นลมพษิ  

itch : the subjective symptom of the external diseases, which is manifested as a 

sensation causing a desire to scratch after the skin or mucosa is stimulated. It 

occurs mostly on dermatosis often accompanied by localized manifestation with 

various degree, such as skin desquamation, flush, papule, vesicle/blister and wheal. 

腰部斜扳法 (yāo bù xié bān fǎ) : 指整复腰部筋伤、小关节错缝的治疗手

法。患者侧卧位，双下肢在上者髋膝关节屈曲，在下者伸直，术者一手推

按住患者肩前部或肩后部，另一手抵住患者臀部或髂前上棘，将患者腰部

旋转至最大限度后，两手同时用力，做相反方向扳动。具有舒展筋脉、滑
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利关节、松解粘连、帮助复位等作用。 

เยาปู้ เสียปานฝ่า : วิธีดดัเอวตามแนวเฉียง : หตัถการการรกัษาเพื่อจดัเสน้เอ็นที่บาดเจ็บและขอ้

ฟาเซ็ต (facet joint) ของกระดูกเอวที่บิดเคลือ่น กลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดิม โดยใหผู้ป่้วยอยู่ในท่า

นอนตะแคง  ขาที่อยู่บนงอขอ้สะโพกและขอ้เข่า ขาที่อยู่ล่างเหยียดตรง แพทยใ์ชม้ือขา้งหนึ่งกด

และดนัดา้นหนา้หรือดา้นหลงัของไหล่ผูป่้วย มืออีกขา้งหนึ่งยึดร ัง้บริเวณสะโพกหรือกระดูกเชิง

กรานดา้นหนา้ จากนัน้หมุนเอวของผูป่้วยไปจนสุด แลว้ออกแรงดว้ยมอืท ัง้สองขา้งพรอ้มกนัใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม มผีลในการยืดคลายเสน้เอ็นและหลอดเลอืด หล่อลื่นขอ้ต่อ ลดการยึดของ

พงัผดื และช่วยใหก้ลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ เป็นตน้ 

lumbar oblique pulling manipulation : a therapeutic manipulation for 

restituting lumbar tendon injury and small joint dislocation. This is done by the 

patient lying on the lateral side with the hip and knee joint on the upper flexed 

and that on the lower stretched. The practitioner presses the anterior or posterior 

side of the patient’s shoulder with one hand and props the buttock or anterior 

superior illac spine with the other hand, and then turn the patient’s waist to the 

limit and pulls forcefully on the opposite direction. It can relax tendons and 

vessels, smooth joints, release adhesion and benefit restitution. 

腰骨 (yāo gǔ)  :  指悬枢穴与腰阳关之间的骨骼。即西医学的第 3、4、5 腰

椎。(图 Fig. 30)   

เยากู่ : กระดูกเอว : กระดูกสนัหลงัส่วนเอวระหว่างจุดเสวยีนซู (GV 5) และจุดเยาหยางกวาน 

(GV 3) ตรงกบั 3rd to 5th lumbar vertebrae ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 30)   

yao gu : the bone between xuán shū (GV 5)  and yāo yáng guān (GV 3), i.e. the 

third to fifth lumbar vertebrae  in western medicine. (picture Fig. 30) 

腰痛 (yāo tòng) : 指以腰脊或脊柱旁部位疼痛为临床特征的病证。多因筋脉

闭阻，腰府失养所致。 

เยาท่ง : ปวดเอว : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการเจ็บที่บริเวณกระดูกเอว

หรือกลา้มเนื้อโดยรอบ มกัมสีาเหตุจากเสน้เอน็และหลอดเลอืดอดุกัน้ ส่วนเอวขาดการหลอ่เลี้ยง 

lumbago : a disease/pattern featured as pain in lumbar and spinal column or the 

surrounding areas. It is mostly caused by sinews and vessels blockage failing to 

nourish the waist.  

腰痛连膝 (yāo tòng lián xī) : 指因腰部外伤、劳损、或风寒侵袭导致的以腰



 

292                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

部疼痛，甚者痛引腿足为主要表现的疾病。即西医学的腰椎间盘突出症。 

เยาท่งเหลยีนซี : ปวดเอวรา้วลงเข่า : โรคทีเ่กิดบริเวณเอวจากการบาดเจ็บภายนอก การตรากตร า

หรือมีลมและความเย็นรุกราน อาการแสดงที่ส  าคญั คือ ปวดเอว ในรายที่รุนแรงจะมีอาการ

ปวดรา้วลงขาถงึเทา้ ตรงกบั โรคหมอนรองกระดูกเอวทบัเสน้ประสาท ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

lumbar pain spreading to knee : a disease caused by lumbar external injury, 

chronic strain or wind-cold invasion and manifested as lumbago, severe one 

even extending to the leg and foot, i.e. lumbar intervertebral disc prolapse in 

western medicine.  

摇摆触碰 (yáo bǎi chù pèng) : 指用于横断骨折经过手法整复基本复位后，

使已复位的骨折断端面接触的更加紧密稳固，并可以此检查骨折端复位是

否正确的诊疗手法。 

เหยาป่ายชู่เพิ่ง : การโยกและการสมัผสั : หตัถการในการวนิิจฉัยและรกัษากระดูกหกัในแนว

ขวางที่ผ่านการรกัษาโดยหตัถการการจดักระดูกเขา้ที่แลว้ เพื่อท าใหร้อยแตกของกระดูกเชื่อมต่อ

ไดส้นิทและม ัน่คงมากขึ้น วธิีนี้ยงัช่วยตรวจสอบกระดูกทีห่กัว่ากลบัเขา้สู่ต าแหน่งทีถู่กตอ้งหรือไม่  

rocking and touching : a therapeutic and diagnosing manipulation that makes 

the broken ends of transverse fracture connected closer and more stable after 

being reset with manipulations and is applied to examine whether the fracture 

end is reset. 

药毒 (yào dú) : 指药物通过口服、注射、吸入、外用等途径进入人体后导致

的皮肤或黏膜的急性炎症反应。其发病前有用药史，具有一定的潜伏期，

突然发病，皮损多呈多形性、对称性、广泛性，常伴有一定的全身症状，

重者伴有内脏损害。与西医学的药物性皮炎类似。(图 Fig. 12)   

เย่าตู ๋: โรคผิวหนังจากพิษยา : ปฏกิิริยาอกัเสบเฉียบพลนัของผวิหนงัหรือเยื่อบุจากการไดร้บัยา

เขา้ไปในร่างกายโดยการกิน ฉีด สูดดม หรือใชภ้ายนอก เป็นตน้ ก่อนเกิดโรคมปีระวตัิการใชย้า

และมรีะยะซ่อนเรน้หลงัไดร้บัยาระยะหนึ่งก่อนเกิดอาการขึ้นอย่างฉบัพลนั อาการมกัเกิดทีผ่วิหนัง 

อาการทีผ่วิหนงัเกิดไดห้ลายรูปแบบ กระจายท ัว่ร่างกายอย่างสมมาตร และมกัมอีาการทางร่างกาย

อื่นๆ ในรายที่รุนแรงจะมีอวยัวะภายในเสยีหายร่วมดว้ย คลา้ยกบั dermatitis medicamentosa 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 12)   

medicinal toxicity : an acute inflammatory response of skin or mucosa caused 

by the ingestion, injection, inhalation or external application of drugs. It has a 
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history of medication, delayed adverse drug reaction and sudden onset. The skin 

lesions are pleomorphic, symmetrical and extensive often accompanied with 

general symptoms, even visceral damage in severe case. It is similar to dermatitis 

medicamentosa in western medicine. (picture Fig. 12) 

药筒拔法 (yào tǒng bá fǎ) : 指采用一定的药物与竹筒若干个同煎，趁热迅

速扣于疮上，借助药筒以吸取脓液毒水的外治方法。具有宣通气血、拔毒

泄热的作用。适用于有头疽坚硬散漫不收，脓毒不得外出者；或毒蛇咬

伤，肿势迅速蔓延，毒水不出者；或反复发作的流火等。 

เย่าถ่งป๋าฝ่า : วิธีดูดดว้ยกระปุกแช่ยา : เป็นวธิีการรกัษาภายนอกโดยใชก้ระปุกไมไ้ผ่ที่ตม้กบัยา

ใหร้อ้นแลว้ครอบลงบนแผลทนัที เป็นการอาศยัแรงดูดของกระปุกดูดเอาหนองหรือน า้พิษออก   

ท าใหช้ี่และเลอืดไหลคล่อง ดูดพิษขบัระบายพิษรอ้น เป็นวิธีที่ เหมาะกบัฝีฝักบวัซึ่งมีหลายหวั 

หนองไม่ระบายออก หรือบาดเจ็บจากงูพษิกดั มอีาการบวมขยายตวัอย่างรวดเร็ว และน า้พษิขบัไม่

ออก หรือฝีแบบไฟลามทุ่งทีก่ าเริบใหม่   

medicated cup drainage : an external treatment that boils medicinals with 

bamboo cups and then presses the hot cups on the sore quickly to draw out pus 

and toxic fluids. It can promote circulation of qi and blood, draw out toxin and 

drain heat. It is indicated for hard and diffused carbuncle with difficulty of pus 

and toxin drainage, venomous snake bite with rapid spread of swelling and 

difficulty of toxic fluids drainage, relapsing fire flow (erysipelas of the shank), etc. 

药线引流 (yào xiàn yǐn liú) : 指使用药线使脓液向外畅流的外治疗法。药线

俗称纸捻或药捻。按临床实际需要，用外粘药物或内裹药物的方法制成备

用。临床上以应用外粘含有升丹成分的药物制成药线为多，具有提脓祛腐

的作用，适用于溃疡疮口过深过小，脓水不易排出者。内裹药物是将有腐

蚀化管作用的药物预先放在纸内，裹好搓成线状备用，适用于溃疡已成瘘

管或窦道者。 

เย่าเซี่ยนอิน่หลิว : การระบายดว้ยดา้ยยา : เป็นวธิีการรกัษาภายนอกโดยใชด้า้ยยาเพื่อระบายน า้

หนองออก ดา้ยยาโดยท ัว่ไปเรียกว่า จื ๋อเหนี่ยน (กระดาษชุบยาแลว้ฟัน่) หรือเย่าเหนี่ยน 

(กระดาษห่อยาแลว้ฟัน่) การเตรียมดา้ยยาทางคลนิิก โดยเคลอืบหรือชุบดา้ยดว้ยยาหรือห่อยาไว ้

ภายในดา้ย ยาที่ใชเ้คลอืบดา้ยทางคลนิิกส่วนใหญ่มีส่วนผสมของปรอทออกไซด ์มสีรรพคุณขบั

ระบายหนอง กดักร่อนเนื้อเสยี เหมาะกบัแผลเป่ือยที่ปากแผลเลก็และลกึ น า้หนองไหลออกยาก 

ส่วนดา้ยห่อยาเตรียมโดยน ายาที่มีฤทธ์ิกดักร่อนบรรจุในกระดาษแลว้มว้นใหเ้ป็นเสน้ เหมาะ



 

294                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

ส าหรบัการรกัษาแผลเป่ือยทีเ่กิดท่อหนองหรือโพรงหนองแลว้ 

medicated thread drainage :  an external treatment that draws out pus with 

medicated thread (yào xiàn, commonly known as zhǐ niǎn and yào niǎn) . 

Medicated thread is made by coating with or enveloping medicinal powder 

based on  different clinical needs.  Clinically, medicated thread coated with 

shēng dān (mercuric oxide)  is commonly used to draw out pus and dispel 

putridity and is applicable for ulcering sore with deep and small opening and 

difficulty of pus discharging.  Medicated thread enveloping erosive and fistula 

dissolving medicinal powder is applicable for ulcerating sore with fistula or 

sinus tract.  

噎膈 (yē gé) : 指以吞咽食物哽噎不顺，饮食难下，或纳而复出为临床特征

的病证。多因痰气瘀交阻，食管狭窄所致。噎即噎塞，指吞咽时哽噎不

顺；膈为格拒，指饮食不下。 

เยียเกอ๋ : กลืนล าบาก : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กลนือาหารหรือน า้ล  าบาก 

กลนืไม่ลง หรือเมื่อกลนืแลว้มีการขยอ้นออก ‘เยีย’ (噎) คือ อุดตนั หมายถงึ การกลนือาหาร

ล าบากเหมือนมกีารอุดตนั ‘เกอ๋’ (膈) คือ กัน้ หมายถงึ การกลนืไม่ลง มกัมีสาเหตุจากเสมหะ    

ชี่และเลอืดคัง่อดุกัน้ร่วมกนั ท าใหห้ลอดอาหารตีบแคบ  

ye ge : a disease/pattern featured as dysphagia when swallowing things, having 

difficulty in eating and drinking, or even vomiting after intaking. It is mostly 

caused by the obstruction of phlegm, qi and stasis, stenosis of esophageal. Yē, 

also known as yē sāi, refers to unsmooth feeling when swallowing. Gé, also 

known as gé jù, refers to having difficulty in eating and drinking. 

一捻金 (yī niǎn jīn) : 本方由大黄、牵牛子、槟榔、人参、朱砂组成。具

有消食导滞，祛痰通便的功效。主要用于小儿停食停乳、腹胀便秘、痰盛

喘咳等病证。 

อเีหน่ียนจนิ : ต ารบัยาอเีหน่ียนจิน : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตา้หวง (โกฐน า้เตา้), เชยีนหนิวจื่อ, 

ปิงหลาง (หมากสง), เหญินเซนิ (โสมคน) และจูซา (ชาด) มสีรรพคุณช่วยย่อยและสลายการคัง่

ของอาหาร ขจดัเสมหะ ขบัถ่ายอุจจาระ มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคในเด็กที่มีภาวะอาหารและ

น า้นมคัง่คา้ง แน่นทอ้ง ทอ้งผูก ไอหอบมเีสมหะมาก เป็นตน้ 

yi nian jin : a formula consisting of  dà huáng, qiān niú zǐ, bīng láng, rén shēn, 

zhū shā. It acts to resolve food stagnation, expel phlegm and relax bowels. It is 

indicated for infantile stagnation of food and milk, abdominal distention, 
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constipation, dyspnea and cough with profuse phlegm, etc. 

遗精 (yí jīng) : 指不因性生活而精液遗泄的病证。多因肾失封藏，精关不固

所致。其中因梦而遗精称“梦遗”，无梦而遗精，甚至清醒时精液流出称

“滑精”。凡成年未婚男子，或婚后夫妻分居，长期无性生活者，一月遗

精 1～2 次属生理现象。 

อีจ๋งิ : น ้ากามเคลื่อน : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เป็นภาวะทีไ่ม่มเีพศสมัพนัธ์

แต่มนี า้กาม (น า้อสุจิ) เคลื่อนออกมาเอง มกัมสีาเหตุจากไตไม่สามารถกกัเก็บไดต้ามปกติ หาก

เป็นภาวะที่มนี า้กามเคลือ่นขณะฝนั เรียกว่า เมิ่งอี ๋(ฝนัเปียก) หากไม่ไดฝ้นั แต่มนี า้กามเคลือ่น

ออกมาเองขณะตื่น เรียกว่า หฺวาจิง (น า้กามเคลือ่นเอง) การมนี า้กามเคลือ่น 1-2 ครัง้ต่อเดือน 

ในชายวยัเจริญพนัธุท์ีย่งัไม่แต่งงาน หรือแต่งงานแลว้แต่แยกกนัอยู่ ไม่มเีพศสมัพนัธเ์ป็นเวลานาน

ถอืเป็นภาวะปกติ 

spermatorrhea : a disease/pattern featured as seminal emission not for sexual 

intercourses. It is mostly caused by kidney failing to store essence. Emission 

due to wet dream is termed as “nocturnal/dream emission”, while emission 

without dreams or even in the waking state is termed as “spontaneous seminal 

emission”. Once or twice emissions a month for single males, or married males 

living alone without sexual life for a long-term basis pertains to normal 

physiological phenomenon. 

以子求母 (yǐ zǐ qiú mǔ) : 指以骨折远端为子，近端为母，复位时以远端凑

合近端的整复原则。 

อีจ๋ื่อฉิวหมู่ : น าลูกคืนแม่ : หลกัการฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิมของกระดูกที่หกั โดยใหส่้วนปลาย

กระดูกที่หกัเป็นลูก ส่วนตน้กระดูกที่หกัเป็นแม่ ขณะที่ท าการฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิมใหน้ าส่วน

ปลายกระดูกทีห่กัเขา้หาส่วนตน้กระดูกทีห่กั 

seek mother through child : a restituting principle that regards the distal end of 

the fracture as the child while the proximal end as the mother and makes the 

distal end get close to the proximal end during the bone resetting. 

翳 (yì) : 指发生于黑睛上的混浊。可为点状、树枝状、地图状或虫蚀状。 

อี้ : กระจกตาขุ่น : ตาด าขุ่นมวั อาจมลีกัษณะเป็นจดุ กิ่งกา้น แผนที ่หรือเป็นรอยคลา้ยหนอนแทะ 

corneal opacity : the turbidness of the cornea, which can be punctate, dendritic, 

graphic, or moth-eaten lesion. 
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疫疔 (yì dīng) : 指接触疫畜染毒，以初起如虫叮水疱，疮头色黑，很快干

枯坏死如脐凹，全身症状明显为临床特征的急性感染性疾病。与西医学的

皮肤炭疽类似。 

อี้ ติง : ฝีแอนแทรกซ ์: เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลนัจากการสมัผสัพิษสตัวท์ี่ติดเชื้อ มลีกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ เกิดตุ่มพองคลา้ยตุ่มแมลงต่อย ยอดตุ่มเป็นสดี าในระยะแรก จากนัน้จะแหง้ตาย

และบุ ๋มลง (คลา้ยสะดือ) อย่างรวดเร็ว และมีอาการที่รุนแรงอื่นๆ ท ัว่ร่างกาย คลา้ยกับ         

โรคผวิหนงัแอนแทรกซ ์ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

cutaneous anthrax : an acute infectious disease caused by pestilent toxin of 

infested animals and featured as insect-bite-like vesicle with black sore head in 

the beginning, and then dries up and necrotizes into umbilicus-like depression, 

and with obvious general symptom. It is similar to cutaneous anthrax in western 

medicine. 

疫毒痢 (yì dú lì) : 又称“奇恒痢”，属痢疾危候。指以起病急骤，痢下鲜

紫脓血，腹痛剧烈，壮热口渴，头痛烦躁，甚者神昏惊厥为临床特征的病

证。多因疫毒之邪壅滞肠道，燔灼气血所致。 

อี้ ตู๋ลี่ : โรคบิดเป็นพิษ : หรือเรียกว่า ฉีเหิงลี่ (โรคบิดผิดปกติ) กลุ่มอาการโรคที่เกิดอาการ

ฉบัพลนั มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ โรคบดิที่ถ่ายมมีูกเลอืดสมี่วงสดปน ปวดทอ้งรุนแรง มไีข ้

สูง กระหายน า้ ปวดหวั กระวนกระวาย ในรายที่รุนแรง อาจหมดสติ และชกั จดัเป็นโรคบดิข ัน้

วกิฤต มกัมสีาเหตุจากพษิระบาดคัง่และอดุกัน้ล  าไส ้แผดเผาชี่และเลอืด  

fulminant dysentery : also known as qí héng lì, one of the urgent patterns of 

dysentery, referring to a disease/pattern featured as a rapid onset, defecation 

with bright purple blood and pus, acute abdominal pain, high fever with thirst, 

headache and restlessness, or even developing to unconsciousness and 

convulsion in severe cases.  It is mostly caused by obstruction of pestilent toxin 

in large intestine burning the qi and blood. 

异功散 (yì gōng sǎn) : 本方由人参、茯苓、白术、陈皮、甘草组成。具有

益气补中，理气健脾的功效。主要用于小儿脾虚气滞、饮食减少、胸脘痞

闷、食入作胀、大便溏薄、神疲气短、身体羸瘦、或面部浮肿等病证。 

อี้กงส่าน : ต ารบัยาอี้กงส่าน : ต ารบัยาประกอบดว้ย เหญินเซนิ (โสมคน), ฝูหลงิ (โป่งรากสน), 

ไป๋จู,๋ เฉินผี (ผิวสม้จีน) และกนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) มีสรรพคุณเสริมชี่ บ ารุงจงเจียว ปรบัการ

ไหลเวยีนของชี่ และเสริมพลงัมา้ม มกัใชร้กัษากลุ่มอาการโรคในเด็กที่มอีาการมา้มพร่องชี่ติดขดั 
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กินอาหารไดน้อ้ยลง จุกแน่นหนา้อกและลิ้นป่ี แน่นทอ้งหลงักินอาหาร ถ่ายเหลว  อ่อนเพลีย 

หายใจส ัน้ ร่างกายซูบผอม หรือหนา้บวมฉุ เป็นตน้  

yi gong san :  a formula consisting of rén shēn, fú líng, bái zhú, chén pí, gān 

cǎo. It acts to invigorate spleen and replenish qi and zhongjiao/middle energizer, 

and regulate qi-flowing for strengthening spleen. It is indicated for pediatric 

spleen deficiency and qi stagnation syndrome, eating less, stuffy feeling in chest 

and stomach, abdominal distension after eating, thin sloppy stool, fatigue and 

short of breath, emaciation, and puffiness of face.   

易寒易热 (yì hán yì rè) : 指在疾病过程中，由于稚阴未长，故易呈现阴伤

阳亢，表现热的证侯，又由于稚阳未充，机体脆弱，尚有容易阳虚衰脱的

一面，而出现阴寒之证的病理特点。 

อี้หานอี้เญ่อ : เย็นง่ายรอ้นง่าย : ลกัษณะเด่นทางพยาธิวิทยาในการด าเนินโรค เนื่องจากจื้ออิน

(อินอ่อนเยาว)์ ยงัไม่โต ท าใหง้่ายต่อการเกิดอินเสียหายและหยางเกิน จึงแสดงออกเป็นกลุ่ม

อาการรอ้น และเนื่องจากจื้อหยาง (หยางอ่อนเยาว)์ ยงัไม่สมบูรณ์และร่างกายอ่อนแอ ท าใหเ้กิด 

หยางพร่องไดง้า่ย จงึแสดงออกเป็นกลุม่อาการอนิเย็น 

vulnerable to manifestation of cold and heat : a pathological characteristic 

featured as that during the disease process, heat syndrome is easily manifested 

because of yin damage and yang excess when tender yin does not grow, while 

cold syndrome is easily manifested because of yang deficiency when tender 

yang is not enough and the body is weak. 

疫疠 (yì lì) : 又称瘟疫。具有强烈传染性、流行性的疾病的统称。其发病急

剧，病情险恶。 

อี้ลี่ : โรคระบาด : หรือเรียกว่า เวนิอี้ เป็นการเรียกโรคที่มกีารติดต่อง่ายและแพร่ระบาดเร็ว การ

เกิดโรคเฉียบพลนัและมอีาการโรครา้ยแรง 

pestilence : also known as wēn yì, referring to a collective term for diseases that 

are highly contagious and epidemic, rapid onset and dangerous.  

异位妊娠 (yì wèi rèn shēn) : 俗称宫外孕。指凡孕卵在子宫腔外着床发育。 

อี้เว่ยเญิ่นเซิน : ตัง้ครรภน์อกมดลูก : โดยท ัว่ไปเรียกว่า กงไว่อฺวิ้น หมายถึง ภาวะที่ไข่ผสมกบั

สเปิรม์กลายเป็นตวัอ่อนแลว้ฝงัตวัและเจริญเติบโตอยู่นอกโพรงมดลูก 

ectopic pregnancy : acommonly known as gōng wài yùn, referring to the 

condition that fertilized ovum implants and develops outside the uterine cavity. 
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易虚易实 (yì xū yì shí) : 指小儿一旦患病，则邪气易实，正气易虚，实证

可迅速转化为虚证，虚证也可转化为实证，或为虚实并见之证的病理特点。 

อี้ซวีอี้สือ : พร่องงา่ยแกร่งงา่ย :  ลกัษณะเด่นทางพยาธิวทิยา เมือ่เด็กเลก็เกิดโรค เสยีชี่ (ปจัจยั

ภายนอก) มกัจะแกร่ง เจิ้งชี่ (ภูมติา้นทานของร่างกาย) มกัจะพร่อง กลุ่มอาการแกร่งสามารถแป

สภาพเป็นกลุ่มอาการพร่องไดอ้ย่างรวดเร็ว กลุ่มอาการพร่องก็สามารถแปรสภาพเป็นกลุ่มอาการ

แกร่งได ้หรือพบทัง้กลุม่อาการพร่องและแกร่งร่วมกนั 

vulnerable to manifestation of deficiency and excess : pathological characteristic featured 

as that once a child suffers from a disease, the pathogenic qi is easy to be 

excessive and vital qi is more likely to be deficient.  Then the excessive 

syndrome can rapidly transform to deficiency syndrome, and vice versa.  Or 

syndrome of intermingled deficiency and excess may occur. 

溢饮 (yì yǐn) : 指以身体疼痛而沉重，甚则肢体浮肿，常伴咳喘胸闷，痰多

白沫为临床特征的病证。多因水饮溢于四肢所致。 

อี้อิน่ : อิน่แบบบวมน ้า : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดเจ็บและหนกัตวั หาก

รุนแรงพบการบวมตามแขนขาและล าตวั มกัมอีาการร่วม คือ ไอหอบ แน่นหนา้อก และเสมหะ

มากเป็นฟองสขีาว โดยมากจะมสีาเหตุจากน า้อิ่นเอ่อทน้ไปทีแ่ขนขา  

subcutaneous fluid retention : a disease/pattern featured as pain and heaviness 

in the body, even edema, often accompanied by cough, asthma, chest distress, 

and white frothy excessive phlegm. It is mostly caused by fluid retention 

outflowing to four extremities.  

一指定三关 (yì zhǐ dìng sān guān) : 指小儿寸口脉位较短，切脉时医者用食

指或拇指同时按压寸、关、尺三部。并应取轻、中、重三种不同指力来体

会脉象变化，切脉时间一般不少于 1 分钟的切脉方法。  

อี้จื่อต้ิงซานกวน : หน่ึงน้ิวตรวจชีพจร : เป็นวิธีการตรวจชีพจรในเด็กเล็ก เนื่องจากชีพจร

ต าแหน่งชุ่นโข่วในเด็กเลก็ค่อนขา้งส ัน้ เวลาจบัชีพจรแพทยจ์งึใชน้ิ้วชี้หรือนิ้วหวัแม่มอืกดต าแหน่ง

ชุ่น-กวาน-ฉ่ือ พรอ้มกัน โดยใชแ้รงในระดับเบา ปานกลาง และหนักเพื่อใหร้ ับรูถ้ึงการ

เปลีย่นแปลงของชพีจร โดยทัว่ไปเวลาในการจบัชพีจรตอ้งไม่นอ้ยกว่าหนึ่งนาที 

one finger feeling cun-guan-chi :  a pulse-feeling method that a doctor takes 

pulse of cun-guan-chi at the same time by only one finger (thumb or index) 

because the length of children’ s pulse is short. The doctor should use three 

different finger force of light, medium and heavy to feel the change of the pulse 
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and the duration of pulse-taking should be no less than one minute.  

阴疮 (yīn chuāng) : 又称阴蚀、阴䘌。指以妇人阴户生疮，甚则溃疡，脓水

淋漓，局部肿痛为临床特征的病证。与西医学非特异性外阴溃疡、白塞综

合征外阴溃疡、前庭大腺脓肿破溃和外阴肿瘤继发感染等类似。 

อนิชวง : แผลที่อวยัวะเพศหญิง : หรือเรียกว่า อินสอื (แผลกดักร่อนที่อวยัวะเพศหญิง) หรือ  

อินนี่ (แผลแมลงแทะที่อวยัวะเพศหญิง) หมายถึง กลุ่มอาการโรคในหญิงที่มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ มีแผลที่อวยัวะเพศ ในรายที่รุนแรงอาจเกิดเป็นแผลเป่ือย มีน า้หนองไหล และปวด

บวมเฉพาะที่ คลา้ยกบั อวยัวะเพศเป่ือยจากเชื้อที่ไม่จ าเพาะ อวยัวะเพศเป่ือยจากกลุ่มอาการ     

เบเช็ท (Behcet Syndrome) ฝีต่อมบารโ์ธลนิเป็นหนองแตก มะเร็งที่อวยัวะเพศแบบทุติยภูม ิ 

เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

pudendal sore :  also termed as yīn shí or yīn nì.  A disease/pattern featured as 

sore of vulva in women, even ulceration with pus swelling, swelling pain in 

local area. It is similar to non-specific ucleration of vulva, ucleration of vulva of 

Behcet Syndrome, bartholin abscess rupture and secondary infection to vulvar 

cancer in western medicine. 

阴户 (yīn hù)  : 又称四边。即西医学的阴蒂、大小阴唇、阴唇系带及阴道前

庭的部位。 

อินฮู่ : อวยัวะสืบพนัธุภ์ายนอกของสตรี : หรือเรียกว่า ซื่อเปียน ตรงกับ ต าแหน่งบริเวณ      

คลิตอริส (clitoris) แคมใหญ่ (labia majora) แคมเล็ก (labia minora)  เฟรนูลมัของ    

แคมเลก็ (frenulum of labia minora) และรูเปิดของท่อต่างๆ (vestibule) ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั  

yin hu :  also known as sì biān, i.e.  the part including female clitoris, labium 

majus and labium minus, frenulum of pudendal labia, and vaginal vestibule in 

western medicine. 

阴黄 (yīn huáng) : 指病程长，病势缓，以身目俱黄，黄色晦暗，或如烟

熏，脘腹痞胀，纳食减少，大便不实，神疲畏寒为临床特征的病证。多因

中阳不振，寒湿滞留，肝胆失于疏泄所致。 

อนิหวง : ดีซ่านแบบอนิ : กลุม่อาการโรคทีม่รีะยะเวลาป่วยนาน มกีารด าเนินโรคชา้มลีกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ ตวัเหลอืง ตาเหลอืง เป็นสเีหลอืงหมองคล า้หรือคลา้ยรมควนั ทอ้งและกระเพาะ



 

300                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

อาหารจุกแน่น ความอยากอาหารลดลง อุจจาระไม่ เป็นกอ้น อ่อนเพลยีกลวัหนาว มกัมีสาเหตุ

จากหยางชี่ของจงเจียวไม่คึกคกัความเย็นและความชื้นตกคา้งติดขดั การกระจายและระบายของ     

ชี่ตบัและถงุน า้ดผีดิปกติ 

yin-jaundice : a disease/pattern with a long course and slow progress, featured 

as dark yellow in body and eyes, or as smoky, abdominal fullness and distention, 

eating less, unshaped stools, fatigue and aversion to cold. It is mostly caused by 

devitalized middle-yang, retention of cold-dampness, loss of conveyance and 

dispersion in liver-gallbladder.  

阴门 (yīn mén) : 又称产门。西医学的阴道口。 

อนิเหมิน : ปากช่องคลอด :  หรือเรียกว่า ฉ่านเหมนิ ตรงกบั ปากช่องคลอด ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

yin men : also known as chǎn mén, i.e. vaginal orifice. 

阴器 (yīn qì) : 泛指男女外生殖器。 

อนิช่ี : อวยัวะเพศ : โดยท ัว่ไปใชเ้รียกอวยัวะเพศของชายและหญงิ 

yin qi : genitalia in both male and female.  

阴暑 (yīn shǔ) : 又称夏日伤寒。指机体盛夏感受寒邪或夹湿邪而发病。  

อินสู่ (กระทบเย็นในฤดูรอ้น) : อินสู่ : หรือเรียกว่า เซี่ยญื่อซางหาน (ซางหานในฤดูรอ้น) 

หมายถึง ช่วงฤดูรอ้นร่างกายถูกกระทบดว้ยปจัจยัก่อโรคจากความเย็น หรืออาจมีความชื้นร่วม

ดว้ย ส่งผลใหเ้กิดโรค 

yin summerheat : also known as xià rì shāng hán, referring to a disease due to 

cold pathogen or cold-dampness attack in midsummer. 

阴水 ( yīn shuǐ)  :  指以足踝先肿，自下而上，继及全身，肿处皮肤松弛，按

之凹陷不易恢复，甚则按之如泥为临床特征的病证。多因饮食劳倦，禀赋

不足，久病体虚所致。发病缓慢，病程较长。 

อินสุ่ย : บวมน ้ าแบบอิน : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการบวมเริ่มจาก    

ขอ้เทา้ จากส่วนล่างสู่ส่วนบนของร่างกาย จนเกิดการบวมท ัง้ตวั ผวิหนงับริเวณที่บวมมลีกัษณะ

หย่อน เมือ่กดจะเกิดรอยบุม๋และเดง้กลบัยาก หากรุนแรงจะบุม๋คลา้ยกบัการกดโคลน มกัมสีาเหตุ

จากอาหารการกิน ความเหนื่อยลา้ ทุนก่อนก าเนิดไม่เพียงพอ หรือร่างกายอ่อนแอจากการป่วย
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นาน การเกิดโรคชา้ และการด าเนินของโรคนาน 

yin edema :  a disease/pattern featured as swelling of the ankles first, from 

bottom to top, and then the whole body.  The skin of the swollen area is loose, 

and the depressions do not recover easily after pressing, the depressions even 

looking like pressing mud.  It is mostly caused by inappropriate diet, fatigue, 

inadequate endowments, weak health due to enduring sickness. The onset of the 

disease is slow and the course is long.   

阴挺 (yīn tǐng) : 又称子宫脱垂、阴下脱、阴菌。指以子宫从正常位置向下

移位，甚至完全脱出于阴道口外为临床特征的病证。与西医学的盆腔脏器

脱垂类似。 

อินถิ่ง : มดลูกย่ืน : หรือเรียกว่า จื่อกงทวัฉุย (มดลูกหย่อน), อินเซี่ยทวั (มดลูกต า่) หรือ     

อินจฺวนิ (มดลูกปลิ้น) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มดลูกเคลือ่นลง

จากต าแหน่งปกติ ในรายที่รุนแรงอาจเลื่อนหย่อนออกนอกปากช่องคลอดทัง้หมด คลา้ยกบั 

อวยัวะภายในอุง้เชงิกรานหย่อน ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

prolapse of uterus : also termed as zǐ gōng tuō chuí, yīn xià tuō, or yīn jūn. A 

disease/pattern featured as uterus shifting downward from its normal position, 

or even prolapse from the vagina. It is similar to pelvic organ prolapse in 

western medicine. 

阴痛 (yīn tòng) : 又称阴中痛、阴户痛、小户嫁痛。指以妇人阴中或阴户抽

掣疼痛，甚至连及少腹、两乳为临床特征的病证。与西医学阴道痉挛、性

交疼痛等类似。 

อินท่ง : ปวดอวยัวะเพศหญิง : หรือเรียกว่า อินจงท่ง (ปวดในอวยัวะเพศหญิง), อินฮู่ท่ง    

(ปวดอวยัวะสืบพนัธุ์ภายนอกของสตรี) หรือเสี่ยวฮู่เจี้ยท่ง (เจ็บจากมีเพศสมัพนัธ์) หมายถึง  

กลุม่อาการโรคในหญิงทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปวดรัง้บริเวณช่องคลอดหรือปากช่องคลอด 

ในรายที่รุนแรงอาจปวดรา้วไปถงึทอ้งนอ้ย หรือเตา้นมท ัง้สองขา้ง คลา้ยกบั ภาวะช่องคลอดหด

เกร็ง เจ็บขณะมเีพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

vaginal pain : also termed as yīn zhōng tòng, yīn hù tòng, or xiǎo hù jià tòng. A 

disease/pattern featured as dragging pain of vagina or vulva in women, even 

pain reflexing in lower abdomen or breasts. It is similar to vaginismus, dyspareunia 

in western medicine. 
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阴虚痢 (yīn xū lì) : 指以下痢赤白黏冻，或下鲜血黏稠，脐腹灼痛，心烦口

干为临床特征的病证。多因痢久伤阴，邪滞肠间所致。 

อนิซฺวีลี่ : โรคบิดกลุ่มอาการอนิพร่อง :  กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ถ่ายมมีูก 

สีแดงปนขาวเป็นกอ้น หรือมีเลือดสดเหนียวขน้ ปวดแสบบริเวณทอ้งสะดือ หงุดหงิด และ     

ปากแหง้ มกัมสีาเหตุจากโรคบดิทีถ่่ายเป็นเวลานาน กระทบอนิ ปจัจยัก่อโรคอดุกัน้ล  าไส ้ 

yin deficiency dysentery : a disease/pattern featured as defecation with red-

white pus or sticky blood, burning pain around navel, dysphoria and thirst. It is 

mostly caused by long-term dysentery damaging yin, stagnation of pathogen in 

large intestine. 

阴虚秘 (yīn xū mì) : 指以大便干结，或如羊屎，形体消瘦，心烦少寐，腰

膝酸软为临床特征的病证。多因阴津不足，肠失濡润所致。 

อนิซฺวีมี่ : ทอ้งผูกแบบอนิพร่อง : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อจุจาระเป็นกอ้น

แหง้แขง็ หรือคลา้ยอจุจาระแพะ (เป็นเมด็ๆ) รูปร่างซูบผอม หงดุหงดินอนหลบัไดน้อ้ย เมื่อยเอว

เข่าอ่อน มกัมสีาเหตุจากจนิ (สารน า้) อนิไม่เพยีงพอ ล าไสข้าดความชุ่มชื้น 

yin deficiency constipation : a disease/pattern featured as dry stools, or like 

sheep’s dung, weight loss, anxiety and lack of sleep, soreness and weakness of 

the waist and knees. It is mostly caused by deficiency of yin-fluid and loss of 

intestinal moistening. 

阴痒 (yīn yǎng) : 又称阴门瘙痒。指以妇人外阴及阴道瘙痒，甚则痒痛难

忍，坐卧不宁，或伴带下增多为临床特征的病证。与西医学的外阴瘙痒

症、外阴炎、阴道炎及外阴色素减退性疾病类似。 

อินหย่าง : คนับริเวณอวยัวะเพศหญิง : หรือเรียกว่า อินเหมินเซาหย่าง (คนับริเวณปากช่อง

คลอด) หมายถงึ กลุม่อาการโรคในหญงิทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ คนับริเวณอวยัวะเพศและ

ช่องคลอด ในรายที่รุนแรงอาจคนัจนทนไม่ไดท้ าใหน้ัง่หรือนอนไม่เป็นสุข หรืออาจมีตกขาวมาก 

คล า้ยกับ อาการคันอว ัยวะ เพศ อว ัยวะเพศอัก เสบ ช่องคลอดอัก เสบ  และ vulvar 

hypopigmentation ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

pudendal itch : also termed as yīn mén sāo yǎng. A disease/pattern featured as 

genital or vaginal itch in women, even unbearable itching pain, restless, or 

accompanied by increasing leucorrhoea. It is similar to vulva pruritus, vulvitis, 

vaginitis and vulvar hypopigmentation diseases in western medicine.  
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阴肿 (yīn zhǒng) : 又称阴户肿痛。指以妇人外阴部及外阴一侧或两侧，肿

胀疼痛为临床特征的病证。与西医学的外阴炎、前庭大腺炎、前庭大腺脓

肿、外阴血肿等疾病类似。 

อนิจ่ง : อวยัวะเพศหญิงบวม : หรือเรียกว่า อินฮู่จ่งท่ง (อวยัวะสืบพนัธุภ์ายนอกของสตรีบวม

ปวด) หมายถึง กลุ่มอาการโรคในหญิงที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อวยัวะสืบพนัธุภ์ายนอก

หรือแคมช่องคลอดดา้นหนึ่งหรือสองดา้นบวมตึงและปวดเจ็บ คลา้ยกบั ปากช่องคลอดอกัเสบ 

ต่อมบาร์โธลินอ ักเสบ (bartholinitis) ฝี ต่อมบาร์โธลิน (bartholin abscess) หอ้เลือด

(hematoma) บริเวณปากช่องคลอด เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

pudendal swelling :  also termed as yīn hù zhǒng tòng.  A disease/ pattern 

featured as swelling pain in one or both sides of vulva in women. It is similar to 

vulvitis, bartholinitis, bartholin abscess, episiohematoma in western medicine. 

瘾疹 (yǐn zhěn) : 指以皮肤上出现鲜红色或苍白色风团，发无定处，骤起骤

退，退后不留痕迹为临床特征的瘙痒性、过敏性皮肤病。与西医学的荨麻

疹类似。(图 Fig. 13)   

อิน๋เจิ่น : ลมพิษ : โรคผิวหนงัผื่นคนัจากการแพ ้มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผิวหนงัเกิดป้ืน    

สแีดงสดหรือสขีาวซดี ต าแหน่งทีเ่กิดไม่แน่นอน เดีย๋วเกิดเดีย๋วหายอย่างรวดเร็ว เมื่อหายแลว้ไม่

เกิดแผลเป็น คลา้ยกบั ลมพษิ (urticaria) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 13)   

hives : a pruritic and allergic dermatosis featured as wandering bright red or 

pale wheals, erupting and fading suddenly and repeatedly without scar after 

fading. It is similar to urticaria in western medicine. (picture Fig. 13) 

迎香穴按摩法  (yíng xiāng xuè àn mó fǎ) : 指患者用食指于迎香穴上揉按，

以觉鼻内舒适为度。用于治疗鼻塞、流涕、嗅觉减退等病证。 

อิง๋เซียงเซฺว่ียอ ัน้หมอฝ่า : วิธีนวดจุดอิง๋เซียง : เป็นวธิีการรกัษา โดยใหผู้ป่้วยใชน้ิ้วชี้นวดคลงึบน

จุดอิง๋เซียง (LI 20) จนรูส้กึจมูกโล่ง ใชร้กัษากลุ่มอาการคดัจมูก น า้มูกไหล การรบักลิ่นลดลง 

เป็นตน้     

massaging LI 20 :  referring to a manipulation that the patient presses and 

kneads yíng xiāng (LI 20)  with the index finger until feeling comfortable. It is 

applied to treat nasal congestion, running nose and hyposmia, etc. 

瘿病 (yǐng bìng) : 指以颈前喉结两旁结块肿大为临床特征的疾病。多因情志

内伤，饮食及水土失宜导致气滞、痰凝、血瘀壅结颈前。 
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อิ่งป้ิง : โรคคอพอก : โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มกีอ้นบวมโตบริเวณคอดา้นหนา้สอง

ขา้งของลูกกระเดือก มกัมีสาเหตุจากการบาดเจ็บภายในจากอารมณ์ หรืออาหารการกินและการ

ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม ส่งผลใหช้ี่ติดขดั เสมหะเกาะตวั และเลอืดคัง่บริเวณคอ

ดา้นหนา้ 

coiter/ying disease : a disease featured as swollen masses on both sides of the 

anterior cervical larynx. It is mostly caused by stagnation of qi, phlegm 

coagulation, and blood stasis in the front of the neck due to internal injury of the 

emotions, dietary imbalance and non-acclimatization. 

瘿痈 (yǐng yōng)  :  指以结喉两侧结块，色红灼热，肿胀疼痛，其痛牵引至

耳后，常伴有发热、头痛等为临床特征的感染性炎症性疾病。与西医学的

亚急性甲状腺炎类似。 

อิ่งยง : ฝีคอพอก : โรคอกัเสบติดเชื้อของต่อมไทรอยด ์มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ กอ้นสอง

ขา้งของลูกกระเดอืก มลีกัษณะแดง แสบรอ้น บวมตึงและเจ็บปวด อาจปวดรา้วไปถงึหลงัหู มกัมี

อาการเป็นไขแ้ละปวดห ัวร่วมดว้ย คลา้ยกับ  ไทรอยด์อ ัก เสบกึ่ งเฉียบพ ัน (subacute 

thyroiditis) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

thyroiditis : an infectious inflammatory disease featured as red, scorching, 

swollen and painful lumps on both sides of laryngeal prominence, the pain 

radiating to the back of ears and it is often accompanied with fever and 

headache, etc. It is similar to subacute thyroiditis in western medicine. 

应指 ( yìng zhǐ)  :  指辨识体表浅部脓肿的诊断手法。用手指按压有波动感，

提示患处已化脓（或有其它液体）。 

อิ้งจื่อ (การรบัรูข้องน้ิวมือ) : น้ิวรบัรูแ้รงกระเพื่อม : วธิีการตรวจวเิคราะหก์ารบวมหรือการเกิด

หนองที่ผิวหนงั โดยใชน้ิ้วมอืกดที่บริเวณรอยโรค หากมีความรูส้กึเหมือนมีแรงกระเพื่อมคลา้ย

คลืน่มากระทบนิ้ว แสดงว่าบริเวณนัน้มกีารกลดัหนอง (หรือมขีองเหลวคัง่อยู่) 

palpable fluctuation : a diagnostic method for the superficial abscess on the 

surface of the body. A sense of fluctuation upon the finger-pressure indicates an 

affected and suppurated area (or the area containing liquid). 

硬肿症 (yìng zhǒng zhèng) : 指以局部甚至全身皮肤、皮下脂肪硬化，水

肿和低体温为为临床特征的疾病。由新生儿受寒、早产、感染、窒息等原

因所致。严重可并发多器官功能衰竭。本病在寒冷的冬春季节多见，若由
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于早产或感染所引起，夏季亦可发病。 

อิ้งจ่งเจิ้ ง : หนังแข็งในทารกแรกเกิด : โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผิวหนงัเฉพาะที่หรือ

แมก้ระท ัง่ผิวท ัว่ร่างกายและชัน้ไขมนัใตผ้ิวหนงัแข็ง บวมน า้ และอุณหภูมิร่างกายต า่กว่าปกติ 

(ภาวะตวัเย็นเกิน; hypothermia) สาเหตุจากทารกแรกเกิดถูกความเย็นกระทบ คลอดก่อน

ก าหนด ติดเชื้อหรือขาดอากาศหายใจ เป็นตน้ หากรุนแรงอาจพบภาวะอวยัวะลม้เหลวหลายระบบ 

มกัพบในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไมผ้ลทิี่มอีากาศหนาวเย็น แต่หากเกิดจากการคลอดก่อนก าหนด

หรือติดเชื้อ ก็สามารถพบไดใ้นช่วงฤดูรอ้น  

scleredema neonatorum : a disease featured as localized or even generalized 

skin and subcutaneous fat hardening, edema and hypothermia. It is caused by 

neonatal cold, prematurity, infection and asphyxia. Severe cases can be accompanied 

by multi-organ failure. The disease is more common in winter and spring 

seasons with cold weather, but can also occur in summer if caused by 

prematurity or infection. 

痈 (yōng) : 指发生于体表皮肉之间，以局部光软无头，红肿疼痛（少数初

起皮色不变），结块范围多在 6～9 厘米左右，发病迅速，易肿、易脓、易

溃、易敛为临床特征的急性化脓性疾病。与西医学的皮肤浅表脓肿、急性

化脓性淋巴结炎等类似。 

ยง (ฝียง) : ฝีใตผ้ิวหนัง : เป็นโรคผวิหนงัอกัเสบเป็นหนองเกิดขึ้นเฉียบพลนั เกิดในชัน้ระหว่าง

ผวิหนงักบักลา้มเนื้อ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ รอยโรคเรียบ นุ่ม ไม่มหีวัฝี มีอาการบวมแดง

และปวด (ผูป่้วยส่วนนอ้ยสีของผิวหนงัไม่มีการเปลี่ยน) กอ้นมีขนาดระหว่าง 6-9 เซนติเมตร 

ขนาดกอ้นโตเร็ว บวมง่าย กลดัหนองง่าย หนองแตกออกง่าย และสมานง่าย คลา้ยกับ 

cutaneous abscess และ acute suppurative lymphadenitis ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

abscess : an acute suppurative disease occurring between the skin and muscles 

and featured as tender and headless mass with redness, swelling and pain ( few 

of them begins as unchanged skin color) and circumscribed from 6 cm to 9 cm.  

It onsets rapidly and is easy to swell, suppurate, ulcerate and close. It is similar 

to cutaneous abscess and acute suppurative lymphadenitis in western medicine. 

疣 (yóu) : 指以发生于皮肤浅表的良性赘生物为临床特征的病证。临床上依

据疣的皮损形态和发病部位不同而名称和特点各异。与西医学的寻常疣、

扁平疣、传染性软疣、掌跖疣和丝状疣等类似。(图 Fig. 4-5)   
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โหยว : หูด : กลุ่มอาการโรคของผวิหนงัที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผวิหนงัเกิดติ่งเนื้องอกที่

ไม่ใช่เนื้อรา้ย ทางคลนิิกเนื่องจากหูดมรูีปลกัษณ์และต าแหน่งของรอยโรคต่างกนั จงึมชีื่อเรียกตาม

ลกัษณะเด่นที่แตกต่างกนั คลา้ยกบั verruca vulgaris, flat wart, หูดขา้วสุก (molluscum 

contagiosum), verruca palmaris และ verruca filiformis  ในการแพทย์แผนปัจจุบนั 

(ภาพ Fig. 4-5) 

verruca : a disease/pattern featured as benign cutaneous neoplasm. Clinically, 

the name and features of verruca vary according to different shapes of skin 

lesion and different locations. It is similar to verruca vulgaris, flat wart, molluscum 

contagiosum, verruca palmaris and verruca filiformis in western medicine. 

(picture Fig. 4-5) 

油风 (yóu fēng) : 指以头发突然发生斑块状脱落为临床特征的慢性皮肤病。

与西医学的斑秃类似。(图 Fig. 22) 

โหยวเฟิง : ผมร่วงเป็นหย่อม : โรคผวิหนงัเรื้อรงัมีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ผมหลุดร่วงเป็น

หย่อมอย่างฉบัพลนั คลา้ยกบั alopecia areata ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 22) 

baldhead : a chronic skin disease featured as sudden patchy loss of hair. It is 

similar to alopecia areata in western medicine. (picture Fig. 22) 

油膏 (yóu gāo) : 现称软膏。指将药物和油类煎熬或捣匀成膏的外用制剂。 

โหยวเกา : ยาขี้ผึ้ ง : ปจัจบุนัเรียกว่า หญ่วนเกา (ครีมและขี้ผึ้ง) เป็นรูปแบบหนึ่งของยาส าหรบัใช ้

ภายนอกทีไ่ดจ้ากการน าตวัยากบัน า้มนัมาตม้ดว้ยกนัหรือคนจนเป็นครีมขน้เหนียว 

oil paste : known as ruǎn gāo (ointment) at present time, referring to an 

externally applied preparation made by decocting or pounding medicinals with 

oil until being well-mixed. 

有头疽 (yǒu tóu jū) : 指发生于肌肤间，以初起皮肤上即有粟粒样脓头，焮

热红肿胀痛，迅速向深部及周围扩散，脓头相继增多，溃烂后状如莲蓬、

蜂窝，范围常超过 9～12 厘米，大者可至 30 厘米以上为临床特征的急性

化脓性疾病。好发于项后、背部等皮肤厚韧之处，多见于中老年人及消渴

病患者，容易发生内陷。与西医学的痈类似。 

โหย่วโถวจฺวี : ฝีฝักบวัรากลึก : เป็นโรคผิวหนงัอกัเสบเป็นหนองเกิดขึ้นเฉียบพลนั เกิดในชัน้

ระหว่างกลา้มเนื้อ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ระยะแรกที่ผวิหนงัจะมแีต่หวัหนองเมด็เลก็ๆ ผุด



 

     กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก              307 

ขึ้น ปวดตึงบวมแดงรอ้น แลว้ขยายลงลกึและแผ่ออกไปรอบๆ อย่างรวดเร็ว หวัหนองจะผุดขึ้น

หลายหวั เนื้อเยื่อเป่ือยยุ่ยคลา้ยฝกับวัหรือรงัผึ้ง มกัมีขนาดใหญ่กว่า 9-12 เซนติเมตร ฝีที่ใหญ่

อาจมขีนาดมากกว่า 30 เซนติเมตร มกัเกิดทีบ่ริเวณตน้คอ บ่าและหลงั มกัพบในวยักลางคนหรือ

สูงวยัที่เป็นโรคเบาหวาน ลุกลามเขา้สู่อวยัวะภายในไดง้่าย คลา้ยกบั ฝีฝักบวั (carbuncle)     

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

headed deep-rooted abscess : an acute suppurative disease of the skin and 

subcutaneous tissues. It begins as miliary pus tip, scorching sensation, redness, 

swelling, pain and rapidly goes deeper and spreads with more pus head. The 

tissues look like lotus seedpods or honeycombs after diabrosis sized over 9 cm 

to 12 cm, or even over 30 cm. It frequently occurs on the neck and back, among 

the middle-aged, the senior and diabetic patients. It is easy to cause organ 

failure. It is similar to carbuncle in western medicine. 

瘀血头痛 (yū xiě tóu tòng)  :  指以头痛部位固定，痛如针刺，经久不愈，日

轻夜重为临床特征的病证。 多因瘀血阻窍，络脉不通所致。常有外伤病史。 

อวีฺเสี่ยโถวท่ง : ปวดหวัแบบเลือดคัง่ : กลุม่อาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการปวด

หวัมตี าแหน่งคงที ่ปวดคลา้ยเขม็แทง เรื้อรงัไม่หาย กลางวนัทุเลากลางคืนรุนแรง มกัมสีาเหตุจาก

เลอืดคัง่ปิดกัน้ทวาร เสน้ล ัว่ไม่โปร่งโลง่ มกัมปีระวตัิการบาดเจ็บภายนอก 

static blood headache : a disease/pattern featured as a fixed headache site, pain 

like a needle prick and persisting for a long time, light symptoms during the day, 

worse at night. It is mostly caused by blood stasis and blockage of the channels, 

often with a history of trauma. 

余毒流注 (yú dú liú zhù) : 指疔、疮、疖、肿等病证后期，正气耗损，余毒

未清，余毒残留于体内，循经流注筋骨或关节，发为流注。是骨痈疽常见

的病机之一。 

อฺวี๋ตู๋หลิวจู ้(พิษตกคา้งเซาะลึก) : พิษฝีเซาะลึก : ในระยะทา้ยของกลุ่มอาการโรคฝี มี ฝีติง    

(ฝีตะปู) โรคแผลฝี ฝีเจีย (ฝีตื้น) ฝีบวม เป็นตน้ เจิ้งชี่ (ภูมิตา้นทานของร่างกาย) จะถูก

ท าลาย พิษที่เหลอืถูกก าจดัไม่หมด จึงตกคา้งอยู่ในร่างกายเคลื่อนตามเสน้ลมปราณเขา้สู่เสน้

เอ็นและกระดูกหรือขอ้ต่อ ท าใหเ้กิดฝีเซาะลกึ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการเกิดโรคที่พบบ่อยของ

โรคฝีในกระดูก 

deep multiple abscess due to remnant toxin : one of the main pathogenesis of 
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bone carbuncle. At the late stage of deep-rooted boil, sore, furuncle and swollen 

sore, the healthy qi is consumed and the residual toxin transmits into the tendons 

and bones or joints to cause deep multiple abscesses. 

髃骨 (yú gǔ)  :  指肩胛骨臼端之上形成肩锁关节两端的棱骨。即西医学的锁

骨外侧端与肩胛骨肩峰处。(图 Fig. 32) 

อฺวี๋กู่ : กระดูกมุมหวัไหล่ : ปุ่ มกระดูกซึ่งเป็นส่วนปลายบนของกระดูกสะบกัเชื่อมต่อกบัปลาย

กระดูกไหปลารา้ ลกัษณะคลา้ยรูปลิ่ม ตรงกบั acromion process of scapula ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 32)   

yu gu : the acromion scapulae, which is above the joint of the scapula, i.e. the 

conjunction of lateral end of clavicle and acromion process of scapula in 

western medicine. (picture Fig. 32) 

鱼腰 (yú yāo) : 经穴名，经外奇穴。位于额部，瞳孔直上，眉毛中。主治眉

棱骨痛、眼睑下垂、目珠偏斜、口眼喎斜、目赤肿痛等。 

อวีฺ๋เยา (EX-HN4) : ชื่อจุดฝงัเขม็ เป็นจุดฝงัเขม็นอกระบบเสน้ลมปราณ มีต าแหน่งอยู่บริ เวณ

หนา้ผาก แนวเดยีวกบัรูม่านตา ตรงกลางคิ้ว ขอ้บ่งใช ้คือ ปวดกระดูกคิ้ว หนงัตาตก ตาเหล ่ปาก

และตาเบี้ยว ตาแดงบวมและเจ็บ เป็นตน้ 

yu yao (EX-HN4) : an extra point located at the midpoint of eyebrow and 

straight up to the pupil. It is indicated for pain in supraorbital ridge, 

blepharoptosis, squint, deviated eye and mouth, red, swollen and painful eyes, etc. 

玉门 ( yù mén)  :  又称龙门、胞门。即西医学的女性外生殖器的阴道口及处

女膜的部位。 

อฺว้ีเหมิน (ประตูหยก) : ปากช่องคลอด : หรือเรียกว่า หลงเหมิน (ประตูมงักร) หรือเปาเหมิน 

(ประตูมดลูก) ตรงกบั ปากช่องคลอดและเยื่อพรหมจารีของอวยัวะเพศหญิง ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

yu men : also known as lóng mén and bāo mén, i.e. the part including vaginal 

orifice and hymen in western medicine. 

郁证 (yù zhèng) : 指以心情抑郁、情绪不宁、胸部满闷、胸胁胀痛，或易怒

喜哭，或咽中如有异物梗塞为临床特征的病证。多因情志所伤，肝气郁

结，脏腑阴阳气血失调所致。 
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อฺว้ีเจิ้ ง : ภาวะซึมเศรา้ : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ อดัอ ัน้ตนัใจ อารมณ์

แปรปรวน แน่นหนา้อก ปวดตึงทรวงอกและสีขา้ง หรือโมโหง่าย ชอบรอ้งไห ้หรือรูส้กึเหมือนมี

กอ้นติดในคอ มกัมีสาเหตุจากไดร้บัความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ชี่ตบัติดขดั การเสยีสมดุล

ของอนิ หยาง ชี่และเลอืดของจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน)  

depression syndrome : a disease/pattern featured as depression, emotional 

disturbance, chest tightness, chest pain, or irritability or cry, or foreign body 

sensation in the throat. It is mostly caused by emotional impairment, liver qi 

stagnation and disharmony of yin-yang, qi and blood in zang-fu organs. 

圆翳内障  (yuán yì nèi zhàng)  : 指以晶珠混浊，视力缓降，渐至失明为临床

特征的眼病。多见于老年人。即西医学的年龄相关性白内障。 

เหฺยวียนอี้เน่ยจ ัง้ (ตอ้กลมขุ่นในตา) : ตอ้กระจกตามวยั : โรคตาที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ 

วุน้แกว้ตาขุ่นมวั การมองเห็นค่อยๆ ลดลง จนกระท ัง่สูญเสียการมองเห็น พบมากในผูสู้งวยั    

ตรงกบั โรคตอ้กระจกในผูสู้งอายุ (age-related cataract หรือ senile cataract) ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

round nebula cataract :  an ophthalmopathy featured as cloudy lenses, slowly 

decreased vision progressively developing into blindness and mostly occurs in 

old people, i.e. age-related cataract in western medicine.  

月经病 (yuè jīng bìng)  :  指以月经周期、经期、经量、经色、经质异常，以

及伴随月经周期或经期出现明显不适症状为临床特征的疾病。 

เยฺว่ียจิงป้ิง (โรคประจ าเดือน) : โรคของระดู : โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ  การมี

ประจ าเดือนผิดปกติ ไดแ้ก่ รอบเดือน หรือระยะเวลา (จ านวนวนั) หรือปริมาณ หรือสี หรือ

ลกัษณะประจ าเดอืน รวมถงึอาการผดิปกติอย่างชดัเจนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมปีระจ าเดอืน 

menstrual disease : a disease featured as disorders of menstrual cycle, duration, 

quantity, color, and quality, or diseases with obvious symptoms during the 

period.  

月经过多 (yuè jīng guò duō) : 又称经水过多、月水过多。指以月经周期、经

期正常，经量明显多于既往为临床特征的病证。 

เยฺว่ียจิงก ัว้ตวั : ระดูมามาก : หรือเรียกว่า จิงสุ่ยกัว้ตวั หรือเยฺวีย่สุ่ยกัว้ตวั หมายถงึ กลุ่มอาการ

โรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปริมาณประจ าเดอืนมากกว่าปกติอย่างเหน็ไดช้ดั แต่รอบเดอืน
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และระยะเวลาการมีประจ าเดือนในแต่ละครัง้ปกติ [ตรงกบั hypermenorrhea ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั] 

hypermenorrhea : also known as jīng shuǐ  guò duō (profuse menstruation), 

yuè shuǐ guò duō, referring to a disease/pattern featured as menstruation with 

normal cycle and duration while an abnormal quantity that are obvious larger 

than before.  

月经过少 (yuè jīng guò shǎo) : 又称经水涩少、经量过少。指以月经周期正

常，经量明显少于既往，甚或点滴即净为临床特征的病证。若月经稀发、

过少可发展为闭经。 

เยฺว่ียจิงก ัว้ส่าว : ระดูมาน้อย : หรือเรียกว่า จิงสุ่ยเซ่อส่าว หรือจิงเลี่ยงกัว้ส่าว หมายถึง กลุ่ม

อาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ปริมาณประจ าเดือนนอ้ยกว่าปกติอย่างเห็นไดช้ดั 

จนกระท ัง่มาเป็นหยดและหายไป แต่รอบเดือนปกติ หากประจ าเดือนมานานๆ ครัง้ หรือมานอ้ย

มาก อาจกลายเป็นภาวะขาดประจ าเดือน (amenorrhea) [ตรงกับ hypomenorrhea ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั] 

hypomenorrhea :  also known as jīng shuǐ  sè shǎo, jīng liàng guò shǎo, 

referring to a disease/ pattern featured as menstruation with normal cycle and 

less quantity than before, sometimes even finishing after only a few drops. 

Amenorrhea may be developed if menstruation comes infrequently or too little.    

月经后期 ( yuè jīng hòu qī)  :  又称经期错后、经行后期、经迟、经水后期。

指以月经周期延后 7 天以上，甚至 3～5 个月一行，经期正常，连续 3 个

月经周期以上为临床特征的病证。即西医学的月经稀发。 

เยว่ีฺยจงิโฮ่วชี : ระดูมาชา้กว่าก าหนด : หรือเรียกว่า จงิชชี ัว่โฮ่ว, จงิสงิโฮ่วช,ี จงิฉือ หรือจงิสุ่ยโฮ่ว

ช ีหมายถงึ กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ประจ าเดอืนมาชา้กว่าก าหนดมากกว่า 7 

วนัขึ้นไป หรือบางรายอาจมปีระจ าเดือน 1 ครัง้ทุก 3-5 เดือน แต่ระยะเวลาการมปีระจ าเดือนใน

แต่ละครัง้ปกติ ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 รอบเดือนขึ้นไป ตรงกบั oligomenorrhea ในการแพทย์

แผนปจัจบุนั 

delayed menstruation : also known as jīng qī cuò hòu, jīng xíng hòu qī, jīng chí 

and jīng shuǐ hòu qī, referring to a disease/pattern featured as a seven or more 

days delayed, even every 3-5 months menstrual cycle with normal period for 

more than three successive periods, i.e. oligomenorrhea in western medicine. 
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月经先后无定期 (yuè jīng xiān hòu wú dìng qī) : 又称经水先后无定期、经

乱。指以月经周期提前或延后 7～14 天，经期正常，连续 3 个月经周期以

上为临床特征的病证。本病如伴有月经涩少，则可形成闭经；如若伴有月

经过多，经期延长，则可发展为崩漏。 

เยฺว่ียจิงเซียนโฮ่วอูต้ิ๋งชี : ระดูมาไม่แน่นอน : หรือเรียกว่า จิงสุ่ยเซียนโฮ่วอูต๋ิ้ งชี หรือจิงล่วน 

หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ประจ าเดือนมาก่อนหรือชา้กว่าก าหนด   
7-14 วนั แต่ระยะเวลาการมปีระจ าเดือนในแต่ละครัง้ปกติ ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 รอบเดอืนขึ้นไป 

โรคนี้ หากมีประจ าเดือนปริมาณนอ้ย  อาจกลายเป็นภาวะโรคขาดประจ าเดือน หรือหากมี
ประจ าเดือนปริมาณมากและระยะเวลาการมีประจ าเดือนนาน อาจกลายเป็นภาวะโรคเลอืดออก

จากมดลูกมากผดิปกติ 

irregular menstrual period : also known as jīng shuǐ  xiān hòu wú dìng qī, jīng 

luàn,  referring to a disease/pattern featured as that menstruation comes seven to 

fourteen days ahead of or after due time with normal duration for more than 

three continuous periods.  If accompanied by little quantity of menstruation, it 

may develop to amenorrhea and if accompanied by profuse menstruation as well 

as extension period, it may develop to flooding and spotting.  

月经先期 (yuè jīng xiān qī) : 又称经期超前、先期经行、经早、经水不及

期。指以月经周期提前 7 天以上，甚至 10 余天一行，经期正常，连续 3

个月经周期以上为临床特征的病证。即西医学的月经频发。 

เยฺว่ียจิงเซียนชี : ระดูมาก่อนก าหนด : หรือเรียกว่า จิงชีชาวเฉียน, เซียนชีจิงสิง, จิงจ่าว หรือ

จิงสุ่ยปู้ จีช๋ี หมายถึง กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ การที่ประจ าเดือนมาก่อน

ก าหนดมากกว่า 7 วนัขึ้นไป หรือบางรายอาจมีประจ าเดือนทุก 10 กว่าวนั แต่ระยะเวลาการมี

ประจ าเดือนในแต่ละครัง้ปกติ ติดต่อกนัเป็นเวลา 3 รอบเดือนขึ้นไป ตรงกบั polymenorrhea 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

advanced menstruation : also known as jīng qī chāo qián, xiān qī jīng xíng, 

jīng zǎo and jīng shuǐ bù jí qī, referring to a disease/pattern featured as a seven 

or more days in advance, even every ten days menstrual cycle with normal 

period for more than three successive cycles, i.e. polymenorrhea in western 

medicine.  

月事 (yuè shì) : 又称月经、月信、经水、月水、月汛。指有规律的、周期

性的子宫出血。一般每月一次。即西医学的月经。 
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เยฺว่ียซื่อ (กิจประจ าเดือน) : ระดู : หรือเรียกว่า เยฺวี่ยจิง, เยฺวี่ยซิ่น , จิงสุ่ย, เยฺวี่ยสุ่ย หรือ     

เยฺวีย่ซฺวิ้น หมายถงึ เลอืดและเนื้อเยื่อต่างๆ ทีห่ลุดลอกออกจากเยื่อบุมดลูก มรีะยะเวลาทีแ่น่นอน

สม า่เสมอ โดยท ัว่ไปเกิดขึ้นเดือนละ 1 ครัง้ ตรงกับ ระดู หรือประจ าเดือน หรือรอบเดือน        

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

yue shi :  also known as yuè jīng, yuè xìn, jīng shuǐ, yuè shuǐ and yuè xùn, 

referring to regular and periodic (once a month) bleeding from uterus, i. e. 

menstruation in western medicine. 

云雾移睛 (yún wù yí jīng)  :  又称蝇翅黑花。指以眼外观端好，唯自觉眼前

似有蚊蝇或云雾样黑影飞舞飘移，甚至视物昏朦为临床特征的病证。与西

医学的玻璃体混浊类似。 

อวิ๋นอูอ้ีจ๋ิง (เมฆหมอกลอยอยู่หน้าตา) : วุน้ตาเสื่อม : หรือเรียกว่า อิง๋ชื่อเฮยฮวา (แมลงวนัลาน

ตา) หมายถึง กลุ่มอาการโรคตาที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มองจากภายนอกดวงตาเหมือน

เป็นปกติ แต่ผูป่้วยจะรูส้ึกเหมือนมียุงหรือแมลงวนับินอยู่ หรือเงาหยากไย่สีด าลอยไปมาอยู่

ขา้งหนา้ จนมองเห็นภาพไม่ชดั คลา้ยกบั ตะกอนในวุน้ตา (vitreous floaters หรือ vitreous 

opacities) จากวุน้ตาเสือ่ม (vitreous degeneration) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fog moving before eye :  also known as yíng chì hēi huā, referring to a 

disease/pattern featured as normal appearance of eyes.  However, the patients 

have the feeling of mosquitos or flies flying or cloud-like shadows moving in 

front of the eyes, even blurred vision.  It is similar to vitreous opacities in 

western medicine. 

熨法 (yùn fǎ) : 指将药物加酒、醋炒热，布包熨摩患处，使腠理疏通而达到

治疗目的的一种外治方法。适用于风寒湿痰凝滞筋骨肌肉等证，以及乳痈

的初起或回乳。 

อว้ิฺนฝ่า : วิธีประคบรอ้น : เป็นวธิีการรกัษาภายนอก โดยผสมเหลา้หรือน า้สม้สายชูกบัยา ผดัดว้ย

ความรอ้นแลว้ห่อดว้ยผา้ ประคบบริเวณทีเ่กิดโรค ท าใหโ้ช่วหลี ่(ช่องระหว่างเนื้อเยื่อ ร่องทีอ่ยู่บน

ผวิหนงั หรือช่องระหว่างกลา้มเนื้อ หรืออวยัวะภายใน) โล่ง เป็นวธิีที่เหมาะกบัการรกัษาโรคของ

เสน้เอน็ กระดูกและกลา้มเนื้อติดขดั จากปจัจยัก่อโรคลม ความเยน็ ความชื้น และเสมหะ รวมถงึ

ฝีทีเ่ตา้นมในระยะแรก หรือหยุดการมนี า้นม 

hot medicinal compress : an external treatment that compresses and massages 
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the affected region with medicinals stir-baked with wine or vinegar and wrapped 

in the cloth to open the interstices. It is indicated for wind-cold-dampness 

stagnating and congealing in the bones and muscles, early stage of acute mastitis, 

termination of lactation, etc. 

熨烙法 (yùn lào fǎ) : 又称烧灼法。指用特制的烙器或者火针熨烙患部的治

法。主要用于止血及预防胬肉等病变复发。注意温度不宜过高，避免损伤

正常组织。 

อว้ิฺนเล่าฝ่า : วิธีจี้ดว้ยความรอ้น : หรือเรียกว่า ซาวจ ัว๋ฝ่า (วธิีเผา) คือ วธิีการรกัษาโดยใชอ้ปุกรณ์

พเิศษ หรือเขม็ไฟจี้บริเวณรอยโรค โดยมจีดุประสงคเ์พือ่การหา้มเลอืดและป้องกนัการเกิดซ า้ของ

โรค อาท ิเนื้อเยื่อผดิปกติ ขอ้ควรระวงัในการจี้ดว้ยความรอ้น คือ ไม่ควรใชอุ้ณหภูมทิี่สูงเกินไป 

เพือ่หลกีเลีย่งการท าลายเนื้อเยื่อปกติ 

method of fomentation and cauterization : also known as shāo zhuó fǎ, 

referring to a therapeutic method that foments and cauterizes the affected region 

with specific cautery or heated needle. It is indicated to stop bleeding and 

prevent relapse of luxuriant granulation. The temperature should be mild to 

avoid damaging the healthy tissues. 

  z 

脏躁 (zàng zào) : 指以精神恍惚，心神不宁，多疑易惊，悲忧善哭，时时欠

伸为临床特征的病证。多因心气不足、心神失养所致。好发于青中年妇女。 

จ ัง้เจา้ : โรคฮสิทีเรีย : กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ จิตใจลอ่งลอย จติใจไม่สงบ 

หวาดระแวง ตกใจง่าย โศกเศรา้รอ้งไหง้่าย บิดขี้เกียจและหาวบ่อย มกัมีสาเหตุจากชี่หวัใจไม่

เพยีงพอเสนิหวัใจขาดการหลอ่เลี้ยง พบบ่อยในหญงิวยัรุ่นหรือหญงิวยักลางคน  

visceral agitation/hysteria : a disease/pattern featured as absent-mindedness, 

restlessness, oversensitive and easy to get shocked, crying over grief and 

constantly stretching oneself with yawns. It is mostly caused by heart qi 

deficiency and failure to nourish the mind. It often occurs in young and middle-

aged women. 

早泄 (zǎo xiè) : 指以房事时过早射精，甚至未交即泄为临床特征的病证。

多因肾失封藏，精关不固所致。 

เจา่เซี่ย : หลัง่เร็ว : กลุ่มอาการโรคที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ การหล ัง่น า้อสุจิ (น า้กาม) เร็ว



 

314                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

กว่าปกติขณะมีเพศสมัพนัธ ์ในรายที่รุนแรงจะมีการหล ัง่น า้อสุจิก่อนมีเพศสมัพนัธ ์มกัมีสาเหตุ

จากไตไม่สามารถท าการกกัเก็บไดต้ามปกต ิ

premature ejaculation : a disease/pattern featured as premature ejaculation in 

sexual intercourses, or even ejaculation during the early stages of sexual 

excitement. It is mostly caused by kidney failing to store essence. 

瞻察视审 (zhān chá shì shěn) : 指通过瞻浅表伤、察肌肉创伤、视骨折、审

肌肉骨骼离断来判断皮、肉、筋、骨的损伤情况，是骨伤科基础诊断方法。  

จานฉาซื่อเสิ่น : การวินิจฉัยดว้ยการสงัเกต : วธิีการวนิิจฉยัข ัน้พื้นฐานในแผนกกระดูกและการ

บาดเจ็บ โดยตรวจสงัเกตดูผวิหนงัที่บาดเจ็บ การบาดเจ็บของกลา้มเนื้อ การแตกหกัของกระดูก 

และการเคลื่อนหลุดจากกนัของกลา้มเนื้ อและกระดูก เพื่อวินิจฉัยการบาดเจ็บของผิวหนัง 

กลา้มเนื้อ เสน้เอน็และกระดูก  

zhan cha shi shen : a basic diagnostic method in orthopedics that determines 

the damage of the skin, muscles, tendons and bones by examining the 

superficial injury, observing the muscle wound, inspecting the bone fracture and 

distinguishing the musculoskeletal disconnection. 

粘膝  (zhān xī) : 指髋关节脱位导致的以患肢呈屈曲、内收、内旋畸形，膝

关节靠在健侧大腿上为主要表现的特殊体征。为髋关节后脱位的特殊体征

之一。 

จานซี : เข่าชิด : อาการแสดงเฉพาะที่ส  าคญัซึ่งเกิดจากขอ้สะโพกเคลือ่น ท าใหข้าข า้งที่บาดเจ็บ

ผดิรูปอยู่ในลกัษณะงอ หุบเขา้ และหมนุเขา้ดา้นใน  ขอ้เข่าแนบกบัตน้ขาขา้งทีป่กติ จดัเป็นหนึ่งใน

อาการแสดงเฉพาะของโรคขอ้สะโพกเคลือ่นไปดา้นหลงั 

sticking knee :  a special sign manifested as flexion, adduction and medial 

rotation of the injured lower limb with the knee joint leaning on the healthy 

thigh. It is one of the specific signs of posterior dislocation of hip joint. 

折顶回旋 (zhé dǐng huí xuán) : 指用于纠正骨折重叠或旋转移位的治疗手

法。折顶法用于矫正肌肉丰厚部位且较大重叠移位，仅靠拔伸牵引法不能

矫正的骨折；回旋法用于矫正背向移位的斜型螺旋型骨折，或有软组织嵌

入的骨折。 

เจ๋อติ่งหุยเสฺวียน : การกดปลายกระดูกหกัและหมุนกลบั : หตัถการการรกัษากระดูกหกัที่มี

ลกัษณะซอ้นทบักนัหรือหกัเคลื่อนแบบบิดหมุน การกดส่วนปลายที่แตกหกัใชร้กัษากระดูกหกั
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เคลื่อนซอ้นทบักนัมากในบริเวณที่มกีลา้มเนื้อหนาและไม่สามารถรกัษาไดโ้ดยวิธีการดึงและยืด 

การหมนุกลบัไปทางตรงกนัขา้มใชร้กัษากระดูกที่หกัไปดา้นหลงัแบบเฉียงและบดิเป็นเกลยีวหรือ

กระดูกหกัแบบมเีนื้อเยื่ออ่อนฝงัอยู่  

pressing fracture end and turning to opposite : a therapeutic manipulation 

that corrects overlapped or rotational displacement of bone fracture. Pressing 

fracture end is indicated for bone fracture with large overlapped displacement of 

parts with thick muscles and cannot be corrected with traction by pulling and 

extension.Turning to opposite is indicated for bone fracture with backward 

oblique spiral displacement, or with soft tissue embedded. 

折骨绝筋 (zhé gǔ jué jīn) : 指因暴力作用所致的以骨的连续性遭到破坏，骨

旁筋脉随之受到严重损伤甚至断裂为主要表现的病证。与西医学的闭合性

骨折伴有严重软组织损伤类似。 

เจอ่กู่เจฺวีย๋จนิ : กระดูกหกัเสน้เอน็ขาด : กลุ่มอาการโรคที่เกิดจากแรงกระแทกทีรุ่นแรง มอีาการ

แสดงส าคญั คือ กระดูกหกัซึ่งสูญเสยีความเชื่อมต่อ รวมถงึมีเสน้เอ็นและหลอดเลอืดที่อยู่รอบ

กระดูกไดร้บับาดเจ็บอย่างรุนแรงจนอาจเกิดการฉีกขาด คลา้ยกบั กระดูกหกัแบบไม่มแีผลเปิด

ร่วมกับเนื้ อเยื่ออ่อนบาดเจ็บรุนแรง (closed fracture with severe soft tissue injury)       

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fractured bone and broken tendon : a disease/pattern caused by violence and 

manifested as broken bone continuity, severe injury even rupture of the tendons 

and vessels around the bone. It is similar to closed fracture accompanied by 

severe soft tissue injury in western medicine. 

折疡  (zhé yáng) : 一为学科名，指诊疗骨折损伤及并发疮疡的专科。二为

疾病名，指骨折损伤及其并发的疮疡等疾病。 

เจอ๋หยาง : กระดูกหกัและแผลแทรกซอ้น : 1) ชื่อสาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาที่วินิจฉยัและ

รกัษากระดูกหกัและการเกิดแผลแทรกซอ้น 2) ชื่อโรค หมายถึง โรคที่มีการบาดเจ็บจาก

กระดูกหกัและมแีผลแทรกซอ้น 

fracture with complicated ulcer : 1) name of specialized department that 

diagnoses and treats fracture accompanied by sores and ulcers; 2) name of 

disease that includes fracture injuries and the complicated sores and ulcers. 

折转试其手 (zhé zhuǎn shì qí shǒu) : 指验证肩关节脱臼手法复位后是否达到



 

316                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

理想疗效的诊断手法。术者一手按住患侧肩部，另一手握住患侧手腕部，

使患侧手向上抬至脑后，向下绕过胸前，后伸置于背部，如各方位活动无

碍，说明复位成功。 

เจอ๋จ่วนซื่อฉีโส่ว : การตรวจประเมินขอ้ไหล่หลุดดว้ยการงอและหมนุ : หตัถการการวนิิจฉยัเพื่อ

ประเมนิผลการรกัษาขอ้ไหลห่ลุดกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิ แพทยใ์ชม้อืขา้งหนึ่งจบัไหลแ่ละมอือกีขา้ง

หนึ่งจบัขอ้มือขา้งที่บาดเจ็บของผูป่้วย ยกแขนและงอศอกขา้งที่ไดร้บับาดเจ็บไปดา้นหลงัศีรษะ

ของผูป่้วย แลว้เคลือ่นลงมาทีห่นา้อก จากนัน้ไพลม่อืไปขา้งหลงั หากเคลือ่นไหวไดไ้ม่ติดขดัในทุก

ทศิทาง แสดงว่าการน าขอ้ไหลห่ลุดกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดมิส าเร็จ 

checking dislocated shoulder by bending and rotating : a diagnostic 

manipulation for testing whether desired effect has been achieved by restituting 

dislocated shoulder. This is done by the practitioner holding the affected 

shoulder with one hand and the affected wrist with the other, and then lifting up 

the affected arm to the back of the head, rotating downward to the chest and 
backward to the back. If the arm could move freely, the restitution is successful.  

真睛破损  (zhēn jīng pò sǔn)  : 指以外物伤目而又有眼珠穿透伤口为临床特征

的病证。可伴眼内异物，甚或累及健眼。即西医学的机械性穿透性眼外伤。 

เจินจิงพ ัว่สุ่น : แผลทะลุของลูกตา : กลุ่มอาการโรคตาที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ดวงตา

บาดเจ็บเกิดแผลทะลุจากวตัถภุายนอก อาจพบสิ่งแปลกปลอมในลูกตา หรือกระท ัง่ลุกลามถงึตา

อกีขา้งทีป่กติ ตรงกบั ตาบาดเจ็บมแีผลทะลุจากวตัถทุิม่แทง ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

ruptured wound of the eyeball : a disease/pattern featured as eye injury from 

objects with penetrating wound. It may be accompanied by foreign body in the 

eye or even involving the healthy eye, i.e. mechanical penetrating ocular injury 

in western medicine. 

真头痛 (zhēn tóu tòng)  : 属头痛的一种特殊重症。指以起病急骤，突发剧烈

头痛，持续不解，阵发加重，甚至呕吐如喷，肢厥、抽搐为临床特征的疾病。 

เจินโถวท่ง : ปวดหวัแท ้: จดัเป็นอาการปวดหวัที่มีลกัษณะจ าเพาะและรุนแรงชนิดหนึ่ง มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เกิดโรคฉบัพลนั มีอาการปวดหวัรุนแรงอย่างเฉียบพลนั ต่อเนื่องไม่

บรรเทา เกิดอาการรุนแรงเป็นระยะ จนมอีาการอาเจยีนพุ่ง แขนขาเยน็เฉียบ และเกร็งกระตุก 

true headache : a special and severe kind of headache, referring to a disease 

featured as rapid onset, sudden and severe headache, persistent non-relieving, 

paroxysmal aggravation, even vomiting like spurting, limb convulsions and 
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seizures. 

真心痛 (zhēn xīn tòng) : 指以剧烈而持久的胸骨后疼痛，伴汗出、心悸、

肢冷、面白唇紫为临床特征的疾病。多因胸阳虚损，或气阴不足，或瘀痰

阻痹，心脉闭阻所致。其病情危重，是胸痹的进一步发展。与西医学心肌

梗死类似。 

เจินซินท่ง (เจ็บหวัใจจริง) : เจ็บหน้าอกจากโรคหวัใจ : โรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ 

เจ็บปวดรุนแรงและยาวนานบริเวณดา้นหลงักระดูกหนา้อก ร่วมกบัอาการเหงือ่ออก ใจส ัน่ แขนขา

เย็น ใบหนา้ซดีขาว และริมฝีปากคล า้ จดัเป็นโรคที่อนัตรายมาก ซึง่รุนแรงต่อเนื่องจากโรคซฺยงป้ี 

(เจ็บหนา้อก) มกัมีสาเหตุจากหยางของทรวงอกพร่อง หรือชี่และอินไม่พอ หรือเลือดคัง่และ

เสมหะปิดกั้น ท าใหห้ ัวใจและหลอดเลือดปิดกั้น คลา้ยกับ  myocardial infarction ใน

การแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

true heart pain : a critical disease featured as acute and everlasting substernal 

pain accompanied by sweating, palpitation, cold limbs, colorless face and purple 

purple lips. It is mostly caused by chest-yang depletion, qi-yin deficiency, 

stagnation of stasis-phlegm or heart-vessel obstruction. If in severe case, it will 

develope into chest bì. It is similar to myocardial infarction in western medicine. 

针眼 (zhēn yǎn) : 又称偷针、土疳、土疡。指以胞睑边缘生疖，形似麦粒，

红肿痒痛，易成脓溃破为临床特征的眼病。多因内热外毒攻窜上炎所致。

可单眼或双眼发病。即西医学的麦粒肿。 

เจินเหย่ียน : ตากุง้ยิง : หรือเรียกว่า โทวเจิน, ถู่กาน หรือถู่หยาง หมายถึง โรคตาชนิดหนึ่ง มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก ไดแ้ก่ ขอบเปลอืกตาเป็นฝี ลกัษณะคลา้ยเมลด็ขา้วสาล ีมอีาการแดงบวม

คนัและเจ็บ แผลแตกเป็นหนอง มกัเกิดจากความรอ้นภายใน และพิษก่อโรคภายนอกลุกโชนขึ้น

ดา้นบน อาจเป็นขา้งเดียวหรือสองขา้งได ้ตรงกบั โรคตากุง้ยิง (hordeolum) ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

stye : also known as tōu zhēn, tǔ gān and tǔ yáng, referring to an eye disease 

featured as grain-of-wheat-sized furuncle at the edge of eyelid, redness, swelling, 

itching, pain and being easy to suppurate and ulcerate. It is mostly caused by 

internal heat and external toxin flaming upward and may attack one or both eyes, 

i.e. hordeolum in western medicine. 

蒸笼头 (zhēng lóng tóu) : 指小儿入睡时头部微汗出，状如蒸笼盖透出热
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汽，并无其他不适，此为清阳发越的表现，是正常生理现象。 

เจิงหลงโถว (หวัซึ้ งน่ึง) : เหงื่อออกหวัขณะเด็กหลบั : ภาวะเหงือ่ออกเลก็นอ้ยบริเวณหวัในเด็ก

เล็กขณะนอนหลบั คลา้ยไอรอ้นที่ลอยขึ้นจากภาชนะนึ่งอาหาร โดยไม่พบอาการผิดปกติอื่นๆ 

แสดงออกถงึภาวะหยางบริสุทธ์ิลอยขึ้นบนหวั ซึง่เป็นลกัษณะปกติทางสรีรวทิยา 

steamy head : a normal physiological phenomenon that a child sweats slightly 

on the head when sleeping without any discomfort, and looks like hot steam 

rising from a steamer, which is the manifestation of clear yang bearing upward.   

蒸气吸入法 (zhēng qì xī rù fǎ) : 指将中药加工制成溶液，通过雾化器变成

微小雾滴，经鼻或口吸入，用于治疗鼻窒、乳蛾、喉痹、喉瘖等鼻部或咽

喉病证的方法。常用方药为双黄连口服液、银葶清肺口服液等。 

เจงิช่ีซีญู่ฝ่า : วิธีการสูดละอองยา : การน ายาจนีมาแปรสภาพเป็นน า้ยาทีม่คีวามเขม้ขน้ น ามาผ่าน

เครื่องพ่นหมอกไอน า้ เพือ่ใหเ้ป็นละอองน า้ แลว้สูดผ่านจมกูหรือปาก ใชร้กัษากลุม่อาการโรคจมูก

และคอ เช่น ป๋ีจื้อ (คดัจมูก; nasal congestion) หญู่เออ๋ (ต่อมทอนซิลอกัเสบ; tonsillitis) 

โหวป้ี (เจ็บคอ; throat impediment) โหวอนิ (เสยีงพร่า; hoarseness) ต ารบัยาที่ใชบ้่อย เช่น 

ซวงหวงเหลยีนโข่วฝูเยี่ย และอิน๋ถงิชงิเฟ่ยโข่วฝูเยี่ย  

vapor inhalation method : a therapeutic method of the herbal medicinals into 

solution and transform into tiny fog-drop through nebulizer, then inhale it via 

nose or mouth.  It is indicated for disease pattern like nasal congestion, 

tonsillitis, throat impediment and hoarseness.  The common usage formulas are 

shuāng huáng lián kǒu fú yè and yín tíng qîng feì kǒu fú yè. 

蒸乳 (zhēng rǔ) : 又称乳膨、乳蒸。指以产后两乳肿硬疼痛，恶寒发热为临

床特征的病证。多因产妇气血旺盛，乳汁壅滞不通，或产后无子饮乳所

致。治宜理气通络，待乳通则热自除。 

เจงิหญู่ : เตา้นมอกัเสบ : หรือเรียกว่า หญู่เผงิ (เตา้นมบวมตึง) หรือหญู่เจงิ (อกัเสบของเตา้นม) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคในหญิงหลงัคลอดที่มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เตา้นมท ัง้สองขา้งบวม

แขง็ปวดเจ็บ ร่วมกบักลวัหนาวและมไีข ้มกัเกิดจากหญิงคลอดลูกแลว้มชีี่และเลอืดแกร่ง น า้นม

ติดขดัไหลไม่คล่อง หรือหลงัคลอดไม่มีลูกดูดนม รกัษาโดยการปรบัการไหลเวียนชี่และทะลวง

เสน้ลมปราณ เมือ่น า้นมไหลไดค้ลอ่ง ไขก้็จะลดลงไปเอง 

galactostasis : also termed as rǔ péng or rǔ zhēng. A disease/pattern featured as 

swollen painful breasts, fever with aversion to cold after childbirth. It is mostly 
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caused by exuberant qi and blood resulting in obstructed lactation in parturients, 

or without baby sucking. The treatment should be regulating qi and dredging 

collaterals, once lactation is promoted, fever eliminates henceforth.   

正骨手法  (zhèng gǔ shǒu fǎ) : 指骨折、脱位的诊断、整复手法。《医宗金

鉴》总结为摸、接、端、提、按、摩、推、拿八法。 

เจิ้งกู่โสวฝ่า : หตัถการจดักระดูก : หตัถการในการวนิิจฉยัและการฟ้ืนฟูใหก้ลบัสู่สภาพเดิมของ

กระดูกหกัและเคลื่อน ในคมัภีร์อีจงจินเจ้ียน สรุปเป็น 8 วิธี ไดแ้ก่ การสมัผสั การเชื่อมต่อ     

การประคอง การยก การกด การถูคลงึ การดนัและการบบีจบั 

bone-setting manipulation : a diagnosing and restituting manipulation for bone 

fracture and dislocation. Golden Mirror of Medicine summarizes it as touching, 

connecting, holding, lifting, pressing, rubbing, pushing and grasping manipulations. 

正骨紫金丹 (zhèng gǔ zǐ jīn dān) : 该方由牡丹皮、丁香、熟大黄、血竭、木

香、儿茶、红花、甘草组成。具有活血祛瘀、行气止痛的功效。主要用于

跌仆坠堕、闪挫所致的疼痛、瘀血凝聚、经络不通等病证。 

เจิ้งกู่จื่อจินตนั : ต ารบัยาเจิ้ งกู่จื่อจินตนั : ต ารบัยาประกอบดว้ย หมู่ตนัผี (เปลอืกรากโบตัน๋),    

ติงเซยีง (กานพลู), สูตา้หวง (โกฐน า้เตา้สุก), เซฺวีย่เจีย๋, มู่เซยีง (โกฐกระดูก), เออ๋รฉ์า (สเีสยีด), 

หงฮวา (ดอกค าฝอย) และกนัเฉ่า (ชะเอมเทศ) มสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีนเลอืด สลายเลอืด

คัง่ ขบัเคลือ่นชี่ และระงบัปวด เหมาะส าหรบักลุม่อาการโรคทีเ่กิดจากการพลดัตกหกลม้และเคลด็ 

ขดัยอก ส่งผลใหเ้กิดอาการปวด เลอืดคัง่ เสน้ลมปราณติดขดั เป็นตน้  

zheng gu zi jin dan : a formula consisting of mǔ dān pí, dīng xiāng, shú dà 

huáng, xuè jié, mù xiāng, ér chá, hóng huā and gān cǎo. It can activate blood 

and eliminate stasis, move qi and relieve pain and is indicated for pain caused 

by falling and contusion, accumulation of blood stasis, blockage of meridian and 

collateral, etc. 

脂瘤 (zhī liú) : 指以皮下圆形肿块，质软，边界清楚，中央有粗大毛孔，破

溃后有脂质粉渣样物为临床特征的病证。与西医学的皮脂腺囊肿类似。 

จือหลิว : เน้ืองอกไขมนั : กลุ่มอาการโรคมลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เป็นกอ้นกลมใตผ้วิหนงั 

กอ้นอ่อนนุ่มมีขอบเขตชดัเจน ตรงกลางมีรูขุมขนขนาดใหญ่เมื่อแตกจะมีเศษซากคลา้ยไขมนั 

คลา้ยกบั sebaceous cyst ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

fatty tumor : a disease/pattern featured as round soft bumps beneath the skin 
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with clear border, large pores in the center and lipid-debris-like substance after 

diabrosis. It is similar to sebaceous cyst in western medicine. 

肢伤二方 (zhī shāng èr fāng) : 本方由当归、续断、威灵仙、赤芍、薏苡

仁、骨碎补、桑寄生、五加皮组成。具有祛瘀生新，舒筋活络的功效。主

要于治疗四肢跌打损伤中后期等病证。 

จอืซางเออ้รฟ์าง : ต ารบัยาจอืซางเออ้รฟ์าง : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตงักุย (โกฐเชยีง), ซฺวี่ตว้น, 

เวยหลงิเซยีน, ชื่อเสา, อี้อี่เหญนิ (ลูกเดอืย), กู่ซุ่ยปู่ , ซางจี้เชงิ และอู่เจยีผ ีมสีรรพคุณสลายเลอืด

คัง่ สรา้งเลอืดและเนื้อเยื่อใหม่ คลายเสน้เอ็นทะลวงเสน้ลมปราณ มกัใชใ้นการรกัษากลุ่มอาการ

โรคทีม่กีารบาดเจ็บจากการกระแทกที่แขนขาในระยะกลางและระยะทา้ย 

zhi shang er fang : a formula consisting of dāng guī, xù duàn,wēi líng xiān, chì 

sháo, yì yǐ rén, gǔ suì bǔ, sāng jì shēng and wǔ jiā pí.  It can dispel stasis to 

promote blood regeneration, relax sinews and activate collaterals.  It is mainly 

indicated for injury of limbs at the medium and late stage. 

肢伤三方 (zhī shāng sān fāng) : 本方由当归、自然铜、白芍、续断、威灵

仙、川木瓜、骨碎补、黄芪、天花粉、熟地黄、土鳖虫组成。具有补益气

血，促进骨合的功效。主要用于治疗骨折后期病证。 

จือซางซานฟาง : ต ารบัยาจือซางซานฟาง : ต าร ับยาประกอบดว้ย ตังกุย (โกฐเชียง),              

จื้อหญานถง, ไป๋เสา, ซฺวี่ตว้น, เวยหลงิเซยีน, ชวนมู่กวา, กู่ซุ่ยปู่ , หวงฉี, เทียนฮวาเฝ่ิน, สูตี้หวง 

(โกฐขี้แมวผดัเหลา้) และถู่เปียฉง มีสรรพคุณบ ารุงชี่และเลือด กระตุน้การสมานของกระดูก    

มกัใชใ้นการรกัษากลุม่อาการโรคกระดูกหกัระยะทา้ย 

zhi shang san fang : a formula consisting of dāng guī, zì rán tóng, bái sháo, xù 

duàn, wēi líng xiān, chuān mù guā, gǔ suì bǔ, huáng qí, tiān huā fěn, shú dì 

huáng and tŭ biē chóng.  It can tonify qi and replenish blood, promote bones 

healing. It is mainly indicated for diseases/patterns at the late stage of bone 

fracture. 

肢伤一方 (zhī shāng yī fāng) : 本方由赤芍、桃仁、当归、红花、防风、黄

柏、木通、生地黄、甘草组成。具有行气活血，祛瘀止痛的功效。主要用

于治疗跌打损伤，四肢骨折或软组织损伤初期等病证。 

จือซางอีฟาง : ต ารบัยาจือซางอีฟาง : ต าร ับยาประกอบดว้ย  ชื่อเสา, เถาเหญิน , ตังกุย        

(โกฐเชียง), หงฮวา (ดอกค าฝอย), ฝางเฟิง, หวงไป่, มู่ทง, เซงิต้ีหวง (โกฐขี้แมวสด) และกนัเฉ่า 
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(ชะเอมเทศ) มสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีนชี่และเลอืด สลายเลอืดคัง่ และระงบัปวด มกัใชใ้น

การรกัษากลุ่มอาการโรคที่มีการบาดเจ็บจากการกระแทก ท าใหก้ระดูกแขนขาหกั หรือเนื้ อเยื่อ

อ่อนบาดเจ็บในระยะแรก 

zhi shang yi fang :  a formulaconsisting of chì sháo, táo rén, dāng guī, hóng 

huā, fáng fēng, huáng băi, mù tōng, shēng dì huáng and gān cǎo. It can move qi 

and activate blood, dispel stasis and relive pain. It is mainly indicated for injury, 

bone fracture of limbs and soft tissues injury at the early stage. 

支饮 (zhī yǐn) : 指以咳逆喘息，短气不得平卧为临床特征的病证。多因慢性

咳嗽经久不愈，饮留胸膈，上迫于肺，肺失肃降所致。 

จอือิน่ : อิน่ที่หลอดลม : กลุม่อาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอหอบ หายใจส ัน้ และไม่

สามารถนอนราบได ้มกัมสีาเหตุจากการไอเรื้อรงัไม่หาย อิ่นคัง่คา้งบริเวณทรวงอกและกะบงัลม 

ขึ้นบนไปบบีคัน้ปอด ท าใหป้อดไม่สามารถชกัน าชี่ใหไ้หลเวยีนลงลา่ง 

thoracic fluid retention : a disease/pattern featured as cough, dyspnea, shortness of 

breath when in the prostrate position. It is mostly caused by prolonged chronic 

cough, fluid retention in the chest and diaphragm upward attacking the lung that 

failing to purify and descend qi.    

直接治肺法 (zhí jiē zhì fèi fǎ)  : 针对咳嗽主病之脏施治的方法。治当在辨证

基础上分别采用宣肺、肃肺、清肺、泻肺、温肺、润肺等法。 

จือ๋เจยีจื้อเฟ่ยฝ่า : วิธีรกัษาปอดโดยตรง : เป็นวธิีการรกัษาอวยัวะอนัเป็นปจัจยัหลกัของอาการไอ 

วธิีการรกัษาจะอยู่บนพื้นฐานการจ าแนกกลุ่มอาการ โดยแบ่งเป็นวธิีต่างๆ เช่น การกระจายชี่ปอด 

การเคลือ่นชี่ปอดลงสู่เบื้องล่าง การดบัความรอ้นปอด การระบายความรอ้นปอด การอบอุ่นปอด 

การเพิม่ความชุ่มชื้นใหป้อด  

treating the lung directly : a therapeutic method that targets at the lung, the 

primary viscus responsible for cough, by diffusing, purifying, clearing, purging, 

warming, and moistening the lung based on syndrome differentiation.   

止血剂 (zhǐ xuè jì) : 指具有收涩凝血的作用，掺布于出血之处，外用纱布

包扎固定，可以促使创口血液凝固，达到止血目的的外用制剂。常用如桃

花散、三七粉等。 

จื่อเซฺว่ียจี้ : ยาหา้มเลอืด : เป็นรูปแบบหนึ่งของยาส าหรบัใชภ้ายนอก เพื่อหา้มเลอืด โดยน ายาที่มี
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สรรพคุณฝาดสมาน ท าใหเ้ลอืดจบัแขง็ตวั ใส่ลงตรงที่มีเลอืดออกแลว้ใชผ้า้ก๊อซรดัไวอ้ีกชัน้หนึ่ง 

ท าใหเ้ลอืดทีบ่ริเวณปากแผลแขง็ตวั ต ารบัยาทีใ่ชบ้่อยเช่น เถาฮวาส่าน ซานชเีฝ่ิน       

hemostatic formula : an externally applied preparation acting to astringe and 

coagulate blood, which is dusted on bleeding region and fixed by packing gauze 

to promote blood coagulation and stop bleeding. The common used ones are táo 

huā sǎn and sān qī fěn. 

指压法  (zhǐ yā fǎ) : 鼻出血外治法。指用手指紧捏双侧鼻翼 10～15 分钟，

或用手指掐压患者入前发际正中线 1～2 寸处，以达止血目的的方法。 

จื่อยาฝ่า : วิธีกดดว้ยน้ิว :  วธิีการรกัษาแบบภายนอกส าหรบัอาการเลอืดก าเดาไหล โดยใชน้ิ้วมอื

บบีทีปี่กจมกูใหแ้น่น 10-15 นาท ีหรือใชน้ิ้วมอืจกิกดทีบ่ริเวณเหนือก่ึงกลางของไรผมดา้นหนา้ขึ้น

ไป 1-2 ชุ่น เพือ่ช่วยหา้มเลอืด  

finger-pressing method : the external therapy for nasal bleeding (epistaxis) , a 

therapeutic method of squeezing bilateral nasal ala with fingers for 10-15 

minutes or pressing-pinch the point 1-2 cun above the midpoint of the anterior 

hairline to stop bleeding. 

痔 (zhì)  : 指肛门、耳道、鼻孔等人之九窍中有小肉突起者。  

จื้อ : ริดสีดวง : ติ่งเนื้อเล็กที่นูนขึ้นบริเวณทวารท ัง้เกา้ เช่น ทวารหนกั รูหู รูจมูก [ทวารท ัง้เกา้ 

ไดแ้ก่ ตาสอง รูจมกูสอง รูหูสอง ปาก ทวารหนกัและทวารเบา] 

zhi (hemorrhoid/polyp) : a collective term for the little flesh prominence of the 

nine orifices, such as anus, auditory meatus and nostrils.    

治泻九法 (zhì xiè jiǔ fǎ) : 明代医家李中梓在《医宗必读•泄泻》中对泄泻的

治法进行了概括，提出淡渗、升提、清凉、疏利、甘缓、酸收、燥脾、温

肾、固涩九种治疗泄泻的方法。 

จื้อเซี่ยจิว๋ฝ่า : เกา้วิธีรกัษาทอ้งร่วง : แพทยจ์ีนหลีจ่งจื่อสมยัราชวงศห์มงิ ไดส้รุปวธิีการรกัษาโรค

ทอ้งร่วงในต าราอีจงป้ีตู ๋บทเซี่ยเซี่ย (ทอ้งร่วง) และเสนอ 9 วิธีในการรกัษาโรคทอ้งร่วง ไดแ้ก่    

ตัน้เซิ่น (จืดซึม : ขบัปสัสาวะ) เซิงถี (ชกัน าขึ้น) ชิงเหลยีง (ลดความรอ้นท าใหเ้ย็น) ซูลี่ (ขบั

กระจาย) กานห่วน (หวานประสาน) ซวนโซว (เปรี้ยวเหนี่ยวร ัง้) จา้วผ ี(ท าใหม้า้มแหง้) เวนิเซิ่น 
(อบอุ่นไต) และกูเ้ซ่อ (กกัเก็บ) 

nine methods for treating diarrhea : generalization by doctor Li Zhong Zi of 
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Ming Dynasty in <Essential Readings for Medical Professionals· diarrhea>, 

which include promoting diuresis, invigorating qi for ascending, clearing heat 

and cooling blood, dredging, relaxing by sweet flavor, contracting by sour flavor, 

drying spleen dampness, warming kidney, and astringing. 

滞颐 (zhì yí) : 指出现以小儿涎液过多，从口角流出，浸渍颐间为临床特

征的病证。 

จื้ออี ๋: น ้ าลายเปียกแกม้ : กลุ่มอาการโรคในเด็ก มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ มีน า้ลายมากเกิน

ปกติไหลยอ้ยจากมมุปาก เปียกเป้ือนแกม้และคาง 

zhi yi : a pediatric disease/pattern featured as profuse saliva outflowing from 

mouth and wetting the chin, cheek and mandibular parts. 

稚阴稚阳 (zhì yīn zhì yáng) : 指小儿精、气、血、津液等物质和脏腑的各

种生理功能活动不成熟和不完善的生理特点。 

จื้ออนิจื้อหยาง : อนิหยางอ่อนเยาว ์: การท างานทางสรีรวทิยาของเด็ก ประกอบดว้ย สารตัง้ตน้

ท ัง้สารจงิ ชี่ เลอืด สารน า้และของเหลว และจัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) ยงัเจริญเติบโตและพฒันาไดไ้ม่

สมบูรณ์ 

tender yin and tender yang : the children’s physiological characteristics of 

being insufficient in essence, qi, blood and body fluids, and being immature in 

visceral physiological functions and activities.   

中消 (zhōng xiāo) : 指以多食易饥，口干欲饮，形体消瘦，大便干燥为临床

特征的病证。多因胃热炽盛，耗伤津液所致。 

จงเซียว : เซียวกลาง : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กินมากหิวบ่อย ปากแหง้

อยากดื่มน า้ ร่างกายซูบผอม และอุจจาระแหง้แข็ง มกัมีสาเหตุจากกระเพาะอาหารรอ้นแกร่ง 

ผลาญท ารา้ยสารน า้และของเหลวในร่างกาย 

middle consumptive thirst : a disease/pattern featured as overeating, easy to 

get hungry, thirst with eagerness to drink, emaciation, and dry stool. It is mostly 

caused by excessive stomach heat depleting the body fluid.  

中血堂 (zhōng xuè táng) : 指鼻中隔前下方易出血区。即西医学的鼻中隔李

氏区。 

จงเซฺว่ียถงั (โถงเลือดตรงกลาง) : ส่วนหน้าของผนังก ัน้ช่องจมูก : บริเวณดา้นหนา้ส่วนล่างของ
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ผนังกัน้จมูกที่เลือดออกง่าย คือ Little's area of nasal septum (Kiesselbach's plexus) 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zhong xue tang :  the area on the anterior-inferior portion of the nasal septum, 

often the site of epistaxis, i.e. Little’s area of nasal septum in western medicine.  

肿 (zhǒng) : 指由各种致病因素引起的经络阻隔、气血凝滞而形成的体表症

状。其肿势缓急、集散的程度，常为判断病情虚实、轻重的依据。因患者

体质强弱与病因的不同，发生肿的症状也有所差异。 

จ่ง : บวม :  อาการของผิวหนงัจากปจัจยัก่อโรคต่างๆ ที่ท าใหเ้สน้ลมปราณปิดกัน้ ชี่และเลือด

ติดขดั ขอ้บ่งชี้ภาวะพร่องหรือแกร่ง และอาการโรคเบาหรือหนกั จะพจิารณาจากระดบัอาการบวม

ทีช่า้หรือเร็ว และขนาดของการบวม ซึ่งอาการของผูป่้วยจะแตกต่างกนัไปตามพื้นฐานสุขภาพของ

ร่างกายและสาเหตุของโรค   

swelling : the surface symptom caused by miscellaneous-pathogenic factor 

induced meridian and collateral block and qi and blood stagnation. The degree 

of rapidness, massing and dispersion of swelling is the indicator of the 

deficiency and excess or seriousness of the disease. The symptom of swelling 

varies from the strength of the constitution to cause of disease.  

肿疡  (zhǒng yáng) : 指体表外科疾病尚未溃破的肿块。 

จง่หยาง : แผลบวม : รอยโรคของผวิหนงัทีม่ลีกัษณะบวมเป็นกอ้น แต่ยงัไม่แตกเป็นแผลเปิด 

swollen sore : non-ulcerative lump on the body surface. 

中恶  (zhòng è) : 指以骤然呕吐、心腹绞痛、胸闷甚至昏迷为临床表现的

疾病。多因感触秽恶之气或误服有毒之物所致。 

จง้เออ้ : พิษอาเจยีน : โรคที่มอีาการแสดงทางคลนิิก คือ อาเจยีนฉบัพลนั ปวดบดิ บริเวณลิ้นป่ี

และหนา้อก แน่นหนา้อก ในรายทีรุ่นแรงอาจหมดสติ มกัมสีาเหตุจากสมัผสัปจัจยัก่อโรคทีรุ่นแรง

หรือกินสารพษิโดยไม่ต ัง้ใจ 

malignity strike :  a disease manifested as sudden vomiting, griping pain of 

heart and abdomen, tightness of chest, or even coma in severe cases. It’s mostly 

caused by invasion of pathogenic qi or having toxic substances by mistake.  

中风 (zhòng fēng)  : 又称卒中。指以猝然昏仆，不省人事，半身不遂，口眼

歪斜，语言不利为临床特征的一种疾病。多因阴阳失调，气血逆乱所致。
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病轻者可无昏仆而仅见半身不遂及口眼歪斜。与西医学脑卒中类似。 

จง้เฟิง (โรคจากลมกระท า) : ลมอมัพฤกษ์ : หรือเรียกว่า ชู่จง้ (ภาวะถูกกระท าฉับพลนั) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคทีม่ลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หมดสติฉบัพลนั ไม่รูส้กึตวั อ่อนแรงครึ่ง

ซีก ปากเบี้ยวตาเข พูดจาไม่คล่อง มกัมีสาเหตุจากอินหยางไม่สมดุล ชี่เลือดไหลเวียนสบัสน    

ในรายที่ไม่รุนแรงจะไม่หมดสติ แต่มีอาการร่างกายครึ่งซีกขยบัไม่ได ้ปากเบี้ยวตาเข คลา้ยกบั    

โรคหลอดเลอืดสมอง ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

apoplexy :  also known as cù zhòng, referring to a disease/ pattern featured as 

sudden fainting, unconsciousness, hemiplegia, deviated eyes and mouth, and 

inarticulateness.  It is mostly caused by imbalance of yin-yang, and reversal of 

qi-blood. In mild cases, there is no fainting, but only hemiplegia and distortion 

of the mouth and eyes.  It is similar to cerebrovascular disease (stroke)  in western 

medicine. 

中风闭证 (zhòng fēng bì zhèng)  :  属中风危重证候。指以猝然昏仆，不省人

事，牙关紧闭，两手握固，大小便闭为临床特征的病证。多因邪气内闭清

窍所致。 

จง้เฟิงป้ีเจิ้ง : ลมอมัพฤกษ์แบบปิด : กลุ่มอาการโรคลมอมัพฤกษร์ะยะวกิฤต มลีกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ หมดสติฉบัพลนั ไม่รูส้กึตวั กดัฟนัแน่น มอืก าแน่น อจุจาระและปสัสาวะไม่ออก มกัมี

สาเหตุจากปจัจยัก่อโรคปิดกัน้ทวารศีรษะ (ชงิเชี่ยว) 

apoplexy with blocking syndrome : a critical syndrome of stroke, referring to a 

disease/pattern featured as sudden fainting, unconsciousness, clenched teeth and 

hands, blocked urine and feces. It is mostly caused by pathogenic qi obstructing 

the upper orifices inside.  

中风脱证 (zhòng fēng tuō zhèng) : 属中风危重证候。指以猝然昏仆，不省人

事，口开目合，鼻鼾息微，手撒遗尿，汗出肢冷为临床特征的病证。多因

阳气外脱所致。 

จง้เฟิงทวัเจิ้ง : ลมอมัพฤกษ์แบบหลุด : กลุ่มอาการโรคลมอมัพฤกษร์ะยะวกิฤต มลีกัษณะเด่น

ทางคลนิิก คือ หมดสติฉบัพลนั ไม่รูส้ึกตวั ปากอา้ตาปิด หายใจรวยรินมีเสยีงครืดคราด มอืแบ 

ปสัสาวะราด เหงือ่ออก แขนขาเยน็ มกัมสีาเหตุจากหยางชี่หลุดสู่ภายนอก 

apoplectic collapse : a critical syndrome of stroke, referring to a disease/pattern 

featured as sudden fainting, unconsciousness, opening of mouth and closing of 

eyes, snoring and faint breath, hand spreading and enuresis, sweating, and cold 
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limbs. It is mostly caused by outward desertion of yang-qi. 

中经络 (zhòng jīng luò)  :  中风中经、中络证候的统称。指以口眼歪斜，肌

肤麻木，半身不遂，语言不利为临床特征的病证。其病在经络，病情较

轻，无神志改变。 

จง้จิงล ัว่ : โรคลมกระท าต่อเสน้ลมปราณ : กลุ่มอาการโรคที่เป็นชื่อเรียกรวมของลมอมัพฤกษ ์

(จง้เฟิง) ที่กระท าต่อเสน้ลมปราณจิง (จง้จิง) และเสน้ลมปราณล ัว่ (จง้ล ัว่) มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ ปากเบี้ยวตาเข ชาตามผวิหนงั อ่อนแรงครึ่งซกี พูดจาไม่คล่อง เนื่องจากต าแหน่งโรค

อยู่ทีเ่สน้ลมปราณ อาการโรคจงึค่อนขา้งเบา และสติสมัปชญัญะไม่เปลีย่นแปลง 

apoplexy involving meridian and collateral :  a general term for symptoms 

involving meridian and collateral in a stroke, referring to a disease/pattern 

featured as deviated mouth and eyes, numb skin, hemiplegia, and inarticulateness. If 

it is located on the meridian and collateral, the condition is mild and with no 

alteration of the spirit-mind.  

重痛 (zhòng tòng) : 指疼痛伴有沉重感，常见于头部、四肢及腰部。多因湿

邪困阻气机所致，可见于腰痛病、项痹病为湿邪所困者。 

จง้ท่ง : ปวดหนักๆ : อาการปวดที่มคีวามรูส้กึหนกั ถ่วงหรือหน่วง พบบ่อยบริเวณศีรษะ รยางค์

ท ัง้สีแ่ละเอว มกัมสีาเหตุจากความชื้นอุดกัน้การไหลเวยีนของชี่ สามารถพบไดใ้นผูป่้วยที่มอีาการ

ปวดเอวและป้ีป้ิงบริเวณคอทีเ่กิดจากความชื้นก่อโรคปิดกัน้ 

heavy pain : a pain accompanied by heaviness, which usually involves head, 

four extremities and lumbus. It is mostly caused by dampness obstructing qi 

movement and frequently occurs in patients with lumbago and bì syndrome of 

neck differentiated as dampness obstruction. 

中脏腑 (zhòng zàng fǔ) : 中风中脏、中腑证候的统称。指以突然昏仆，不省

人事，口眼歪斜，半身不遂，语言不利为临床特征的病证。其病在脏腑，

病情较重。 

จง้จ ัง้ฝู่  : โรคลมกระท าต่ออวยัวะภายใน : กลุ่มอาการโรคที่เป็นชื่อเรียกรวมของลมอมัพฤกษ ์ 

(จง้เฟิง) ที่กระท าต่ออวยัวะตนั (จง้จ ัง้) และกระท าต่ออวยัวะกลวง (จง้ฝู่) มีลกัษณะเด่นทาง

คลนิิก คือ หมดสติฉบัพลนั ไม่รูส้กึตวั ปากเบี้ยวตาเข อ่อนแรงครึ่งซกี พูดจาไม่คล่อง เนื่องจาก

ต าแหน่งโรคเกิดทีจ่ ัง้ฝู่ (อวยัวะภายใน) อาการโรคจงึค่อนขา้งหนกั 

apoplexy involving zang and fu-viscera :  a general term for symptoms 
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involving zang and fu-viscera in a stroke, referring to a disease/pattern featured 

as sudden fainting, unconsciousness, hemiplegia, deviated eyes and mouth, and 

inarticulateness. It is located in the internal viscera -zang and fu, the condition is 

more serious. 

肘骨 (zhǒu gǔ)  :  又称鹅鼻骨。指构成肘关节的骨骼。即西医学的肱骨远端

和尺骨、桡骨近端的关节面。(图 Fig. 34)   

โจว๋กู่ : กระดูกขอ้ศอก : หรือเรียกว่า เออ๋ป๋ีกู่ (กระดูกจมกูห่าน) หมายถงึ กระดูกทีป่ระกอบเป็น

ขอ้ศอก ไดแ้ก่ ส่วนปลายของกระดูกตน้แขน (humerus) ส่วนตน้ของกระดูกอลันา (ulna) และ

ส่วนตน้ของกระดูกเรเดยีส (radius) (ภาพ Fig. 34)     

zhou gu : also known as é bí gǔ, referring to the bones forming the elbow joint, 

i.e. the distal end of humerus and the articular facet of the ulnar and proximal 

radius in western medicine. (picture Fig. 34) 

肘劳 (zhǒu láo) : 指因前臂长期积劳，导致肘部筋肉慢性劳损，迁延日久，

气血阻滞，经络不通，出现以肘部、前臂疼痛、活动受限为主要表现的疾

病。包括西医学的肱骨外上髁炎、肱骨内上髁炎等。 

โจว่เหลา : ขอ้ศอกลา้เกิน : โรคที่เกิดจากการใชง้านของปลายแขนมากเกินไปสะสมเป็นเวลานาน 

ท าใหเ้สน้เอ็นและกลา้มเนื้อบริเวณขอ้ศอกบาดเจ็บเรื้อรงั ชี่และเลอืดอุดกัน้ เสน้ลมปราณติดขดั 

อาการแสดงที่ส  าคญั คือ ปวดและเคลือ่นไหวติดขดับริเวณขอ้ศอกและปลายแขน หมายรวมถึง

โรคเอ็นขอ้ศอกดา้นนอกอกัเสบ หรือโรคเอ็นขอ้ศอกดา้นในอกัเสบ เป็นตน้ ในการแพทยแ์ผน

ปจัจบุนั 

elbow overstrain : a disease caused by longterm overworking of forearm 

resulting in chronic strain of tendons and muscles of elbow, obstruction of qi-

blood and blockage of meridians and collaterals, and manifested as pain and 

movement limitation of elbow and forearm. It includes external and internal 

humeral epicondylitis in western medicine. 

竹节骨 (zhú jié gǔ)  :  指两手指节小骨，共二十八节。即西医学的指骨。(图 

Fig. 37)   

จูเ๋จีย๋กู่ : กระดูกน้ิวมือ : กระดูกชิ้นเล็กจ านวน 28 ชิ้น ของนิ้วมือท ัง้ 2 ขา้ง ตรงกบั phalanx 

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั (ภาพ Fig. 37)   

zhu jie gu :  the knuckle bonelet of two hands, 28 segments in total, i.e. phalanx 

in western medicine. (picture Fig. 37) 
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抓空握拳  (zhuā kōng wò quán) : 指防止指间关节僵硬、筋肉挛缩的锻炼方

法之一。患者将五指用力张开，再用力抓紧握拳，反复多次。 

จฺวาคงว่อเฉฺวียน : ก าหมดัจบัอากาศ : หนึ่งในวธิีการบริหารร่างกายเพือ่ป้องกนัขอ้นิ้วฝืด เสน้เอ็น

และกลา้มเนื้อหดรดั ผูป่้วยใชแ้รงในการกางนิ้วมอืท ัง้หา้ จากนัน้ใชแ้รงก าหมดัแน่น ท าซ า้หลายครัง้ 

grasping air and fisting hands : one of the exercises for preventing stiffness of 

interphalangeal joints and contraction of tendons and muscles. This is done by 

the patient opening the hands forcefully, and then fisting firmly. Repeat the 

above several times. 

撞击伤目 (zhuàng jī shāng mù)  :  指以眼部受钝力撞击而无穿破伤口为临床

特征的病证。即西医学的机械性非穿透性眼外伤。 

จว้งจีซางมู่ : ตาบาดเจ็บจากแรงกระแทก : กลุ่มอาการโรคตาที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ 

ดวงตาบาดเจ็บจากแรงกระแทกของวตัถทุี่ไม่มีคมและไม่เกิดบาดแผลทะลุ ตรงกบั  ตาบาดเจ็บ

จากแรงกระแทกทีไ่ม่มแีผลทะลุ ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

collision eye injury : a disease/pattern featured as eye injuries due to blunt force 

impact  with no ruptured wound, i.e. mechanical non-penetrating ocular injuries 

in western medicine. 

壮筋养血汤 (zhuàng jīn yǎng xuè tāng)  :  本方由白芍、当归、川芎、川续

断、红花、生地黄、牛膝、牡丹皮、杜仲组成。具有活血壮筋的功效。用

于软组织损伤后期。 

จว้งจินหย่างเซฺว่ียทงั : ต ารบัยาจว้งจินหย่างเซฺว่ียทงั : ต ารบัยาประกอบดว้ย ไป๋เสา, ตงักุย    

(โกฐเชียง), ชวนซฺยง (โกฐหวับวั), ชวนซฺวี่ตว้น, หงฮวา (ดอกค าฝอย), เซิงตี้หวง (โกฐขี้แมว

สด), หนิวซ ี(พนังูนอ้ย), หมู่ตานผ ี(เปลอืกรากโบตัน๋) และตูจ้ง้ มสีรรพคุณกระตุน้การไหลเวยีน

เลอืด เสริมสรา้งเสน้เอน็ ใชร้กัษาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อนในระยะทา้ย 

zhuang jin yang xue tang : a formula consisting of bái sháo, dāng guī, chuān 

xiōng, chuān xù duàn,hóng huā, shēng dì huáng, niú xī, mŭ dān pí and dù zhòng. 

It can activate blood and strengthen sinews.  It is indicated for soft tissues injury 

at the end stage. 

坠堕伤 (zhuì duò shāng) : 指人体由高处坠落而发生的损伤。即西医学的高

坠伤。 

จุย้ตั้วซาง : การบาดเจ็บจากการตกจากที่สูง :  การบาดเจ็บของร่างกายจากการตกจากที่ สูง      
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(ในระดบัต่างๆ) ตรงกบั fall from height injury ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

zhui duo shang : the injury caused by falling from height, i.e. injury by falling 

from height in western medicine. 

着痹 (zhuó bì) : 又称湿痹。指以肢体关节、肌肉酸楚、重着、疼痛，肿胀

散漫，关节活动不利，肌肤麻木不仁为临床特征的病证。多因风寒湿邪

（湿邪为主）侵袭肢节、经络所致。 

จ ัว๋ป้ี : ปวดขอ้แบบไม่ยา้ยที่ : หรือเรียกว่า ซอืป้ี (ปวดขอ้แบบความชื้น) หมายถงึ กลุม่อาการโรค

ที่มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ ขอ้ต่อและกลา้มเนื้ อมีอาการเมื่อย หนัก ปวดเจ็บ บวมตึง         

การเคลื่อนไหวขอ้ต่อติดขดั และผิวหนังชาไม่รูส้ึก มกัมีสาเหตุจากปจัจยัลม ความเย็น และ

ความชื้น (โดยมปีจัจยัความชื้นเป็นหลกั) จู่โจมขอ้ต่อและเสน้ลมปราณ 

fixed bi : also termed as  shī bì, referring to a disease/pattern featured as aching 

pain, heaviness, pain and scattered swelling of muscles and joints, joints failing 

to flex and stretch, and numb skin. It is mostly caused by wind, cold, dampness 

pathogens (mainly dampness pathogen) attacking joints and meridians. 

啄治法  (zhuó zhì fǎ) : 又称刺割法。指用啄治刀在扁桃体上做雀啄样动作，

使少量出血，起到放血排脓、疏导瘀阻的作用。主要用于治疗乳蛾。 

จ ัว๋จื้อฝ่า : วิธีรกัษาแบบนกจิก : หรือเรียกว่า ชื่อเกอฝ่า (วธิีแทงและกรีด) หมายถึง การรกัษา

โดยใชม้ดีผ่าตดัปลายโคง้แบบรูปเคียวจิ้มแทงลงบนทอนซลิคลา้ยนกจิก ใหเ้ลอืดออกมาเลก็นอ้ย 

เพือ่ระบายเลอืดหนองและสิง่ค ัง่คา้งทีอ่ดุตนัออก มกัใชร้กัษาทอนซลิอกัเสบ 

knife pecking method : also known as cì gē fǎ, referring to a manipulation that 

pricks the tonsils like sparrow-pecking with a pecking knife (sickle-shaped 

knife) to cause bleeding, expel pus and dredge stasis obstruction.  It is mainly 

applied to treat tonsillitis. 

资生健脾丸 (zī shēng jiàn pí wán) : 本方由党参、薏苡仁、茯苓、山楂、

白术、砂仁、甘草、芡实、麦芽、橘红、神曲、藿香、山药、桔梗、莲子

肉、黄连、白扁豆、豆蔻组成。具有补益脾胃，消食止泻的功效。主要用

于小儿脾胃虚弱，消化不良，脘腹闷胀，慢性腹泻等病证。 

จือเซิงเจี้ยนผีหวาน : ต ารบัยาจือเซิงเจี้ยนผีหวาน : ต ารบัยาประกอบดว้ย ตัง่เซิน, อี้อี่เหญิน  

(ลูกเดือย), ฝูหลงิ (โป่งรากสน), ซานจา, ไป๋จู,๋ ซาเหญิน (เร่ว), กนัเฉ่า (ชะเอมเทศ), เชี่ยนสอื, 

ไม่หยา (ขา้วบารเ์ลย)์, จฺวีห๋ง, เสนิฉฺวี่, ฮัว่เซยีง, ซานเย่า, เจีย๋เกิ่ง, เหลยีนจื่อโญ่ว, หวงเหลยีน, 



 

330                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

ไป๋เป่ียนโตว้ และโตว้โค่ว (เมลด็จนัทนเ์ทศ) มสีรรพคุณเสริมบ ารุงมา้มและกระเพาะอาหาร ช่วย

ย่อยอาหาร และระงบัอาการทอ้งเสยี มกัใชร้กัษากลุม่อาการโรคในเดก็ทีม่มีา้มและกระเพาะอาหาร

อ่อนแอ ระบบการย่อยอาหารไม่ด ีจกุแน่นลิ้นป่ีและทอ้ง ทอ้งเสยีเรื้อรงั เป็นตน้ 

zi sheng jian pi wan : a formula consisting of dǎng shēn, yì yǐ rén, fú líng, shān 

zhā, bái zhú, shā rén, gān cǎo, qiàn shí, mài yá, jú hóng, shén qǔ, huò xiāng, 

shān yào, jié gěng, lián zǐ ròu, huáng lián, bái biǎn dòu,dòu kòu.  It acts to 

invigorate spleen and stomach, facilitate digestion and arrest diarrhea.  It is 

indicated for pediatric deficiency of spleen and stomach, dyspepsia, stuffy 

feeling in stomach, chronic diarrhea, etc.  

紫斑 (zǐ bān) : 指以四肢及躯干部出现瘀点或青紫瘀斑，甚至融合成片，压

之不褪色为临床特征的病证。常反复发作，多因热盛迫血、阴虚火旺或气

不摄血而血溢脉外所致。 

จื่อปนั : จ ้าเลือด : กลุ่มอาการโรคที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ บริเวณแขนขาล าตวัมจี า้เลอืด

หรือป้ืนเลอืดสีม่วงเขียว ถา้เป็นมากจะขยายรวมเป็นแผ่น และเมื่อกดสีผิวไม่จางลง มกัเป็นๆ

หายๆ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความรอ้นแกร่งบีบคัน้เลอืด อินพร่องไฟลุกโชน หรือชี่ไม่เหนี่ยวร ัง้

เลอืด ท าใหเ้ลอืดเอ่อทน้ออกนอกหลอดเลอืด 

purpura : a disease/pattern featured as reddish or purplish spots, even patches 

that do not blanch on applying pressure in four extremities and the body. It is 

often recurrent on the skin and mainly caused by excessive heat attacking blood, 

yin deficiency with exuberant fire or failure of qi to control blood, resulting in 

the outflow of blood from original channels. 

子肠 (zǐ cháng) : 指子宫及阴道壁的总称。 

จื่อฉาง : มดลูกและช่องคลอด : เป็นค าเรียกรวมของมดลูกและผนงัช่องคลอด  

zi chang : a collective term for uterus and vaginal wall. 

子烦 (zǐ fán) : 又称妊娠心烦。指妊娠期间出现以烦闷不安，郁郁不乐，或

烦躁易怒为临床特征的病证。与妊娠期血压升高有关。 

จื่อฝาน : หงุดหงิดจากลูกในทอ้ง : หรือเรียกว่า เญิ่นเซินซินฝาน (หงุดหงดิใจขณะตัง้ครรภ์) 

หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภ ์มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ กลดักลุม้ใจไม่สงบ 

หดหู่ไม่มคีวามสุข หรือหงดุหงดิโมโหงา่ย ซึง่สมัพนัธก์บัความดนัโลหติสูงขึ้นขณะตัง้ครรภ ์

zi fan : also known as rèn shēn xīn fán, referring to a disease/pattern featured as 
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restlessness, depression, or irritability during pregnancy. It is associated with 

increased blood pressure during gestation. 

子淋 (zǐ lín) : 又称妊娠小便淋痛。指妊娠期间出现以尿频、尿急、淋漓涩

痛等为临床特征的病证。即西医学的妊娠合并尿路感染。 

จื่อหลิน : ขดัเบาจากลูกในทอ้ง : หรือเรียกว่า เญิ่นเซนิเสีย่วเป้ียนหลนิท่ง (ปสัสาวะปวดขดัขณะ

ตัง้ครรภ)์ หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภ ์มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ปสัสาวะ

บ่อย กล ัน้ปสัสาวะไดไ้ม่นาน ปสัสาวะแสบขดั ตรงกบั การติดเชื้อทางเดินปสัสาวะขณะตัง้ครรภ ์

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi lin : also known as rèn shēn xiǎo biàn lín tòng, referring to a disease/pattern 

featured as frequent urination, urgency and astringent pain during pregnancy, 

i.e. gestation with urinary tract infection. 

子满 (zǐ mǎn) : 又称胎水肿满。指妊娠 5～6 个月后出现以腹大异常，胸膈

胀满，甚或喘不得卧为临床特征的病证。即西医学的羊水过多。 

จื๋อหม่าน (แน่นจากลูกในทอ้ง) : น ้ าคร า่มากเกิน : หรือเรียกว่า ไทสุ่ยจง๋หม่าน (น า้คร า่บวม

แน่น) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภไ์ด ้5-6 เดือนแลว้ มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก 

คือ ทอ้งโตผิดปกติ ทรวงอกและกระบงัลมตึงแน่น ถา้เป็นมากอาจมอีาการหอบมากจนนอนราบ

ไม่ได ้ตรงกบั ภาวะน า้คร า่มากผดิปกติ (polyhydramnios) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi man :  also known as tāi shuǐ zhǒng mǎn, referring to a disease/pattern 

featured as abnormally large abdomen, distended chest and diaphragm, or even 

gasping and unable to lie down after 5-6 months of pregnancy, i.e.  excessive 

amniotic fluid in western medicine. 

子门 (zǐ mén) : 又称子户。即西医学的子宫颈口。 

จื่อเหมิน : ปากมดลูก : หรือเรียกว่า จื่อฮู่ ตรงกบั ปากมดลูก ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi men : also known as zǐ hù, i.e. cervical orifice in western medicine. 

子死腹中 (zǐ sǐ fù zhōng) : 又称胎死腹中。指以妊娠晚期，临产前或临产中

胎死腹中，不能自行产出为临床特征的病证。即西医学的死产。 

จือ๋สื่อฟู่ จง : ลูกตายในครรภ ์: หรือเรียกว่า ไทสื่อฟู่ จง (ทารกตายในครรภ)์ หมายถงึ กลุม่อาการ

โรคที่พบในหญิงตัง้ครรภช่์วงไตรมาสที่สาม มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ทารกในครรภต์ายช่วง
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ก่อนคลอดหรือระหว่างคลอด และไม่สามารถคลอดออกมาไดเ้อง ตรงกบั death fetus in utero 

และ stillbirth ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi si fu zhong :  also known as tāi sǐ fù zhōng, referring to a disease/pattern 

featured as an inability to produce a fetus that died in the abdomen before or 

during labor in late stage of gestation, i.e.  death fetus in utero and stillbirth in 

western medicine. 

子嗽 (zǐ sòu) : 又称妊娠咳嗽。指妊娠期间出现以咳嗽或久咳不已为临床特

征的病证。与西医学的妊娠合并上呼吸道感染、急慢性支气管炎或肺结核

等引起的咳嗽类似。 

จื่อโซ่ว : ไอจากลูกในทอ้ง : หรือเรียกว่า เญิ่นเซินเขอโซ่ว (ไอขณะตัง้ครรภ )์ หมายถึง กลุ่ม

อาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภ ์มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ ไอ หรือ ไอเป็นระยะเวลานานไม่

หาย คลา้ยกบั อาการไอในขณะตัง้ครรภท์ี่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน หลอดลม

อกัเสบเฉียบพลนัและเรื้อรงั หรือวณัโรคปอด ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi sou : also known as rèn shēn ké sou, referring to a disease/pattern featured as 

a cough or persistent cough during pregnancy. It is similar to the cough caused 

by upper respiratory tract infection, acute and chronic bronchitis, or tuberculosis 

in pregnancy in western medicine. 

子痫 (zǐ xián) : 又称妊娠痫证。指妊娠晚期，或临产时及新产后出现以眩晕

头痛，突然昏不知人，两目上视，牙关紧闭，四肢抽搐，腰背反张，须臾

醒，醒复发甚至昏迷不醒为临床特征的病证。与西医学的妊娠高血压中的

子痫类似。 

จื่อเสียน : ชกัจากลูกในทอ้ง : หรือเรียกว่า เญิ่นเซนิเสยีนเจิ้ง (ชกัขณะตัง้ครรภ)์ หมายถงึ กลุ่ม

อาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภช่์วงไตรมาสที่สาม หรือช่วงใกลค้ลอด หรือหลงัคลอดใหม่ๆ มี

ลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เวยีนหวัและปวดหวั เป็นลมหมดสติฉบัพลนั ตาเหลอืก กดัฟนัแน่น 

แขนขาชกักระตุก เอวและหลงัแอ่น หมดสติไปชัว่ขณะหนึ่งแลว้รูส้ึกตวั หลงัจากรูส้ึกตวัอาจมี

อาการซ า้อีก ในรายที่รุนแรงอาจหมดสติแลว้ไม่ฟ้ืน คลา้ยกบั ครรภเ์ป็นพิษ (eclampsia) จาก

ภาวะความดนัโลหติสูงขณะตัง้ครรภ ์ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi xian : also known as rèn shēn xián zhèng, referring to a disease/pattern 

occurring in the late stage of pregnancy, or at the time of delivery or after the 

new birth, featured as dizziness and headache, sudden unconsciousness, looking 
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up, clenched teeth, twitching of limbs, opisthotonus, waking up in a short while. 

Relapsing may occur after waking up. In severe cases, unconsciousness may 

remain. It is similar to eclampsia  due to  hypertension during pregnancy in 

western medicine. 

子悬 (zǐ xuán) : 又称胎上逼心、胎气上逆。指妊娠期出现以胸胁胀满，甚

或喘急，烦躁不安为临床特征的病证。与西医学的妊娠合并心脏病，或妊

娠合并呼吸系统感染类似。 

จื่อเสฺวียน (ลูกในทอ้งดนัขึ้น) : แน่นอกขณะตัง้ครรภ ์: หรือเรียกว่า ไทซ ัง่ปีซนิ (ครรภด์นัขึ้นบบี

หวัใจ) หรือไทชี่ซ ัง่นี่ (ชี่ครรภย์อ้นขึ้น) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภ ์มลีกัษณะ

เด่นทางคลินิก คือ แน่นหน ้าอกและชายโครง ถา้เป็นมากอาจมีอาการหอ บหายใจเร็ว 

กระสบักระส่าย คลา้ยกบั โรคหวัใจขณะตัง้ครรภ ์หรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจขณะ

ตัง้ครรภ ์ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi xuan :  also known as tāi shàng bī xīn, tāi qì shàng nì, referring to a 

disease/pattern featured as distension of the chest and rib-side, or even dyspnea 

and irritability during pregnancy. It is similar to gestation with heart disease or 

respiratory infection in western medicine. 

子喑 (zǐ yīn) : 又称妊娠失音。指妊娠期间出现以声音嘶哑，甚或不能出声

为临床特征的病证。 

จื่ออนิ : เสยีงหายจากลูกในทอ้ง : หรือเรียกว่า เญิ่นเซนิซอือนิ (เสยีงหายขณะตัง้ครรภ)์ หมายถงึ 

กลุ่มอาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภ ์มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ เสียงแหบแหง้ อาจรุนแรง

กระท ัง่ไม่สามารถเปลง่เสยีงได ้ 

zi yin : also known as rèn shēn shī yīn, referring to a disease/pattern featured as 

hoarseness, or even inability to produce a voice during pregnancy. 

子晕 (zǐ yūn) : 又称子眩、妊娠眩晕。指妊娠中晚期出现以头晕目眩，甚昏

眩欲厥为临床特征的病证。与西医学的妊娠高血压及妊娠贫血等引起的眩

晕类似。 

จื่ออฺวิน : วิงเวียนจากลูกในทอ้ง : หรือเรียกว่า จื่อเซฺวี่ยน (ตาลายจากทารก) หรือเญิ่นเซิน

เซฺวี่ยนอฺวนิ (เวียนหวัตาลายขณะตัง้ครรภ์) หมายถงึ กลุ่มอาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภช่์วง 

ไตรมาสที่สองและสาม มีลกัษณะเด่นทางคลินิก คือ เวียนหวัตาลาย ถา้เป็นมากอาจหมดสติ 
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คลา้ยกบั อาการเวียนหวัซึ่งเกิดจากภาวะความดนัโลหิตสูงและภาวะเลือดจางขณะตัง้ครรภ ์       

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi yun : also known as zǐ xuàn, rèn shēn xuàn yūn, referring to a disease/pattern 

featured as dizziness, or even with a tendency to faint that occur in the middle 

and late stages of pregnancy.  It is similar to dizziness caused by hypertension 

and anemia of pregnancy in western medicine. 

子肿 (zǐ zhǒng) : 又称妊娠肿胀。指妊娠中晚期出现以孕妇肢体面目发生肿

胀为临床特征的病证。与西医学的妊娠期高血压疾病出现水肿类似。 

จือ๋จ่ง : บวมจากลูกในทอ้ง : หรือเรียกว่า เญิ่นเซินจ่งจา้ง (บวมขณะตัง้ครรภ)์ หมายถึง กลุ่ม

อาการโรคที่พบในหญิงตัง้ครรภช่์วงไตรมาสที่สองและสาม มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ อาการ

แขนขาและหนา้ตาบวม คลา้ยกับ อาการบวมน ้าในโรคความดนัโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ ์         

ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั 

zi zhong :  also known as rèn shēn zhǒng zhàng, referring to a disease/pattern 

featured as swelling of the pregnant woman’s limbs and face in the middle and 

late stages of pregnancy. It is similar to edema occurring in gestational hypertension 

in western medicine. 

 

走黄 (zǒu huáng) :  指因疔疮火毒炽盛，早期失治、误治，毒势未能及时控

制，走散入营，内攻脏腑，导致以疮顶忽然凹陷，色黑无脓，肿势迅速扩

散，伴见高热头痛、烦躁不安、神识昏愦为临床特征的全身性危急重证。

与西医学的败血症类似。 

โจ่วหวง : ภาวะโรคถึงขัน้คางเหลือง : เป็นภาวะวิกฤตท ัว่ร่างกาย สาเหตุเกิดจากพิษรอ้นของฝี

หนองที่รุนแรงบริเวณผวิหนงัซึ่งไม่ไดร้บัการรกัษาแต่แรกหรือรกัษาไม่เหมาะสม ท าใหไ้ม่สามารถ

ควบคุมสภาวะของพิษไดอ้ย่างทนัการณ์ พิษจึงกระจายเขา้สู่ระดบัอิง๋และเขา้โจมตี จ ัง้ฝู่ (อวยัวะ

ภายใน) ท าใหเ้กิดอาการที่มีลกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ หวัฝียุบลงฉบัพลนัมีสีด าแต่ไม่มีหนอง

แลว้บวมแผ่ขยายอย่างรวดเร็ว และมอีาการร่วม ไดแ้ก่ ไขสู้ง ปวดหวั กระสบักระส่าย และไม่ได ้

สติ คลา้ยกบั ภาวะติดเชื้อในกระแสเลอืด (septicemia) ในการแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

running yellow :  a systemic critical disease caused by uncontrolled toxin 

resulting from untimely and improper treated deep-rooted boil with intense fire 

toxin entering nutrient aspect and inward invading viscera and bowels.  It 

features as sudden sinking of sore tip with dark color and without pus, the 
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swollen spreads rapidly, and it is accompanied with high fever, headache, 

agitation and loss of consciousness. It is similar to septicemia in western 

medicine. 

走马牙疳 (zǒu mǎ yá gān) : 指小儿牙疳中的一种。以牙龈红肿，溃烂疼

痛，流腐臭脓血，且发病急速，势如奔马为临床特征的病证。多因病后或

时行疫病之邪，余毒未清，复感外邪，积毒上攻齿龈所致。病势险恶，发

展迅猛。 

โจว๋หม่าหยากาน : เหงือกอกัเสบเฉียบพลนั : กลุ่มอาการโรคเหงือกอกัเสบในเด็กชนิดหนึ่ง      

มลีกัษณะเด่นทางคลนิิก คือ เหงอืกบวมแดง เป็นแผลเป่ือยปวดเจ็บ มีเลอืดปนหนองเหม็นเน่า

ไหลออกมา อาการเกิดขึ้นฉบัพลนัรวดเร็วดุจมา้วิ่ง มกัมีสาเหตุจากพิษสะสมรุกรานขึ้นสู่เหงอืก    

ซึง่เกิดขึ้นหลงัป่วย หรือยงัมปีจัจยัก่อโรคระบาดตามฤดูกาลหลงเหลอือยู่ขจดัออกไม่หมด แลว้มี

ปจัจยัก่อโรคภายนอกเขา้กระทบซ า้ ลกัษณะโรควกิฤต การด าเนินโรครวดเร็วและรุนแรง 

noma : a kind of pediatric gingival gan disease, referring to a disease/pattern 

featured as red, swollen, ulcerated and painful gums, and the flow of putrid pus 

and blood with a rapid onset like a running horse. It is mostly caused by the 

accumulated evil attacking the gums after the disease or when the residual 

epidemic toxin is not cleared, and then feeling the external evil. It is sinister and 

develops rapidly. 

足牮法 (zú jiàn fǎ) : 又称足蹬法。指整复肩、髋关节脱臼的治疗手法之

一。其法因肩、髋关节之不同，或左、右不同而有差异。以右肩关节脱臼

为例：令患者仰卧，术者面对患者坐于伤侧，将右足跟部放置于患者患侧

之腋窝内，并用双手紧握患者右腕，配合足牮对抗拔伸牵引，使脱位之骨

恢复原位。其他关节以此类推。 

จูเ๋จี้ยนฝ่า : วิธีใชเ้ทา้ยนั : หรือเรียกว่า จูเ๋ติงฝ่า หมายถงึ หนึ่งในหตัถการการรกัษาเพือ่น าขอ้ไหล่

หลุดหรือขอ้สะโพกหลุดกลบัเขา้สู่ต าแหน่งเดิม ความแตกต่างของวธิีการรกัษาขึ้นกบัขอ้ไหล่หรือ

ขอ้สะโพกหรือซา้ยและขวาทีห่ลุด ตวัอย่างเช่นขอ้ไหล่ขวาเคลือ่นหลุด ใหผู้ป่้วยนอนหงาย แพทย์

นัง่ดา้นขา้งที่ไดร้บับาดเจ็บ วางสน้เทา้ขวาไวบ้ริเวณรกัแรข้า้งที่บาดเจ็บและใชม้ือท ัง้สองขา้งจบั

ขอ้มือขวาใหแ้น่นและดึงออกทางส่วนปลายร่วมกบัใชเ้ทา้ยนั ท าใหก้ระดูกที่เคลื่อนกลบัเขา้สู่

ต าแหน่งเดมิ ขอ้ต่ออื่นๆ ใชต้ามแนวทางขา้งตน้ 

foot propping manipulation : also known as zú dēng fǎ, referring to one of the 

therapeutic manipulations for restituting the dislocated shoulder and hip.  It 
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varies depending on dislocation of the shoulder or hip, on the left or right. For 

example, dislocation of right shoulder is done by the patient lying on the back, 

the practitioner facing the patient and sitting on the injured side, putting the 

right heel on the armpit of the injured side and holding the patient’s right wrist 

tightly with both hands to pull and extend to return the dislocated bone to the 

original position.  Restitution of dislocation of other joints refers to the above 

manipulation. 

坐产 (zuò chǎn) : 古代的一种助产方法。妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺利

娩出，产妇用力过早，疲乏，久坐椅褥，仍未产出。 

จ ัว้ฉ่าน : คลอดท่านัง่ : เป็นหนึ่งในวธิีการช่วยคลอดลูกในสมยัโบราณ กลา่วคือ การคลอดลูกเมื่อ

อายุครรภค์รบก าหนด แต่ไม่สามารถคลอดลูกไดร้าบรื่น เนื่องจากขณะคลอดใชแ้รงเบ่งคลอด

ก่อนเวลา เกิดความอ่อนเพลยี ใชเ้วลานัง่คลอดนาน แต่ก็ไม่สามารถคลอดลูกออกมาได ้ [การ

ปรบัเป็นท่านัง่คลอดอาจช่วยเสริมใหท้ารกเคลือ่นตวัออกไดด้ขีึ้น]   

zuo chan :  An ancient method of midwifery.  From full-term gestation to 

delivery, the fetus cannot be delivered smoothly. The parturient pushes too early 

in labour, being tired, sitting for a long time, but still cannot give birth. 
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Fig. 1    疖 

              jiē 
 

Fig. 2  红丝疔 

             hóng sī dīng 
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Fig. 3  蛇串疮 
             shé chuàn chuāng   

Fig. 4  疣 (甲缘疣) 
              yóu 
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Fig. 5  疣 (跖疣) 
             yóu              

Fig. 6   黄水疮 

             huáng shuǐ  

             chuāng   
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Fig. 7  癣  (体癣) 

            xuǎn 

Fig. 8   癣  (花斑癣) 

             xuǎn 
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Fig. 9   癣  (股癣) 

             xuǎn 

 

Fig. 10  湿疮 (耳部)  
                shī chuāng   
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Fig. 11  湿疮  (手部) 

              shī chuāng   

Fig. 12   药毒  (固定型药毒) 

               yào dú   
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Fig. 13  瘾疹 

              yǐn zhěn 

Fig. 14   猫眼疮 

               māo yǎn chuāng   
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Fig. 15  瓜藤缠 

             guā téng chán   

Fig. 16   牛皮癣 

              niú pí xuǎn   
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Fig. 17  白疕   

              (寻常型) 

              bái bǐ   

Fig. 18  白疕  

              (蛎壳状) 

              bái bǐ   
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Fig. 19  白疕  (束状发) 

              bái bǐ   

Fig. 20   风热疮 

              fēng rè chuāng   
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Fig. 21   粉刺 

               fěn cì   

Fig. 22  油风 

              yóu fēng 
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Fig. 23    颠顶骨  diān dĭng gǔ     

               山角骨  shān jiǎo gǔ  

               凌云骨  líng yún gǔ 

               睛明骨  jīng míng gǔ    

               两颧骨  liǎng quán gǔ   

               鼻梁骨  bí liáng gǔ   
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Fig. 24  扶桑骨 

              fú sāng gǔ   

Fig. 25  后山骨 

             hòu shān gǔ   
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Fig. 26   寿台骨 

              shòu tái gǔ   

Fig. 27   旋台骨 

              xuán tái gǔ   
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Fig. 28  锁子骨 

              suǒ zĭ gǔ   

Fig. 29   背骨 

               bèi gǔ   
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Fig. 30  腰骨 

              yāo gǔ   

Fig. 31   尾骨 

              wěi gǔ   
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Fig. 32   髃骨 

               yú gǔ   

Fig. 33   臑骨 

              nào gǔ   
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Fig. 34   肘骨 

              zhǒu gǔ   

Fig. 35  臂骨 

             bì gǔ   
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Fig. 36   五指骨 

               wǔ zhǐ gǔ 

Fig. 37  竹节骨 

              zhú jié gǔ   
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Fig. 38  胯骨 

             kuà gǔ   

Fig. 39   大楗骨 

              dà jiàn gǔ   
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Fig. 40   膝盖骨 

              xī gài gǔ   

Fig. 41   䯒骨 

              héng gǔ   
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Fig. 42   踝骨 

              huái gǔ   

Fig. 43  跗骨 

             fū gǔ   
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Fig. 44   络阻暴盲 

               luò zǔ bào máng   

Fig. 45  络损暴盲 

             luò sǔn bào máng   
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Fig. 46   目系暴盲 

               mù xì bào máng   

Fig. 47  高风内障 

              gāo fēng nèi zhàng   
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Fig. 48   消渴目病 

               xiāo kě mù bìng   

Fig. 49  旋耳疮 

             xuán ěr chuāng   
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Fig. 50  断耳疮 

             duàn ěr chuāng   

Fig. 51  耳疖 

              ěr jié   
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Fig. 52  脓耳 

              nóng ěr   

Fig. 53  耳后附骨痈 

              ěr hòu fù gǔ yōng   
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Fig. 54   耳胀耳闭 

               ěr zhàng ěr bì   

Fig. 55  鼻疳 

              bí gān   
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Fig. 56   鼻鼽 

               bí qiú   

Fig. 57  鼻渊 

             bí yuān   



 

368                                       พจนานุกรมศพัทก์ารแพทยแ์ผนจนี เล่ม 3 (จนี – ไทย – องักฤษ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 58   鼻痔 (鼻息肉) 

               bí zhì 

Fig. 59  鼻衄 

              bí nǜ   
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Fig. 60  喉瘖 

              hóu yīn   

Fig. 61  喉痈 

             hóu yōng   
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a 

ái bìng  癌病 1 

àn chù fǎ  按触法              1 

àn fǎ  按法                 2 

àn jīng  暗经                 2 

b 
bā kuò  八廓  2 

bá shēn qiān yǐn  拔伸牵引  3 

bái bǐ  白疕   3 

bái bó fēng  白驳风      4 

bái hóu  白喉 4 

bái jīng  白睛  4 

bái jīng qīng lán  白睛青蓝       5 

bái jīng yì xuè  白睛溢血 5 

bái sè zhèng  白涩症 5 

bài xuè chōng fèi  败血冲肺 6 

bài xuè chōng wèi  败血冲胃 6 

bài xuè chōng xīn  败血冲心 6 

bāo gōng  胞宫 6 

bāo jiǎn  胞睑  7 

bāo lún zhèn tiào  胞轮振跳   7 

bāo shēng tán hé  胞生痰核   7 

bāo xū rú qiú  胞虚如球   8 

bāo yī xiān pò  胞衣先破 8 

bào fēng kè rè  暴风客热 8 

bào máng  暴盲 9 

bèi gǔ  背骨  9 

bèi lǚ jīn shāng  背膂筋伤   9 

bēn tún  奔豚 10 

bēng lòu  崩漏 10 

bí bèi àn mó fǎ  鼻背按摩法 11 

bí dīng  鼻疔   11 

bí gān  鼻干 11 

 

bí gān  鼻疳 11 

bí gān sǎn  鼻疳散 12 

bí gǎo  鼻槁 12 

bí jūn  鼻菌 13 

bí liáng gǔ  鼻梁骨 13 

bí liú  鼻瘤 14 

bí nǜ  鼻衄 14 

bí qiú  鼻鼽    14 

bí sǔn shāng  鼻损伤 15 

bí tán bāo  鼻痰包 15 

bí yuān  鼻渊 16 

bí zhì  鼻窒 16 

bí zhì  鼻痔 16 

bí zhǔn  鼻准 17 

bì gǔ  臂骨 17 

bì jīng  闭经 17 

bì nián  避年 18 

bì xīn gǔ  蔽心骨 18 

bì zhèng  痹证 18 

biān lián fǎ  砭镰法 18 

biàn mì  便秘 19 

biàn xiě  便血 19 

biàn zhēng xué shuō  变蒸学说 20 

bìng yuè  并月 20 

bìng zhèng  病证 20 

bú mèi  不寐 21 

bú yùn zhèng  不孕症   22 

bǔ fǎ  补法     22 

bǔ jīn wán  补筋丸   22 

bǔ shòu fǎ  补授法 23 

bǔ xū péi yuán  补虚培元 23 

bǔ yǎng pí wèi fǎ  补养脾胃法 23 

bǔ yǎng qì xuè fǎ  补养气血法 24 

bù zhān xī  不粘膝 25 

索引 – ดชันี – Index 
(ตามล าดบัอกัษรพนิอนิ a – z) 
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c 
cǎi qiào fǎ  踩跷法 25 

cāng ěr zǐ sǎn  苍耳子散 26 

cáo zá  嘈杂 26 

cǎo méi shé  草莓舌 27 

chā shǒu tuō shàng  叉手托上  27 

chān yào  掺药 27 

chǎn dào  产道 28 

chǎn hòu bìng  产后病 28 

chǎn hòu dà biàn nán  产后大便难 28 

chǎn hòu è lù bù jué  产后恶露不绝  29 

chǎn hòu fā rè  产后发热 29 

chǎn hòu fù tòng  产后腹痛 29 

chǎn hòu jiāo cháng bìng  产后交肠病     30 

chǎn hòu jìng zhèng  产后痉证   30 

chǎn hòu qíng zhì yì cháng    

产后情志异常 30 

chǎn hòu sān chōng  产后三冲   31 

chǎn hòu sān jí  产后三急 31 

chǎn hòu sān jìn  产后三禁 31 

chǎn hòu sān tuō  产后三脱 32 

chǎn hòu shēn tòng  产后身痛 32 

chǎn hòu xiǎo biàn bù tōng    

产后小便不通 32 

chǎn hòu xiǎo biàn pín shuò yǔ shī jìn   

产后小便频数与失禁 33 

chǎn hòu xuè bēng  产后血崩   33 

chǎn hòu xuè yūn  产后血晕 34 

chǎn hòu yù mào  产后郁冒 34 

chǎn hòu yù mén bù liǎn  

产后玉门不敛 34 

chǎn hòu zì hàn  产后自汗 34 

chǎn rù qī  产褥期 35 

chǎn yù sān nán  产育三难 35 

chàn zhèng  颤证 35 

chén shāng  陈伤 36 

chéng qì  承泣 36 

chéng yōng qī (fèi yōng)  

成痈期（肺痈） 36 

chī dāi  痴呆 37 

chǐ nǜ  齿衄 37 

chì bí  赤鼻 73  

chì dài  赤带 38 

chì lóng  赤龙 38 

chì mó xià chuí  赤膜下垂 38 

chì zòng  瘛瘲   83  

chōng xǐ fǎ  冲洗法 38 

chuán biàn xùn sù  传变迅速 39 

chuǎn tuō  喘脱 39 

chuǎn zhèng  喘证 39 

chuāng  疮 40 

chuāng dǐng  疮顶 40 

chuāng lóng  窗笼   40 

chuāng miàn  疮面 40 

chuāng qiāng  疮腔  40 

chuāng yáng  疮疡 41 

chuī yào fǎ  吹药法 41 

chún fēng  唇风 41 

chún yáng zhī tǐ  纯阳之体 42 

cì sì fèng liáo fǎ  刺四缝疗法 42 

cuán zhú  攒竹 42 

cuō fēng sǎn  撮风散 43 

cuō gǔn shū jīn  搓滚舒筋   43 

d 

dà jiàn gǔ  大楗骨 44 

dài nóng  袋脓 44 

dài xià  带下 44 

dài xià bìng  带下病 44 

dài xià guò duō  带下过多 45 

dài xià guò shǎo  带下过少  45 

dài xià yī  带下医 46 

dàn tuō fǎ  蛋托法 46 

dǎo yǐn fǎ  导引法 46 

dào chǎn  倒产 46 

dào liǎn  倒敛            47 

dī bí fǎ  滴鼻法 47 

dī ěr fǎ  滴耳法 47 

dì gé gǔ  地阁骨 48 

diān dǐng gǔ  颠顶骨 48 
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diān zhèng  癫证 48 

diǎn yǎn fǎ  点眼法 48 

diàn mián fǎ  垫棉法 49 

dīng  疔 49 

dīng chuāng zǒu huáng  疔疮走黄 50 

dīng ěr  耵耳 50 

dīng xī  丁奚 50 

dīng yú lǐ zhōng tāng  丁萸理中汤 51 

dòu dào  窦道 51 

dú  毒 51 

dú huó jì shēng tāng  独活寄生汤 52 

duān fǎ  端法 52 

duàn ěr chuāng  断耳疮 53 

dùn ké  顿咳 53 

duō mèi  多寐 53 

duò tāi  堕胎 54 

e 
é kǒu chuāng  鹅口疮 54 

ě nì  呃逆 54 

è lù  恶露 55 

è xuè  恶血 55 

ér kē qī lí sǎn  儿科七厘散 55 

ěr chuāng  耳疮 56 

ěr dài chuāng  耳带疮 56 

ěr dǐ  耳底 57 

ěr hòu fù gǔ yōng  耳后附骨痈  57 

ěr jié  耳疖   57 

ěr kǒng  耳孔   58 

ěr kuò tán bāo  耳廓痰包  58 

ěr liú  耳瘤   58 

ěr lóng  耳聋   59 

ěr lóng zuǒ cí wán  耳聋左慈丸                      59 

ěr lòu  耳瘘 59 

ěr mén  耳门 60 

ěr miàn tān  耳面瘫 60 

ěr míng  耳鸣 60 

ěr mó  耳膜 61 

ěr xuàn yūn  耳眩晕 61 

ěr zhàng ěr bì 耳胀耳闭 61 

ěr zhuì  耳坠    62 

èr dòu sǎn  二豆散 62 

f 

fā  发 62 

fā yí  发颐 63 
fān gāng  翻肛 63 

fān huā chuāng  翻花疮 64 

fǎn wèi  反胃 64 

fēi mén  飞门 64 

fēi yàn diǎn shuǐ  飞燕点水 64 

féi ér wán  肥儿丸 65 

féi pàng  肥胖 65 

fèi láo  肺痨 66 

fèi qì yù bì zhèng  肺气郁痹证  66 

fèi wěi  肺痿 67 

fèi yán chuǎn sòu  肺炎喘嗽 67 

fèi yōng  肺痈 67 

fèi zhàng  肺胀 68 

fēn miǎn  分娩 68 

fěn cì  粉刺 68 
fēng chí  风池 69 

fēng chì chuāng yí  风赤疮痍   69 

fēng hán gǎn mào  风寒感冒 69 

fēng hán tóu tòng  风寒头痛 70 

fēng lún  风轮 70 

fēng lún chì dòu  风轮赤豆  70 

fēng qiān piān shì  风牵偏视  71 

fēng rè chuāng  风热疮  71 

fēng rè gǎn mào  风热感冒  71 

fēng rè tóu tòng  风热头痛  72 

fēng sào yǎng  风瘙痒  72 

fēng hā  风痧   73 

fēng shī tóu tòng  风湿头痛  73 

fēng shuǐ  风水    73 

fēng tán xiào zhèng  风痰哮证 74 

fēng wēn  风温 74 

fū fǎ  敷法 74 

fū gǔ  跗骨 75 

fū tiē liáo fǎ  敷贴疗法 75 
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fú gǔ  凫骨 76 

fú sāng gǔ  扶桑骨 76 

fú tán  伏痰 76 

fǔ ròu  腐肉 76 

fǔ shí yào  腐蚀药 77 

fù gǔ jū  附骨疽 77 

fù kē zá bìng  妇科杂病 77 

fù rén fù tòng  妇人腹痛 78 

fù tòng  腹痛 78 

fù yuán huó xuè tāng  复元活血汤 78 

g 

gān  疳     79 

gān jī  疳积 79 

gān jí shàng mù  疳积上目  80 

gān láo  肝劳 80 

gān qì  疳气 81 

gān yáng tóu tòng  肝阳头痛  81 

gān zhǒng zhàng  疳肿胀 81 

gǎn mào  感冒   82 

gǎn mào xié jīng zhèng    

感冒挟惊证   82 

gǎn mào xié tán zhèng    

感冒挟痰证   82 

gǎn mào xié zhì zhèng    

感冒挟滞证   83 

gàn gān  干疳   83 

gāng kǒu  缸口   84 

gāng liè  肛裂   84 

gāng lòu  肛漏   84 

gāng yōng  肛痈   84 

gāo fēng nèi zhàng  高风内障  84 

gāo lín  膏淋     85 

gāo yào  膏药   85 

gēn jiăo  根脚   86 

gēn pán  根盘    86 

gōng bù yún shǒu  弓步云手   86 

gōng xià zhú yū fǎ  攻下逐瘀法 87 

gǒng qiáo zhī chēng  拱桥支撑  87 

gōu gē fǎ  钩割法   88 

gū wéi xiāo sàn fǎ  箍围消散法 89 

gǔ  骨    89 

gǔ bì  骨痹   89 

gǔ cuò fèng  骨错缝  89 

gǔ duàn  骨断   90 

gǔ  gěng  骨鲠   90 

gǔ láo  骨痨     90 

gǔ liú  骨瘤     91 

gǔ mó àn mó fǎ  鼓膜按摩法  91 

gǔ shí  骨蚀   92 

gǔ suì  骨碎     92 

gǔ sǔn ròu nèi yǒu shēng    

骨损肉内有声   92 

gǔ wěi  骨痿   92 

gǔ yǎn níng jīng  鹘眼凝睛  93 

gǔ yōng jū  骨痈疽   93 

gǔ zhàng  鼓胀   94 

gǔ zhé  骨折   94 

gǔ zhé liè fū  骨折裂肤  94 

guā téng chán  瓜藤缠  95 

guà xiàn fǎ  挂线法   95 

guān gé  关格     95 

guān jié liú zhù  关节流注  96 

guī bèi  龟背     96 

guǐ  tāi  鬼胎      97 

guò qī bù chǎn  过期不产  97 

h 

hǎi tóng pí tāng  海桐皮汤  97 

hān mián  鼾眠 98 

hán bāo rè xiào zhèng  寒包热哮证   98 

hán qín fǎ  含噙法   99 

hán sāi chuāng  含腮疮  99 

hán shī lì  寒湿痢   99 

hán shù fǎ  含漱法   100 

hán yǐn fú fèi zhèng 寒饮伏肺证 100 

hàn zhèng  汗证 101 

háng sǎng  颃颡     101 

háng sǎng yán  颃颡岩  101 

hé chē bā wèi wán 河车八味丸 102 
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hé yíng zhǐ tòng fǎ  和营止痛法 102   

hé yíng zhǐ tòng tāng  和营止痛汤  103 

hēi dài  黑带    310  

hēi fēng nèi zhàng  黑风内障   104 

hēi jīng  黒睛  104 

héng chǎn  横产  104 

héng gǔ  䯒骨  104 

hóng hú dié chuāng  红蝴蝶疮  105 

hóng sī dīng  红丝疔 105 

hóu bì  喉痹     105 
hóu dǐ  喉底  106 

hóu guān  喉关  106 

hóu hé  喉核  106 

hóu jùn  喉菌     610  

hóu ké  喉咳  107 

hóu kē liù wèi tāng  喉科六味汤      107 

hóu liú  喉瘤  108 

hóu xuǎn  喉癣  108 

hóu yīn  喉瘖  109 

hóu yōng  喉痈  109 

hòu shān gǔ  后山骨 110 

hǔ pò bào lóng wán 琥珀抱龙丸 110 

hǔ qián wán  虎潜丸 110 

hù chǎng  护场  111 

hù mén  户门  111 

huā yì bái xiàn  花翳白陷 111 

huá tāi  滑胎 112 
huái gǔ  踝骨 112 

huài sǐ  坏死 112 

huáng dài  黄带 113 

huáng dǎn  黄疸 113 

huáng ěr shāng hán  黄耳伤寒 113 

huáng fēng nèi zhàng  黄风内障 114 
huáng rén  黄仁 114 

huáng shuǐ chuāng  黄水疮 114 

huáng yè shàng chōng 黄液上冲 115 

huì yàn tán bāo  会厌痰包 115 

huì yàn zhú yū tāng 会厌逐瘀汤 116 
hùn jīng zhàng  混睛障  116 

huó xuè qū yū tāng  活血祛瘀汤 117 

huó xuè zhǐ tòng tāng  活血止痛汤  117 

huǒ gān  火疳   118 

huǒ zhēn lào fǎ  火针烙法 118 

j 

jī bì  肌痹     118 

jī jù  积聚 119 

jī xiōng  鸡胸 119 

jí hóu fēng  急喉风   120 

jí huáng  急黄   120 

jí jīng fēng  急惊风   120 

jǐ yā fēn gǔ  挤压分骨 121 

jiān jiǎ gǔ chū  肩胛骨出  121 

jiān níng fēng  肩凝风  122 

jiǎn chún  茧唇   122 

jiǎn nèi jié shí  睑内结石           122 

jiǎn xián chì làn  睑弦赤烂  123 

jiàn jiē zhì fèi fǎ  间接治肺法 123 

jiàn wàng  健忘   123 

jiāo chuāng  椒疮     124 

jiāo gǔ  交骨     124 

jiāo jìng  交径   124 

jiǎo zhǐ jiè shī  脚趾骱失  125 

jiē  疖    125 

jiē fǎ  接法 125 

jié hé  结核   126 

jié jié  结节  126 

jié jìng fǔ  洁净府  126 

jié mó náng chōng xǐ    

结膜囊冲洗 127 

jié zā fǎ  结扎法   127 

jiè  骱   128 

jiè chuāng  疥疮  128 

jīn chū cáo  筋出槽    128 

jīn chuàng dà chū xuè  金创大出血 129 

jīn gān  金疳   129 

jīn jié  筋结   129 

jīn liú  筋瘤   130 

jīn luán  筋挛   130 

jīn shāng  筋伤   130 
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jīn zhēn bá nèi zhàng fǎ    

金针拔内障法   131 

jīn zhuǎn  筋转   131 

jīn zòng chí ruǎn  筋纵弛软    131 

jìn kǒu lì  噤口痢   132 

jīng chù  惊搐   132 

jīng duàn fù lái  经断复来  132 

jīng fēng bā hòu  惊风八候  132 

jīng jiān qī chū xuè  经间期出血  133 

jīng míng  睛明   133 

jīng míng gǔ  睛明骨  134 

jīng qī yán cháng  经期延长  134 

jīng rè  惊热   134 

jīng shuǐ  惊水   134 

jīng tí  惊啼   135 

jīng xiè  惊泻   135 

jīng xíng bèi lěi  经行㾦㿔  135 

jīng xíng fā rè  经行发热  135 

jīng xíng fú zhǒng  经行浮肿  136 

jīng xíng kǒu mí  经行口糜  136 

jīng xíng qíng zhì yì cháng  

经行情志异常   136 

jīng xíng rǔ fáng zhàng tòng  

经行乳房胀痛   136 

jīng xíng shēn tòng  经行身痛  137 

jīng xíng tóu tòng  经行头痛     137 

jīng xíng tù  nǜ  经行吐衄       137 

jīng xíng xiè xiè  经行泄泻       138 

jīng xíng xuàn yūn  经行眩晕       138 

jīng zhèn nèi zhàng  惊震内障     138 

jīng zhū  晶珠     139 

jǐng bù xuán zhuǎn bān fǎ  

颈部旋转扳法   139 

jìng zhèng  痉证   139 

jiǔ zhā bí  酒渣鼻     140 

jiǔ zhī fǎ  韭汁法   140 

jū jīng  居经   140 

jù xīng zhàng  聚星障  141 

jué jīng  绝经   141 

jué jīng qián hòu zhū zhèng  

绝经前后诸证   141 

jué zhèng  厥证   142 

k 

kāi guǐ mén  开鬼门 142 

kāi qiào huó xuè fǎ  开窍活血法 143 

kāi yīn fǎ  开音法      143 

ké sòu  咳嗽 143 

kǒu chuāng  口疮        144 

kǒu gān  口疳 144 

kǒu mí  口糜   145 

kǒu xuǎn  口癣   145 

kuà gǔ  胯骨   145 

kuà gǔ chū  胯骨出   145 

kuáng zhèng  狂证   146 

kuì nóng qī (fèi yōng)   

溃脓期（肺痈）   146 

kuì yáng  溃疡   147 

l 
làn dīng  烂疔     147 

làn hóu  dān shā  烂喉丹痧  147 

láo chóng  痨虫   148 

láo lín  劳淋 148 

láo shāng  劳伤   148 

lào fǎ  烙法     149 

lào tiě lào fǎ  烙铁烙法  149 

lào zhěn  落枕   149 

lèi dào chōng xǐ  泪道冲洗   150 

lèi táng  泪堂   150 

lěng mì  冷秘   150 

lěng xiào zhèng  冷哮证  150 

lí hēi bān  黧黑斑     151 

lì jí  痢疾    151 

lì jié fēng  历节风   151 

lì yān fǎ  利咽法   152 

liáng rùn fǎ  凉润法 152 

liǎng quán gǔ  两颧骨  153 

liǎng zì  两眦   153 

lín chǎn  临产   153 
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lín chǎn bìng  临产病  153 

lín rù  临蓐   154 

lín zhèng  淋证    154 

líng yún gǔ  凌云骨  154 

liú  瘤    154 

liú lèi zhèng  流泪症 155 

liú tán  流痰 155 

liú zhù  流注   156 

lóng bì  癃闭 156 

lòu  漏 156 

lòu jīng  漏睛 157 

lòu jīng chuāng  漏睛疮 157 

lú zhàng  颅胀 158 

lǜ fēng nèi zhàng  绿风内障 158 

luǒ lì  瘰疬 158 

luò sǔn bào máng  络损暴盲 159 

luò xià kē  落下颏 159 

luò zhì fǎ  烙治法 160 

luò zǔ bào máng  络阻暴盲 160 

m 

má guì wēn jīng tāng  麻桂温经汤 160 

mǎ pí fēng  马脾风   161 

màn jīng fēng  慢惊风  161 

māo yǎn chuāng  猫眼疮 161 

máo jì  毛际   162 

méi hé qì  梅核气    162 

méi léng gǔ tòng  眉棱骨痛   162 

méi liàn  眉炼   162 

miàn yóu fēng  面游风  163 

miáo qiào  苗窍   163 

míng táng  明堂   163 

míng tiān gǔ fǎ  鸣天鼓法  164 

mō fǎ  摸法   164 

mō fū wēn  摸肤温   164 

mó fǎ  摩法   165 

mù shàng gāng  目上纲  165 

mù xì 目系   165 

mù xì bào máng  目系暴盲  165 

mù xià gāng  目下纲  166 

n 

ná fǎ  拿法  166 

nǎi má  奶麻 166 

nǎi xuǎn  奶癣   167 

nán chǎn  难产  167 

nǎo dǐng fēng  脑顶风  167 

nào gǔ  臑骨   168 

nèi shāng  内伤   168 

nèi shāng fā rè  内伤发热  168 

nèi shāng ké sòu  内伤咳嗽  168 

nèi wài yùn xuán  内外运旋  169 

nèi xiàn  内陷   169 

nèi yōng  内痈   170 

nèi zhàng  内障   170 

néng jìn qiè yuǎn  能近怯远  170 

néng yuǎn qiè jìn  能远怯近  170 

niào xuè  尿血   171 

niē bí gǔ qì fǎ  捏鼻鼓气法  171 

niē wàn gǔ rù liáo fǎ    

捏腕骨入髎法   172 

níng zhī yì  凝脂翳   172 

niú pí xuǎn  牛皮癣 173 

niù kū  拗哭 173 

nóng  脓           173 

nóng ěr  脓耳   173 

nóng ěr miàn tān  脓耳面瘫     174 

nóng ěr xuàn yūn  脓耳眩晕   174 

nòng tāi  弄胎    175 

nǔ ròu  胬肉   175 

nǔ ròu pān jīng  胬肉攀睛  175 

nüè jí  疟疾      176 

o 
ǒu tù  呕吐 176 

p 
pán cháng qì tòng  盘肠气痛  176 

pēn bí fǎ  喷鼻法  177 

pǐ mǎn  痞满   177 

piān chǎn  偏产  177 
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piān tóu fēng  偏头风 178 

pián zhī  胼胝 178 

píng nǔ yào  平胬药   178 

pú táo yì  葡萄疫  179 

q 
qī lí sǎn  七厘散 179 

qī sān dān  七三丹 180 

qí gǔ  歧骨  180 

qí shī  脐湿 180 

qí xuè  脐血 181 

qì jué shí zhèng  气厥实证  181 

qì lín  气淋       181 

qì liú  气瘤   181 

qì lún  气轮   182 

qì mì  气秘   182 

qì tāi  气胎   182 

qì xū mì  气虚秘   182 

qì yǐng  气瘿   183 

qián yīn bìng  前阴病    183 

qiáng jīn zhuàng gǔ fǎ    

强筋壮骨法   183 

qiē kāi fǎ  切开法     184 

qiē kāi pái nóng fǎ  切开排脓法  184 

qīng dài  青带   185 

qīng fēng nèi zhàng  青风内障  185 

qīng jīn zhì mù fǎ  清金制木法  185 

qīng máng  青盲   186 

qīng rè liáng xuè fǎ  清热凉血法  186 

qīng yān lì gé tāng  清咽利膈汤    186 

qiú hòu  球后      187 

qū tán sàn jié fǎ  祛痰散结法       187 

qǔ tì fǎ  取嚏法   188 

quē rǔ  缺乳   188 

r 
rè chuāng  热疮     188 

rè dú zhù gǔ  热毒注骨  189 

rè fán tí  热烦啼   189 

rè fū xūn xǐ  热敷熏洗  190 

rè hōng liáo fǎ  热烘疗法  190 

rè lín  热淋     191 

rè mì  热秘   191 

rè xiào zhèng  热哮证  191 

rè yùn fǎ  热熨法     191 

rén bēi rén fù wèi fǎ    

人背人复位法   192 

rèn shēn  妊娠   192 

rèn shēn bìng  妊娠病  193 

rèn shēn è zǔ  妊娠恶阻  193 

rèn shēn fù tòng  妊娠腹痛  193 

rèn shēn xiǎo biàn bù tōng    

妊娠小便不通   193 

rì shài chuāng  日晒疮  194 

ròu liú  肉瘤   194 

ròu lún  肉轮   194 

ròu yá  肉芽   195 

ròu yǐng  肉瘿   195 

rǔ é  乳蛾 195 

rǔ hé  乳核   195 

rǔ láo  乳痨   196 

rǔ lì  乳疬   196 

rǔ lòu  乳漏   197 

rǔ nǜ  乳衄   197 

rǔ pǐ  乳癖   197 

rǔ sòu  乳嗽   198 

rǔ yōng  乳痈   198 

rǔ zhī zì chū  乳汁自出 199 

rǔ zhì  乳滞   199 

rù chuāng  褥疮 199 

rù láo  蓐劳 200 

s 

sāi yào fǎ  塞药法   200 

sān bì tāng  三痹汤   200 

sàn yū hé shāng tāng    

散瘀和伤汤   201 

shān gēn  山根   201 

shān jiǎo gǔ  山角骨  202 

shǎn yāo  闪腰   202 
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shāng fēng bí sè  伤风鼻塞   202 

shāng gǔ  伤骨   202 

shāng jīn  伤筋     203 

shāng jìng  伤痉     203 

shāng pí ròu  伤皮肉  204 

shāng qì  伤气   204 

shāng xuè  伤血     204 

shāng yóu gāo  伤油膏 205 

shàng bāo xià chuí  上胞下垂   205 

shàng qì  上气 206 

shàng xiāo  上消    206 

shàng zhī sǔn shāng xǐ fāng  

上肢损伤洗方   206 

shào fù rú shàn  少腹如扇  207 

shé chuàn chuāng  蛇串疮  207 

shé jùn  舌菌   208 

shēn tòng zhú yū tāng    

身痛逐瘀汤   208 

shén shuǐ  神水 209 

shèn cháng xū  肾常虚  209 

shèn xū tóu tòng  肾虚头痛 209 

shèn yán fān huā  肾岩翻花 209 

shèn zhuó  肾着 210 

shēng jī shōu kǒu fǎ  生肌收口法 210 

shēng jī shōu kǒu yào  生肌收口药  210 
shēng  pí  声疲   211 

shèng tāi  盛胎   211 

shī chuāng  湿疮    211 

shī fū xǐ dí  湿敷洗涤  212 

shī rè lì  湿热痢  212 

shī róng  失荣  212 

shī yīn àn mó fǎ  失音按摩法 213 

shí chuǎn  实喘   213 

shí fù zhèng  时复证  214 

shí jué  食厥   214 

shí lín  石淋    215 

shí nǚ  石女   215 

shí xíng gǎn mào  时行感冒 215 

shí zhì  食滞 215 

shì nǚ  室女   216 

shì qū  视区     216 

shì shuǐ  试水   217 

shì tāi  试胎   217 

shì yī  视衣   217 

shì zhān hūn miǎo  视瞻昏渺  217 

shǒu bì chū jiù  手臂出臼   217 

shǒu fān tuō fǎ  手翻托法  218 

shǒu gǔn yuán qiú  手滚圆球   218 

shǒu mō xīn huì  手摸心会  218 

shǒu wàn gǔ tuō  手腕骨脱    219 

shǒu zhǐ pá qiáng  手指爬墙  219 

shǒu zhǐ tuō jiè  手指脱骱    219 

shǒu zhuài fǎ  手拽法    220 

shòu tái gǔ  寿台骨 220 

shū jīn huó luò fǎ  舒筋活络法   220 

shū jīn huó xuè tāng  舒筋活血汤  221 

shuǐ lún  水轮   221 

shuǐ zhǒng  水肿    221 

sī zhú kōng  丝竹空 222 

sì bái  四白   222 

sì miào yǒng ān tāng  四妙勇安汤 222 

sù chuāng  粟疮   223 

sù yì  宿翳   223 

sǔn shāng bù wèi biàn zhèng zhì fǎ 
损伤部位辨证治法  224 

sǔn shāng hūn jué  损伤昏厥  224 

sǔn shāng nèi yīn  损伤内因   224 

sǔn shāng sān qī biàn zhèng zhì fǎ 
损伤三期辨证治法  225 

sǔn shāng wài yīn  损伤外因   225 

suǒ gé  锁膈   225 

suǒ zĭ gǔ  锁子骨   226 

t 
tà zì fǎ   溻渍法     226 

tāi dòng bù ān  胎动不安  226 

tāi fèn  胎粪   227 

tāi huàn nèi zhàng  胎患内障   227 

tāi huáng  胎黄   227 

tāi lòu  胎漏   227 
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tāi sǐ bú xià  胎死不下  228 

tāi wěi bù zhǎng  胎萎不长  228 

tāi yuán  胎元 228 

tài yáng  太阳   229 

tán jué  痰厥   229 

tán yǐn  痰饮   229 

tán zhuó tóu tòng  痰浊头痛   230 

táng láng zǐ  螳螂子   230 

táo hé chéng qì tāng  桃核承气汤 231 

tè shū zhī dú  特殊之毒 231 

tí àn duān jǐ  提按端挤 232 

tí fǎ  提法 232 

tí guā fǎ  提刮法 232 

tiān xíng chì yǎn  天行赤眼 232 

tiān xíng chì yǎn bào yì    

天行赤眼暴翳   233 

tōng jīng  通睛  234 

tōng qiào fǎ  通窍法 234 

tóng shén  瞳神   234 

tóng shén gān quē  瞳神干缺   234 

tóng shén jǐn xiǎo  瞳神紧小   235 

tóng zǐ liáo  瞳子髎   235 

tòng  痛   623  

tòng bì  痛痹  236 

tòng jīng  痛经 236 

tóu tòng  头痛 237 

tóu zhēn  头针 237 

tòu guāng fǎ  透光法  237 

tòu nóng qū fǔ fǎ  透脓祛腐法  238 

tòu nóng sǎn  透脓散  238 

tū qǐ jīng gāo  突起睛高  239 

tǔ suān  吐酸  239 

tù quē  兔缺   240 

tù xiě  吐血    240 

tuī fǎ  推法   240 

tuì yì míng mù fǎ  退翳明目法  241 

tuō fǎ  托法   241 

tuō gāng  脱肛   241 

tuō jiè  脱骱   242 

tuō náng  脱囊   242 

tuō xiàn liáo fǎ  拖线疗法  242 

w 
wài fèng shāng jīn  外缝伤筋  243 

wài gǎn ké sòu  外感咳嗽 243 

wài kē dīng jì  外科酊剂   243 

wài kē róng yè  外科溶液 244 

wài kē yóu jì  外科油剂 244 

wài shāng  外伤 245 

wài zhàng  外障 245 

wài zhì fǎ  外治法   245 

wán gǔ  完骨          245 

wàn jīn liú  腕筋瘤   246 

wāng bì  尪痹   246 

wěi gǔ  尾骨    246 

wěi huáng  萎黄   247 

wěi zhèng  痿证  247 

wèi tòng  胃痛   247 

wēn fèi zhǐ liú dān  温肺止流丹  248 

wēn rùn fǎ  温润法   248 

wēn yáng qū hán fǎ  温阳驱寒法  248 

wū fēng nèi zhàng  乌风内障 249 

wú tóu jū  无头疽  249 

wǔ bù nǚ  五不女   250 

wǔ chí  五迟   250 

wǔ gēng xiè  五更泻  251 

wǔ lún  五轮   251 

wǔ ruǎn  五软   251 

wǔ sè dài  五色带   252 

wǔ yìng  五硬   252 

wǔ zhǐ gǔ  五指骨   252 

wù chù  物触 252 

x 
xī bāo  息胞   253 

xī dǐng fǎ  膝顶法   253 

xī gài gǔ  膝盖骨   253 

xī mén  吸门   253 

xī ròu zhì  息肉痔   254 

xī tóu gǔ diē chū jiù    
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膝头骨跌出臼    254 

xǐ jì  洗剂 254 

xià lìng gǎn mào  夏令感冒   255 

xià xiāo  下消   255 

xià xū shàng shí (chuǎn) zhèng  

下虚上实（喘）证   256 

xià zhī sǔn shāng xǐ fāng  

下肢损伤洗方   256 

xiān fāng huó mìng yǐn    

仙方活命饮     256 

xián bìng  痫病   257 

xiàn zhuàng zhěn  线状疹  257 

xiāng duó sǔn chù  相度损处  258 

xiāo fǎ  消法 258 

xiāo kě  消渴   259 

xiāo kě mù bìng  消渴目病  259 

xiāo rǔ wán  消乳丸  259 

xiǎo chǎn  小产   260 

xiǎo ér bí yuān  小儿鼻渊  260 

xiǎo ér dà nǜ  小儿大衄  260 

xiǎo ér fā shā  小儿发痧  261 

xiǎo ér jī zhì  小儿积滞  261 

xiǎo ér jīng fēng  小儿惊风  261 

xiǎo ér jué zhèng  小儿厥证  262 

xiǎo ér  kǒu chuāng  小儿口疮  262 

xiǎo ér kǒu jìn  小儿口噤  262 

xiǎo ér  kǒu mí  小儿口糜  262 

xiǎo ér niē jǐ liáo fǎ    

小儿捏脊疗法    263 

xiǎo ér shǔ wēn  小儿暑温  263 

xiǎo ér sù chuāng  小儿粟疮  264 

xiǎo ér xià jì rè  小儿夏季热  264 

xiǎo ér  yí niào  小儿遗尿  264 

xiǎo huó luò dān  小活络丹  264 

xiǎo jiā bǎn gù dìng  小夹板固定  265 

xiào bìng  哮病 265 

xié tòng  胁痛  266 

xiě lín  血淋  266 

xiè jīng zhèng  蟹睛症  266 

xiè xiè  泄泻   267 

xīn  jì  心悸 267 

xīn shāng  新伤 267 

xīn shāng xù duàn tāng    

新伤续断汤    267 

xīn yì  新翳   268 

xìn fēng shāng hán  囟风伤寒 268 

xìn mén  囟门   268 

xìn tián  囟填   269 

xìn xiàn  囟陷   269 

xìn zhǒng  囟肿   270 

xíng bì  行痹    270 

xíng qì xiāo yū fǎ  行气消瘀法  271 

xiōng bì  胸痹   271 

xiū xi lì  休息痢   271 

xū chuǎn  虚喘   272 

xū hán fèi wěi  虚寒肺痿  272 

xū hán lì  虚寒痢   272 

xū láo  虚劳    273 

xū rè fèi wěi  虚热肺痿  273 

xū tǐ gǎn mào  虚体感冒  273 

xū zuò nǔ zé  虚坐努责  274 

xù jīn jiē gǔ fǎ  续筋接骨法  274 

xuān bì tōng yáng  宣痹通阳  275 

xuán ěr chuāng  旋耳疮  275 

xuán  luó fēng  旋螺风  275 

xuán tái gǔ  旋台骨   275 

xuán yǐn  悬饮  276 

xuán zhuǎn qū shēn  旋转屈伸  276 

xuǎn  癣    277 

xuàn yūn  眩晕   277 

xuè fǔ zhú yū tāng  血府逐瘀汤  278 

xuè jué shí zhèng  血厥实证    278 

xuè liú  血瘤   279 

xuè lún  血轮   279 

xuè wèi zhù shè  穴位注射      279 

xuè xū mì  血虚秘   280 

xuè yì bāo jīng  血翳包睛  280 

xuè zhèng  血证   280 

xūn fǎ  熏法    281 
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y 
yā zé shāng  压迮伤 281 

yá tòng  牙痛      228  

yá xuān  牙宣   282 

yá yōng  牙痈      228  

yān liú  咽瘤  283 

yán  岩   283 

yán gāng zhì  沿肛痔  284 

yǎn dān  眼丹  284 

yǎn gān  眼疳  285 

yǎn kē xūn xǐ fǎ  眼科熏洗法  285 

yǎn tòng  眼痛   286 

yǎn wài shāng  眼外伤  286 

yàn kǒu chuāng  燕口疮  286 

yáng  疡    286 

yáng bái  阳白  287 

yáng huáng  阳黄   287 

yáng méi  bí làn  杨梅鼻烂  287 

yáng méi  hóu gān  杨梅喉疳  288 

yáng shuǐ  阳水   288 

yáng wēi yīn xián  阳微阴弦   289 

yáng wěi  阳痿 289 

yáng xū mì  阳虚秘  290 

yǎng  痒 290 

yāo bù xié bān fǎ  腰部斜扳法  290 

yāo gǔ  腰骨 291 

yāo tòng  腰痛   291 

yāo tòng lián xī  腰痛连膝  291 

yáo bǎi chù pèng  摇摆触碰 292 

yào dú  药毒   292 

yào tǒng bá fǎ  药筒拔法  293 

yào xiàn yǐn liú  药线引流    293 

yē gé  噎膈   294 

yī niǎn jīn  一捻金   294 

yí jīng  遗精   295 

yǐ zǐ qiú mǔ  以子求母  295 

yì  翳    295 

yì dīng  疫疔   296 

yì dú lì  疫毒痢   296 

yì gōng sǎn  异功散  296 

yì hán yì rè  易寒易热   297 

yì lì  疫疠   297 

yì wèi rèn shēn  异位妊娠  297 

yì xū yì shí  易虚易实   298 

yì yǐn  溢饮      298 

yì zhǐ dìng sān guān  一指定三关 298 

yīn chuāng  阴疮   299 

yīn hù  阴户   299 

yīn huáng  阴黄   299 

yīn mén  阴门   300 

yīn qì  阴器   300 

yīn shǔ  阴暑 300 

yīn shuǐ  阴水 300 

yīn tǐng  阴挺 301 

yīn tòng  阴痛 301 

yīn xū lì  阴虚痢 302 

yīn xū mì  阴虚秘 302 

yīn yǎng  阴痒 302 

yīn zhǒng  阴肿 303 

yǐn zhěn  瘾疹 303 

yíng xiāng xuè àn mó fǎ    

迎香穴按摩法 303 

yǐng bìng  瘿病    303 

yǐng yōng  瘿痈 304 

yìng zhǐ  应指 304 

yìng zhǒng zhèng  硬肿症 304 

yōng  痈 305 

yóu  疣 305 

yóu fēng  油风 306 

yóu gāo  油膏 306 

yǒu tóu jū  有头疽 306 

yū xiě tóu tòng  瘀血头痛    307 

yú dú liú zhù  余毒流注 307 

yú gǔ  髃骨 308 

yú yāo  鱼腰 308 

yù mén  玉门 830  

yù zhèng  郁证 308 

yuán yì nèi zhàng  圆翳内障 309 

yuè jīng bìng  月经病 309 
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yuè jīng guò duō  月经过多 309 

yuè jīng guò shǎo  月经过少 310 

yuè jīng hòu qī  月经后期 310 

yuè jīng xiān hòu wú dìng qī  

月经先后无定期 311 

yuè jīng xiān qī  月经先期 311 

yuè shì  月事   311 

yún wù yí jīng  云雾移睛  312 

yùn fǎ  熨法   312 

yùn lào fǎ  熨烙法   313 

z 
zàng zào  脏躁 313 

zǎo xiè  早泄    313 

zhān chá shì shěn  瞻察视审  314 

zhān xī  粘膝   314 

zhé dǐng huí xuán  折顶回旋  314 

zhé gǔ jué jīn  折骨绝筋  315 

zhé yáng  折疡     315 

zhé zhuǎn shì qí shǒu  折转试其手  315 

zhēn jīng pò sǔn  真睛破损  316 

zhēn tóu tòng  真头痛  316 

zhēn xīn tòng  真心痛  317 

zhēn yǎn  针眼   317 

zhēng lóng tóu  蒸笼头 317 

zhēng qì xī rù fǎ  蒸气吸入法  318 

zhēng rǔ  蒸乳 318 

zhèng gǔ shǒu fǎ  正骨手法   319 

zhèng gǔ zǐ jīn dān  正骨紫金丹  319   

zhī liú  脂瘤   319 

zhī shāng èr fāng  肢伤二方  320 

zhī shāng sān fāng  肢伤三方  320 

zhī shāng yī fāng  肢伤一方  320 

zhī yǐn  支饮 321 

zhí jiē zhì fèi fǎ  直接治肺法  321 

zhǐ xuè jì  止血剂  321 

zhǐ yā fǎ  指压法  322 

zhì  痔 322 

zhì xiè jiǔ fǎ  治泻九法  322 

zhì yí  滞颐   323 

zhì yīn zhì yáng  稚阴稚阳  323 

zhōng xiāo  中消  323 

zhōng xuè táng  中血堂  323 

zhǒng  肿   324 

zhǒng yáng  肿疡  324 

zhòng è  中恶  324 

zhòng fēng  中风   324 

zhòng fēng bì zhèng  中风闭证 325 

zhòng fēng tuō zhèng  中风脱证 325 

zhòng jīng luò  中经络  326 

zhòng tòng  重痛   326 

zhòng zàng fǔ  中脏腑   326 

zhǒu gǔ  肘骨   327 

zhǒu láo  肘劳   327 

zhú jié gǔ  竹节骨   327 

zhuā kōng wò quán  抓空握拳  328 

zhuàng jī shāng mù  撞击伤目  328 

zhuàng jīn yǎng xuè tāng    

壮筋养血汤    328 

zhuì duò shāng  坠堕伤  328 

zhuó bì  着痹    329 

zhuó zhì fǎ  啄治法   329 

zī shēng jiàn pí wán 资生健脾丸 329 

zǐ bān  紫斑    330 

zǐ cháng  子肠   330 

zǐ fán  子烦   330 

zǐ lín  子淋   331 

zǐ mǎn  子满   331 

zǐ mén  子门   331 

zǐ sǐ fù zhōng  子死腹中  331 

zǐ sòu  子嗽   332 

zǐ xián  子痫   332 

zǐ xuán  子悬   333 

zǐ yīn  子喑   333 

zǐ yūn  子晕   333 

zǐ zhǒng  子肿   334 

zǒu huáng  走黄   334 

zǒu mǎ yá gān  走马牙疳  335 

zú jiàn fǎ  足牮法   335 

zuò chǎn  坐产   336 
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索引 – ดชันี – Index 
(ตามสาขาวิชา) 

内科 – อายุรศาสตรภ์ายใน – internal medicine

病证  bìng zhèng   20 

疫疠  yì lì   297 

阴暑  yīn shǔ   300 

感冒  gǎn mào   82 

时行感冒  shí xíng gǎn mào   215 

风温  fēng wēn   74 

夏令感冒  xià lìng gǎn mào   255 

虚体感冒  xū tǐ gǎn mào   273 

风寒感冒  fēng hán gǎn mào   69 

风热感冒  fēng rè gǎn mào   71 

咳嗽  ké sòu   143 

外感咳嗽  wài gǎn ké sòu   243 

内伤咳嗽  nèi shāng ké sòu   168 

寒饮伏肺证  hán yǐn fú fèi zhèng   100 

温润法  wēn rùn fǎ   248 

凉润法  liáng rùn fǎ   152 

清金制木法  qīng jīn zhì mù fǎ   185 

直接治肺法  zhí jiē zhì fèi fǎ   321 

间接治肺法  jiàn jiē zhì fèi fǎ   123 

哮病  xiào bìng   265 

伏痰  fú tán   76 

风痰哮证  fēng tán xiào zhèng   74 

冷哮证  lěng xiào zhèng   150 

热哮证  rè xiào zhèng   191 

寒包热哮证    

hán bāo rè xiào zhèng   98 

喘证  chuǎn zhèng   39 

上气  shàng qì   206 

虚喘  xū chuǎn   272 

实喘  shí chuǎn   213 

下虚上实（喘）证  

xià xū shàng shí (chuǎn) zhèng 256 

喘脱  chuǎn tuō   39 

肺气郁痹证  fèi qì yù bì zhèng   66 

肺胀  fèi zhàng   68 

内痈  nèi yōng   170 

肺痈  fèi yōng   67 

成痈期（肺痈）  

chéng yōng qī (fèi yōng) 36 

溃脓期（肺痈）  

kuì nóng qī (fèi yōng)  146 

肺痨  fèi láo   66 

痨虫  láo chóng   148 

补虚培元  bǔ xū péi yuán   23 

肺痿  fèi wěi   67 

虚热肺痿  xū rè fèi wěi   273 

虚寒肺痿  xū hán fèi wěi   272 

心悸  xīn jì   267 

奔豚  bēn tún   10 

胸痹  xiōng bì   271 

真心痛  zhēn xīn tòng   317 

阳微阴弦  yáng wēi yīn xián   289 

宣痹通阳  xuān bì tōng yáng   275 

厥证  jué zhèng   142 

气厥实证  qì jué shí zhèng   181 

血厥实证  xuè jué shí zhèng   278 

痰厥  tán jué   229 

食厥  shí jué   214 

不寐  bú mèi   21 

多寐  duō mèi   53 

健忘  jiàn wàng   123 

痴呆  chī dāi   37 

癫证  diān zhèng   48 

狂证  kuáng zhèng   146 

痫病  xián bìng   257 

胃痛  wèi tòng  247 

吐酸  tǔ suān   239 

嘈杂  cáo zá   26 
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痞满  pǐ mǎn   177 

呕吐  ǒu tù   176 

呃逆  ě nì   54 

噎膈  yē gé   294 

梅核气  méi hé qì   162 

腹痛  fù tòng   78 

反胃  fǎn wèi   64 

痢疾  lì jí   151 

虚坐努责  xū zuò nǔ zé   274 

寒湿痢  hán shī lì   99 

湿热痢  shī rè lì   212 

阴虚痢  yīn xū lì   302 

虚寒痢  xū hán lì   272 

噤口痢  jìn kǒu lì   132 

疫毒痢  yì dú lì   296 

休息痢  xiū xi lì   271 

泄泻  xiè xiè   267 

治泻九法  zhì xiè jiǔ fǎ   322 

五更泻  wǔ gēng xiè   251 

便秘  biàn mì   19 

冷秘  lěng mì   150 

气秘  qì mì   182 

热秘  rè mì   191 

气虚秘  qì xū mì   183 

阴虚秘  yīn xū mì   302 

阳虚秘  yáng xū mì   290 

血虚秘  xuè xū mì   280 

胁痛  xié tòng   266 

黄疸  huáng dǎn   113 

阴黄  yīn huáng   299 

阳黄  yáng huáng   287 

急黄  jí huáng   120 

萎黄  wěi huáng   247 

积聚  jī jù   119 

鼓胀  gǔ zhàng   94 

眩晕  xuàn yūn   277 

头痛  tóu tòng   237 

偏头风  piān tóu fēng   178 

真头痛  zhēn tóu tòng   316 

风寒头痛  fēng hán tóu tòng   70 

风热头痛  fēng rè tóu tòng   72 

风湿头痛  fēng shī tóu tòng   73 

瘀血头痛  yū xiě tóu tòng   307 

肝阳头痛  gān yáng tóu tòng  81 

痰浊头痛  tán zhuó tóu tòng   230 

肾虚头痛  shèn xū tóu tòng   209 

中风  zhòng fēng   324 

中脏腑  zhòng zàng fǔ  326 

中经络  zhōng jīng luò   326 

中风闭证  zhòng fēng bì zhèng   325 

中风脱证    

zhòng fēng tuō zhèng 325 

瘿病  yǐng bìng   303 

疟疾  nüè jí   176 

水肿  shuǐ zhǒng   221 

阳水  yáng shuǐ   288 

阴水  yīn shuǐ   300 

风水  fēng shuǐ   73 

开鬼门  kāi guǐ mén   142 

洁净府  jié jìng fǔ  126 

淋证  lín zhèng   154 

热淋  rè lín   191 

血淋  xiě lín   266 

气淋  qì lín   181 

膏淋  gāo lín   85 

石淋  shí lín   215 

劳淋  láo lín  148 

癃闭  lóng bì   156 

关格  guān gé   95 

阳痿  yáng wěi   289 

遗精  yí jīng 295 

早泄  zǎo xiè   313 

郁证  yù zhèng   308 

脏躁  zàng zào   313 

血证  xuè zhèng   280 

齿衄  chǐ nǜ   37 

吐血  tù xiě   240 

便血  biàn xiě   19 

尿血  niào xuè   171 

紫斑  zǐ bān   329 
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痰饮  tán yǐn   229 

悬饮  xuán yǐn   276 

溢饮  yì yǐn   298 

支饮  zhī yǐn   321 

消渴  xiāo kě   259 

上消  shàng xiāo   206 

中消  zhōng xiāo   323 

下消  xià xiāo   255 

内伤发热  nèi shāng fā rè   168 

汗证  hàn zhèng   101 

虚劳  xū láo   273 

肥胖  féi pàng   65 

癌病  ái bìng   1 

痹证  bì zhèng   18 

行痹  xíng bì   270 

着痹  zhuó bì   329 

痛痹  tòng bì   236 

尪痹  wāng bì   246 

痿证  wěi zhèng   247 

颤证  chàn zhèng   35 

痉证  jìng zhèng   139 

腰痛  yāo tòng   291 

肾着  shèn zhuó   210 

 

妇科 – สูตินรเีวชศาสตร ์– gynaecology  

胞宫  bāo gōng   6 

子门  zǐ mén  331 

产道  chǎn dào   28 

子肠  zǐ cháng   330 

阴门  yīn mén   300 

阴户  yīn hù   299 

阴器  yīn qì   300 

毛际  máo jì   162 

交骨  jiāo gǔ   124 

玉门  yù mén   308 

月事  yuè shì   311 

并月  bìng yuè   20 

居经  jū jīng   140 

避年  bì nián   18 

暗经  àn jīng   2 

盛胎  shèng tāi   211 

妊娠  rèn shēn  192 

月经病  yuè jīng bìng   309 

月经先期  yuè jīng xiān qī   311 

月经后期  yuè jīng hòu qī   310 

带下  dài xià   44 

石女  shí nǚ   215 

五不女  wǔ bù nǚ   250 

室女  shì nǚ   216 

胎元  tāi yuán   228 

临蓐  lín rù   154 

临产  lín chǎn   153 

分娩  fēn miǎn   68 

试胎  shì tāi   217 

弄胎  nòng tāi   175 

试水  shì shuǐ   217 

产褥期  chǎn rù qī   35 

恶露  è lù   55 

月经先后无定期  

yuè jīng xiān hòu wú dìng qī 311 

月经过多  yuè jīng guò duō   309 

月经过少  yuè jīng guò shǎo   310 

经期延长  jīng qī yán cháng   134 

闭经  bì jīng   17 

痛经  tòng jīng   236 

经行发热  jīng xíng fā rè   135 

经间期出血    

jīng jiān qī chū xuè   133 

崩漏  bēng lòu   10 

经行头痛  jīng xíng tóu tòng   137 

经行眩晕  jīng xíng xuàn yūn   138 

经行身痛  jīng xíng shēn tòng   137 

经行吐衄  jīng xíng tù  nǜ   137 

经行泄泻  jīng xíng xiè xiè   138 
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经行浮肿  jīng xíng fú zhǒng   136 

经行乳房胀痛  

jīng xíng rǔ fáng zhàng tòng 136 

经行情志异常  

jīng xíng qíng zhì yì cháng 136 

经行口糜  jīng xíng kǒu mí   136 

经行㾦㿔  jīng xíng bèi lěi   135 

绝经  jué jīng   141 

绝经前后诸证  

jué jīng qián hòu zhū zhèng 141 

经断复来  jīng duàn fù lái   132 

带下医  dài xià yī   46 

带下病  dài xià bìng   44 

带下过多  dài xià guò duō   45 

带下过少  dài xià guò shǎo   45 

黄带  huáng dài    113 

赤带  chì dài   38 

青带  qīng dài   185 

黑带  hēi dài   103 

五色带  wǔ sè dài   252 

妊娠病  rèn shēn bìng   193 

妊娠恶阻  rèn shēn è zǔ   193 

妊娠腹痛  rèn shēn fù tòng   193 

异位妊娠  yì wèi rèn shēn   297 

胎漏  tāi lòu  227 

胎动不安  tāi dòng bù ān   226 

妊娠小便不通  

rèn shēn xiǎo biàn bù tōng 193 

滑胎  huá tāi   112 

堕胎  duò tāi  54 

小产  xiǎo chǎn   260 

胎死不下  tāi sǐ bú xià   228 

胎萎不长  tāi wěi bù zhǎng   228 

鬼胎  guǐ tāi     97 

气胎  qì tāi   182 

子悬  zǐ xuán   333 

子肿  zǐ zhǒng   334 

子满  zǐ mǎn   331 

子烦  zǐ fán   330 

子晕  zǐ yūn   333 

子痫  zǐ xián   332 

子嗽  zǐ sòu   332 

子喑  zǐ yīn   333 

子淋  zǐ lín   331 

少腹如扇  shào fù rú shàn   207 

临产病  lín chǎn bìng 153 

过期不产  guò qī bù chǎn    97 

难产  nán chǎn   167 

横产  héng chǎn   104 

倒产  dào chǎn   46 

偏产  piān chǎn   177 

坐产  zuò chǎn   336 

息胞  xī bāo   253 

产后病  chǎn hòu bìng   28 

胞衣先破  bāo yī xiān pò   8 

子死腹中  zǐ sǐ fù zhōng   331 

产育三难  chǎn yù sān nán   35 

产后三急  chǎn hòu sān jí   31 

产后三脱  chǎn hòu sān tuō   32 

产后三禁  chǎn hòu sān jìn   31 

产后三冲  chǎn hòu sān chōng   31 

败血冲心  bài xuè chōng xīn   6 

败血冲肺  bài xuè chōng fèi   6 

败血冲胃  bài xuè chōng wèi   6 

产后玉门不敛  

chǎn hòu yù mén bù liǎn 34 

产后交肠病   
chǎn hòu jiāo cháng bìng    30 

产后郁冒  chǎn hòu yù mào   34 

产后血晕  chǎn hòu xuè yūn   34 

产后血崩  chǎn hòu xuè bēng   33 

产后腹痛  chǎn hòu fù tòng   29 

产后痉证  chǎn hòu jìng zhèng   30 

产后发热  chǎn hòu fā rè   29 

产后自汗  chǎn hòu zì hàn   34 

产后身痛  chǎn hòu shēn tòng   32 

蓐劳  rù láo   200 

产后恶露不绝    

chǎn hòu è lù bù jué   29 

产后情志异常  
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chǎn hòu qíng zhì yì cháng 30 

产后小便不通  

chǎn hòu xiǎo biàn bù tōng 32 

产后小便频数与失禁  

chǎn hòu xiǎo biàn pín shuò yǔ shī jìn        33 

产后大便难    

chǎn hòu dà biàn nán   28 

缺乳  quē rǔ   188 

乳汁自出  rǔ zhī zì chū   199 

蒸乳  zhēng rǔ   318 

妇科杂病  fù kē zá bìng     77 

不孕症  bú yùn zhèng   22 

妇人腹痛  fù rén fù tòng   78 

阴挺  yīn tǐng   301 

前阴病  qián yīn bìng   183 

阴痒  yīn yǎng   302 

阴肿  yīn zhǒng   303 

阴疮  yīn chuāng   299 

阴痛  yīn tòng   301 

 

儿科 – กมุารเวชศาสตร ์– pediatrics  

稚阴稚阳  zhì yīn zhì yáng   323 

纯阳之体  chún yáng zhī tǐ   42 

苗窍  miáo qiào   163 

胎粪  tāi fèn   227 

小儿口疮  xiăo ér kǒu chuāng   262 

燕口疮  yàn kǒu chuāng    286 

旋螺风  xuán luó fēng   275 

小儿夏季热  xiǎo ér xià jì rè   264 

小儿口糜  xiǎo ér kǒu mí   262 

囟门  xìn mén   268 

鸡胸  jī xiōng   119 

龟背  guī bèi   96 

鹅口疮  é kǒu chuāng   54 

小儿捏脊疗法    

xiǎo ér niē jǐ liáo fǎ   263 

刺四缝疗法  cì sì fèng liáo fǎ   42 

乳嗽  rǔ sòu   198 

肺炎喘嗽  fèi yán chuǎn sòu   67 

马脾风  mǎ pí fēng   161 

敷贴疗法  fū tiē liáo fǎ   75 

中恶  zhòng è   324 

惊啼  jīng tí   135 

瘛瘲  chì zòng   38 

惊水  jīng shuǐ   134 

五迟  wǔ chí   250 

五硬  wǔ yìng   252 

五软  wǔ ruǎn   251 

惊热  jīng rè   134 

惊泻  jīng xiè   135 

翻肛  fān gāng   63 

食滞  shí zhì   215 

乳滞  rǔ zhì  199 

滞颐   zhì yí   323 

小儿鼻渊   xiǎo ér bí yuān   260 

小儿粟疮   xiǎo ér sù chuāng   264 

奶癣   nǎi xuǎn   167 

惊搐   jīng chù   132 

小儿厥证   xiǎo ér jué zhèng   262 

乳蛾   rǔ é   195 

疳  gān   79 

疳气  gān qì   81 

疳积  gān jī   79 

干疳  gàn gān   83 

眼疳  yǎn gān   285 

口疳  kǒu gān   144 

疳肿胀  gān zhǒng zhàng   81 

丁奚  dīng xī   50 

螳螂子   táng láng zǐ   230 

补授法   bǔ shòu fǎ   23 

传变迅速   chuán biàn xùn sù   39 

易虚易实   yì xū yì shí   298 

易寒易热   yì hán yì rè   297 

肾常虚   shèn cháng xū   209 

一指定三关   yì zhǐ dìng sān guān   298 
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感冒挟滞证     
gǎn mào xié zhì zhèng   83 

感冒挟惊证     
gǎn mào xié jīng zhèng   82 

感冒挟痰证     
gǎn mào xié tán zhèng   82 

丁萸理中汤     
dīng yú lǐ zhōng tāng 51 

二豆散  èr dòu sǎn   62 

儿科七厘散  ér kē qī lí sǎn   55 

异功散   yì gōng sǎn   296 

肥儿丸   féi ér wán   65 

河车八味丸   hé chē bā wèi wán   102 

消乳丸   xiāo rǔ wán   259 

资生健脾丸   zī shēng jiàn pí wán 329 

琥珀抱龙丸   hǔ pò bào lóng wán 110 

撮风散   cuō fēng sǎn   43 

一捻金   yī niǎn jīn   294 

小儿暑温   xiǎo ér shǔ wēn   263 

蒸笼头   zhēng lóng tóu   317 

小儿口噤  xiǎo ér kǒu jìn   262 

小儿积滞  xiǎo ér jī zhì   261 

拗哭  niù kū   173 

小儿惊风  xiǎo ér jīng fēng   261 

惊风八候  jīng fēng bā hòu   132 

急惊风  jí jīng fēng   120 

慢惊风  màn jīng fēng   161 

小儿遗尿  xiǎo ér yí niào   264 

奶麻  nǎi má   166 

风痧  fēng shā   73 

线状疹  xiàn zhuàng zhěn   257 

草莓舌  cǎo méi shé   27 

胎黄  tāi huáng   227 

脐湿  qí shī   180 

脐血  qí xuè   181 

硬肿症  yìng zhǒng zhèng   304 

顿咳  dùn ké   53 

小儿大衄  xiǎo ér dà nǜ   260 

变蒸学说  biàn zhēng xué shuō 20 

囟风伤寒   xìn fēng shāng hán   268 

囟肿  xìn zhǒng   270 

囟填  xìn tián   269 

囟陷  xìn xiàn   269 

交径  jiāo jìng   124 

小儿发痧  xiǎo ér fā shā   261 

走马牙疳 zǒu mǎ yá gān   335 

赤鼻   chì bí   37 

兔缺   tù quē   240 

含腮疮   hán sāi chuāng   99 

盘肠气痛   pán cháng qì tòng   176 

物触   wù chù   252 

韭汁法   jiǔ zhī fǎ   140 

眉炼   méi liàn   162 

热烦啼   rè fán tí   189 

倒敛   dào liǎn   47 

脑顶风   nǎo dǐng fēng   167 

颅胀   lú zhàng   158 

蛋托法   dàn tuō fǎ   46 

锁膈  suǒ gé   225 

 

外科 – อายุรศาสตรภ์ายนอก – external medicine

疡  yáng   286 

疮  chuāng   40 

疮疡  chuāng yáng   41 

肿疡  zhǒng yáng   324 

溃疡  kuì yáng   147 

根盘  gēn pán  86 

根脚  gēn jiăo   86 

护场  hù chǎng   111 

应指  yìng zhǐ   304 

疮顶  chuāng dĭng   40 

疮面  chuāng miàn   40 

疮腔  chuāng qiāng   40 

痔  zhì   322 

袋脓  dài nóng   44 
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缸口  gāng kǒu   84 

腐肉  fǔ ròu   76 

肉芽  ròu yá   195 

胬肉  nǔ ròu   175 

结核  jié hé   126 

坏死  huài sǐ   112 

漏  lòu   156 

茧唇  jiǎn chún   122 

失荣  shī róng   212 

肾岩翻花  shèn yán fān huā   209 

翻花疮  fān huā chuāng   64 

胼胝  pián zhī   178 

沿肛痔  yán gāng zhì   284 

脱囊  tuō náng   242 

毒  dú   51 

特殊之毒  tè shū zhī dú   231 

肿  zhǒng   324 

结节  jié jié   126 

痛  tòng   236 

痒  yǎng   290 

脓  nóng   173 

按触法  àn chù fǎ   1 

透光法  tòu guāng fǎ   237 

消法  xiāo fǎ   258 

托法  tuō fǎ   241 

补法  bǔ fǎ   22 

透脓散  tòu nóng sǎn  238 

仙方活命饮      

xiān fāng huó mìng yǐn 256 

四妙勇安汤    

sì miào yǒng ān tāng   222 

外治法  wài zhì fǎ     245 

箍围消散法  gū wéi xiāo sàn fǎ   89 

透脓祛腐法  tòu nóng qū fǔ fǎ   238 

生肌收口法   shēng jī shōu kǒu fǎ   210 

膏药  gāo yào     85 

油膏  yóu gāo   306 

掺药  chān yào   27 

腐蚀药  fǔ shí yào   77 

平胬药   píng nǔ yào   178 

生肌收口药    

shēng jī shōu kǒu yào   210 

止血剂  zhǐ xuè jì   321 

洗剂  xǐ jì   254 

切开法  qiē kāi fǎ   184 

烙法   lào fǎ   149 

火针烙法  huǒ zhēn lào fǎ   118 

烙铁烙法  lào tiě lào fǎ   149 

砭镰法  biān lián fǎ   18 

挂线法  guà xiàn fǎ   95 

结扎法  jié zā fǎ   127 

拖线疗法  tuō xiàn liáo fǎ     242 

药线引流  yào xiàn yǐn liú   293 

垫棉法  diàn mián fǎ   49 

药筒拔法  yào tǒng bá fǎ   293 

熏法  xūn fǎ   281 

熨法  yùn fǎ   312 

热烘疗法  rè hōng liáo fǎ   190 

溻渍法  tà zì fǎ     226 

疖  jiē   125 

疔 dīng   49 

红丝疔   hóng sī dīng   105 

烂疔  làn dīng   147 

疫疔  yì dīng   296 

痈  yōng   305 

发  fā   62 

有头疽  yǒu tóu jū   306 

流注  liú zhù   156 

发颐  fā yí   63 

瘰疬  luǒ lì   158 

流痰  liú tán   155 

走黄  zǒu huáng   334 

内陷  nèi xiàn   169 

褥疮  rù chuāng   199 

窦道  dòu dào   51 

乳痈  rǔ yōng   198 

乳痨  rǔ láo   196 

乳漏  rǔ lòu   197 
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乳癖  rǔ pǐ   197 

乳疬  rǔ lì   196 

乳核  rǔ hé   195 

乳衄  rǔ nǜ   197 

气瘿  qì yǐng   183 

肉瘿  ròu yǐng   195 

瘿痈  yǐng yōng   304 

瘤  liú   154 

岩  yán   283 

气瘤  qì liú   181 

血瘤  xuè liú   279 

肉瘤  ròu liú   194 

筋瘤  jīn liú   130 

脂瘤  zhī liú   319 

外科溶液  wài kē róng yè      244 

外科酊剂  wài kē dīng jì   243 

外科油剂  wài kē yóu jì   244 

热疮  rè chuāng   188 

蛇串疮  shé chuàn chuāng   207 

疣  yóu   305 

黄水疮  huáng shuǐ chuāng   114 

癣  xuǎn   277 

疥疮   jiè chuāng   128 

日晒疮  rì shài chuāng     194 

湿疮  shī chuāng   211 

药毒  yào dú   292 

瘾疹  yǐn zhěn   303 

猫眼疮  māo yǎn chuāng     161 

葡萄疫  pú táo yì   179 

瓜藤缠  guā téng chán   95 

风瘙痒  fēng sào yǎng   72 

牛皮癣  niú pí xuǎn   173 

白疕  bái bǐ   3 

风热疮  fēng rè chuāng   71 

白驳风   bái bó fēng   4 

黧黑斑  lí hēi bān   151 

粉刺  fěn cì   68 

面游风  miàn yóu fēng   163 

酒渣鼻  jiǔ zhā bí   140 

油风  yóu fēng   306 

红蝴蝶疮  hóng hú dié chuāng   105 

肛痈  gāng yōng   84 

肛漏  gāng lòu   84 

肛裂  gāng liè   84 

脱肛  tuō gāng   241 

息肉痔  xī ròu zhì   254 

 

骨伤科 – กระดูกและการบาดเจบ็ – orthopedics and traumatology

骨  gǔ   89 

骱  jiè   128 

颠顶骨  diān dĭng gǔ   48 

山角骨  shān jiǎo gǔ   202 

凌云骨  líng yún gǔ   154 

睛明骨  jīng míng gǔ   134 

两颧骨  liǎng quán gǔ   153 

鼻梁骨  bí liáng gǔ   13 

地阁骨  dì gé gǔ   48 

扶桑骨  fú sāng gǔ   76 

后山骨  hòu shān gǔ   110 

寿台骨  shòu tái gǔ   220 

旋台骨  xuán tái gǔ   275 

锁子骨  suǒ zĭ gǔ   226 

歧骨  qí gǔ   180 

蔽心骨  bì xīn gǔ   18 

凫骨  fú gǔ   76 

背骨  bèi gǔ   9 

腰骨  yāo gǔ   291 

尾骨  wĕi gǔ   246 

髃骨  yú gǔ   308 

臑骨  nào gǔ   168 

肘骨  zhǒu gǔ   327 

臂骨  bì gǔ   17 

五指骨  wǔ zhǐ gǔ   252 

竹节骨  zhú jié gǔ   327 
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胯骨  kuà gǔ   145 

大楗骨  dà jiàn gǔ   44 

膝盖骨  xī gài gǔ   253 

䯒骨  héng gǔ   104 

踝骨  huái gǔ   112 

跗骨  fū gǔ   75 

外伤  wài shāng  245 

内伤  nèi shāng   168 

新伤  xīn shāng   267 

陈伤  chén shāng  36 

伤皮肉  shāng pí ròu  204 

坠堕伤  zhuì duò shāng   328 

压迮伤  yā zé shāng   281 

劳伤  láo shāng   148 

损伤外因  sǔn shāng wài yīn   225 

损伤内因  sǔn shāng nèi yīn   224 

伤骨  shāng gǔ   202 

伤筋  shāng jīn   203 

伤气  shāng qì   204 

伤血  shāng xuè   204 

恶血  è xuè   55 

热毒注骨  rè dú zhù gǔ     189 

无头疽  wú tóu jū   249 

余毒流注  yú dú liú zhù     307 

骨痈疽  gǔ yōng jū   93 

手摸心会  shǒu mō xīn huì   218 

瞻察视审  zhān chá shì shěn   314 

相度损处  xiāng duó sǔn chù   258 

骨损肉内有声  

gǔ sǔn ròu nèi yǒu shēng 92 

摸肤温  mō fū wēn   164 

重痛  zhòng tòng   326 

损伤三期辨证治法  

sǔn shāng sān qī biàn zhèng zhì fǎ 225 

损伤部位辨证治法    

sǔn shāng bù wèi biàn zhèng zhì fǎ 224 

攻下逐瘀法  gōng xià zhú yū fǎ   87 

行气消瘀法  xíng qì xiāo yū fǎ   271 

清热凉血法  qīng rè liáng xuè fǎ 186 

开窍活血法  kāi qiào huó xuè fǎ  143 

和营止痛法  hé yíng zhǐ tòng fǎ   102 

续筋接骨法  xù jīn jiē gǔ fǎ   274 

补养气血法  bǔ yǎng qì xuè fǎ   24 

强筋壮骨法    

qiáng jīn zhuàng gǔ fǎ   183 

补养脾胃法  bǔ yǎng pí wèi fǎ   23 

舒筋活络法  shū jīn huó luò fǎ   220 

温阳驱寒法  wēn yáng qū hán fǎ   248 

祛痰散结法  qū tán sàn jié fǎ   187 

湿敷洗涤  shī fū xǐ dí   212 

热敷熏洗  rè fū xūn xǐ   190 

热熨法  rè yùn fǎ   191 

七厘散  qī lí sǎn   179 

正骨紫金丹  zhèng gǔ zǐ jīn dān   319 

补筋丸  bǔ jīn wán   22 

虎潜丸  hǔ qián wán  110 

肢伤一方  zhī shāng yī fāng   320 

肢伤二方  zhī shāng èr fāng   320 

肢伤三方  zhī shāng sān fāng   320 

活血祛瘀汤  huó xuè qū yū tāng   117 

舒筋活血汤    

shū jīn huó xuè tāng   221 

新伤续断汤    

xīn shāng xù duàn tāng   267 

桃核承气汤    

táo hé chéng qì tāng   231 

和营止痛汤    

hé yíng zhǐ tòng tāng 103 

麻桂温经汤    

má guì wēn jīng tāng 160 

血府逐瘀汤  xuè fǔ zhú yū tāng   278 

壮筋养血汤    

zhuàng jīn yǎng xuè tāng   328 

三痹汤  sān bì tāng   200 

小活络丹 xiǎo huó luò dān   264 

复元活血汤    
fù yuán huó xuè tāng 78 
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独活寄生汤  

dú huó jì shēng tāng 52 

散瘀和伤汤    

sàn yū hé shāng tāng   201 

活血止痛汤    

huó xuè zhǐ tòng tāng 117 

身痛逐瘀汤    

shēn tòng zhú yū tāng   208 

七三丹  qī sān dān   180 

伤油膏  shāng yóu gāo   205 

上肢损伤洗方  

shàng zhī sǔn shāng xǐ fāng 206 

下肢损伤洗方  

xià zhī sǔn shāng xǐ fāng 256 

海桐皮汤  hǎi tóng pí tāng   97 

正骨手法  zhèng gǔ shǒu fǎ   319 

以子求母  yǐ zǐ qiú mǔ 295 

摸法  mō fǎ 164 

接法  jiē fǎ 125 

端法  duān fǎ 52 

提法  tí fǎ 232 

按法  àn fǎ 2 

摩法  mó fǎ 165 

推法  tuī fǎ 240 

拿法  ná fǎ 166 

拔伸牵引  bá shēn qiān yǐn 3 

旋转屈伸  xuán zhuǎn qū shēn 276 

提按端挤  tí àn duān jǐ 232 

挤压分骨  jǐ yā fēn gǔ 121 

折顶回旋  zhé dǐng huí xuán 314 

摇摆触碰  yáo bǎi chù pèng 292 

手拽法  shǒu zhuài fǎ  220 

折转试其手    

zhé zhuǎn shì qí shǒu   315 

捏腕骨入髎法    

niē wàn gǔ rù liáo fǎ 172 

足牮法  zú jiàn fǎ  335 

手翻托法  shǒu fān tuō fǎ   218 

膝顶法  xī dǐng fǎ 253 

踩跷法  cǎi qiào fǎ 25 

颈部旋转扳法  

jǐng bù xuán zhuǎn bān fǎ 139 

腰部斜扳法  yāo bù xié bān fǎ 290 

人背人复位法    

rén bēi rén fù wèi fǎ 192 

小夹板固定    

xiǎo jiā bǎn gù dìng 265 

拱桥支撑  gǒng qiáo zhī chēng 87 

飞燕点水  fēi yàn diǎn shuǐ 64 
内外运旋  nèi wài yùn xuán  169 

叉手托上  chā shǒu tuō shàng 27 

手指爬墙  shǒu zhǐ pá qiáng  219 

弓步云手  gōng bù yún shǒu 86 

抓空握拳  zhuā kōng wò quán  328 

手滚圆球  shǒu gǔn yuán qiú  218 

搓滚舒筋  cuō gǔn shū jīn  43 

折疡  zhé yáng  315 

骨断  gǔ duàn 90 

骨碎  gǔ suì  92 

骨折裂肤  gǔ zhé liè fū   94 

折骨绝筋  zhé gǔ jué jīn   315 

金创大出血    

jīn chuàng dà chū xuè   129 

损伤昏厥  sǔn shāng hūn jué   224 

伤痉  shāng jìng   203 

骨折  gǔ zhé   94 

脱骱 tuō jiè   242 

落下颏  luò xià kē   159 

肩胛骨出  jiān jiǎ gǔ chū   121 

手臂出臼  shǒu bì chū jiù     217 

手腕骨脱  shǒu wàn gǔ tuō   219 

手指脱骱  shǒu zhǐ tuō jiè     219 

胯骨出  kuà gǔ chū   145 

不粘膝  bù zhān xī   25 

粘膝  zhān xī   314 

膝头骨跌出臼    

xī tóu gǔ diē chū jiù   254 

脚趾骱失  jiǎo zhǐ jiè shī     125 
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筋伤  jīn shāng   130 

筋出槽  jīn chū cáo   128 

骨错缝  gǔ cuò fèng   89 

筋挛  jīn luán   130 

筋转  jīn zhuǎn   131 

筋纵弛软  jīn zòng chí ruǎn   131 

筋结 jīn jié   129 

肌痹 jī bì   118 

落枕 lào zhěn   149 
肩凝风  jiān níng fēng     122 

肘劳  zhǒu láo   327 

腕筋瘤 wàn jīn liú     246 

外缝伤筋  wài fèng shāng jīn   243 

背膂筋伤  bèi lǚ jīn shāng   10 

闪腰  shǎn yāo   202 

腰痛连膝  yāo tòng lián xī   291 

骨痹  gǔ bì   89 

骨蚀  gǔ shí   92 

骨痿  gǔ wěi     92 

骨瘤  gǔ liú   91 

骨痨  gǔ láo   90 

附骨疽  fù gǔ jū   77 

关节流注  guān jié liú zhù   96 

历节风  lì jié fēng   151 

 

眼科 – โรคตา – opthamology

五轮  wǔ lún   251 

肉轮  ròu lún   194 

血轮  xuè lún  279 

气轮  qì lún   182 
风轮  fēng lún   70 

八廓  bā kuò   2 

胞睑  bāo jiǎn   7 

两眦  liǎng zì   153 

泪堂  lèi táng   150 

白睛  bái jīng   4 

黒睛  hēi jīng   104 

神水  shén shuǐ   209 

黄仁  huáng rén   114 

瞳神  tóng shén   234 

晶珠  jīng zhū   139 

视衣  shì yī   217 

目上纲  mù shàng gāng   165 

目下纲  mù xià gāng   166 

目系  mù xì   165 

眼外伤  yǎn wài shāng   286 

外障  wài zhàng   245 

内障  nèi zhàng   170 

翳  yì  295 

新翳  xīn yì   268 

宿翳  sù yì   223 

眼痛  yǎn tòng   286 

退翳明目法  tuì yì míng mù fǎ 241 

水轮  shuǐ lún   221 

点眼法  diǎn yǎn fǎ   48 

眼科熏洗法  yǎn kē xūn xǐ fǎ   285 

敷法  fū fǎ   74 

冲洗法  chōng xǐ fǎ   38 

结膜囊冲洗    

jié mó náng chōng xǐ   127 

泪道冲洗  lèi dào chōng xǐ     150 

钩割法  gōu gē fǎ   88 

熨烙法  yùn lào fǎ   313 

头针  tóu zhēn   237 

穴位注射  xuè wèi zhù shè     279 

金针拔内障法    

jīn zhēn bá nèi zhàng fǎ  131 

睛明  jīng míng   133 

攒竹  cuán zhú  42 

丝竹空  sī zhú kōng   222 

瞳子髎  tóng zǐ liáo   235 

阳白  yáng bái     287 

鱼腰  yú yāo   308 

四白  sì bái   222 
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承泣  chéng qì   36 

球后  qiú hòu   187 

太阳  tài yáng     229 

风池  fēng chí   69 

视区  shì qū   216 

针眼  zhēn yǎn   317 

胞生痰核  bāo shēng tán hé   7 

椒疮  jiāo chuāng   124 

粟疮  sù chuāng     223 

风赤疮痍  fēng chì chuāng yí     69 

睑弦赤烂   jiǎn xián chì làn   123 

眼丹  yǎn dān   284 

上胞下垂   shàng bāo xià chuí   205 

胞轮振跳  bāo lún zhèn tiào   7 

睑内结石  jiǎn nèi jié shí   122 

胞虚如球  bāo xū rú qiú   8 

流泪症  liú lèi zhèng     155 

漏睛  lòu jīng   157 

漏睛疮  lòu jīng chuāng   157 

胬肉攀睛 nǔ ròu pān jīng   175 

暴风客热 bào fēng kè rè   8 

天行赤眼  tiān xíng chì yǎn   232 

天行赤眼暴翳    

tiān xíng chì yǎn bào yì   233 

金疳  jīn gān   129 

火疳  huǒ gān  118 

白睛青蓝  bái jīng qīng lán   5 

白涩症  bái sè zhèng   5 

白睛溢血  bái jīng yì xuè   5 

时复证  shí fù zhèng   214 

聚星障  jù xīng zhàng   141 

花翳白陷  huā yì bái xiàn   111 

凝脂翳  níng zhī yì   172 

黄液上冲    

huáng yè shàng chōng   115 

蟹睛症  xiè jīng zhèng   266 

混睛障  hùn jīng zhàng   116 

风轮赤豆  fēng lún chì dòu   70 

赤膜下垂  chì mó xià chuí   38 

血翳包睛  xuè yì bāo jīng   280 

瞳神紧小  tóng shén jǐn xiǎo   235 

瞳神干缺  tóng shén gān quē   234 

圆翳内障  yuán yì nèi zhàng   309 

惊震内障  jīng zhèn nèi zhàng   138 

胎患内障  tāi huàn nèi zhàng   227 

绿风内障  lǜ fēng nèi zhàng     158 

青风内障  qīng fēng nèi zhàng     185 

黑风内障  hēi fēng nèi zhàng     104 

乌风内障  wū fēng nèi zhàng   249 

黄风内障    

huáng fēng nèi zhàng   114 

云雾移睛 yún wù yí jīng     312 

暴盲  bào máng   9 

络阻暴盲  luò zǔ bào máng   160 

络损暴盲  luò sǔn bào máng   159 

目系暴盲  mù xì bào máng   165 

视瞻昏渺  shì zhān hūn miǎo   217 

青盲  qīng máng   186 

高风内障  gāo fēng nèi zhàng   85 

撞击伤目  zhuàng jī shāng mù   328 

真睛破损  zhēn jīng pò sǔn   316 

消渴目病  xiāo kě mù bìng     259 

疳积上目  gān jí shàng mù   80 

能近怯远  néng jìn qiè yuǎn   170 

能远怯近  néng yuǎn qiè jìn   170 

风牵偏视  fēng qiān piān shì   71 

通睛  tōng jīng   234 

突起睛高  tú qǐ jīng gāo   239 

肝劳  gān láo   80 

鹘眼凝睛  gǔ yǎn níng jīng   93 

眉棱骨痛  méi léng gǔ tòng 162 
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窗笼  chuāng lóng   40  

耳门  ěr mén   60  

耳坠  ěr zhuì   62  

耳底  ěr dǐ   57 

耳孔  ěr kǒng   58 

完骨  wán gǔ   245 

耳膜  ěr mó   61 

明堂  míng táng   163 

山根  shān gēn   201 

鼻准  bí zhǔn   17 

中血堂  zhōng xuè táng   323 

喉核  hóu hé   106 

喉关  hóu guān   106 

喉底  hóu dǐ   106 

颃颡  háng sǎng   101  

吸门  xī mén   253 

飞门  fēi mén   64 
户门  hù mén   111 

赤龙  chì lóng   38 

通窍法  tōng qiào fǎ   234 

利咽法  lì yān fǎ   152 

开音法  kāi yīn fǎ   143 

取嚏法  qǔ tì fǎ   188 

滴鼻法  dī bí fǎ   47 

喷鼻法  pēn bí fǎ   177 

滴耳法  dī ěr fǎ   47 

吹药法  chuī yào fǎ   41 

塞药法  sāi yào fǎ   200 

含噙法  hán qín fǎ   99 

含漱法  hán shù fǎ   100 

蒸气吸入法  zhēng qì xī rù fǎ   318 

切开排脓法  qiē kāi pái nóng fǎ   184 

导引法  dǎo yǐn fǎ   46 

指压法  zhǐ yā fǎ   322 

烙治法  luò zhì fǎ   160 

啄治法  zhuó zhì fǎ     329 

提刮法  tí guā fǎ   232 

失音按摩法  shī yīn àn mó fǎ   213 

捏鼻鼓气法  niē bí gǔ qì fǎ   171 

鼓膜按摩法  gǔ mó àn mó fǎ   91 

鸣天鼓法  míng tiān gǔ fǎ   164 

鼻背按摩法  bí bèi àn mó fǎ   11 

迎香穴按摩法  
yíng xiāng xuè àn mó fǎ  

 

303 

旋耳疮  xuán ěr chuāng   275 

耳带疮  ěr dài chuāng   56 

断耳疮  duàn ěr chuāng   53 

耳瘘  ěr lòu   59 

耵耳  dīng ěr   50 

耳疖  ěr jié   57 

耳疮  ěr chuāng   56 

脓耳  nóng ěr   173 

耳后附骨痈  ěr hòu fù gǔ yōng   57 

脓耳面瘫  nóng ěr miàn tān     174  

脓耳眩晕  nóng ěr xuàn yūn   174 

黄耳伤寒  huáng ěr shāng hán   113 

耳胀耳闭  ěr zhàng ěr bì   61 

耳聋  ěr lóng   59 

耳鸣  ěr míng   60 

耳眩晕  ěr xuàn yūn   61 

耳面瘫  ěr miàn tān   60 

耳瘤  ěr liú   58 

耳廓痰包  ěr kuò tán bāo   58 

鼻疔  bí dīng   11 

疔疮走黄    

dīng chuāng zǒu huáng   50 

鼻疳  bí gān   11 

伤风鼻塞  shāng fēng bí sè   202 

鼻窒  bí zhì   16 

鼻鼽  bí qiú   14 

鼻渊  bí yuān   16 

鼻槁  bí gǎo   12 

鼻干  bí gān   11 

鼻痔  bí zhì   16 

鼻衄  bí nǜ   14 

鼻瘤  bí liú   14 
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鼻痰包  bí tán bāo  15 

鼻菌  bí jūn   13 

鼻损伤  bí sǔn shāng     15 

杨梅鼻烂  yáng méi bí làn   287 

喉痹  hóu bì   105 

喉瘖  hóu yīn   109 

喉咳  hóu ké   107 

声疲  shēng pí   211 

鼾眠  hān mián   98 

喉痈  hóu yōng   109 

急喉风  jí hóu fēng   120 

骨鲠  gǔ gěng  90 

喉癣  hóu xuǎn   108 

白喉  bái hóu   4 

烂喉丹痧  làn hóu dān shā   147 

杨梅喉疳  yáng méi hóu gān   288 

喉瘤  hóu liú   108 

咽瘤  yān liú   283 

会厌痰包  huì yàn tán bāo   115 

颃颡岩  háng sǎng yán   101 

喉菌  hóu jùn   106 

牙痛  yá tòng   282 

牙痈  yá yōng     282 

牙宣  yá xuān   282 

口疮  kǒu chuāng   144 

口糜  kǒu mí   145 

唇风  chún fēng   41 

口癣  kǒu xuǎn   145 

舌菌  shé jùn   208 

苍耳子散  cāng ěr zǐ sǎn   26 

耳聋左慈丸  ěr lóng zuǒ cí wán   59 

喉科六味汤  hóu kē liù wèi tāng 107 

会厌逐瘀汤  huì yàn zhú yū tāng   116 

清咽利膈汤  qīng yān lì gé tāng 186 

温肺止流丹  wēn fèi zhǐ liú dān 248 

鼻疳散  bí gān sǎn   12 

 




	1. ปกใน_ไทย-จีน-อังกฤษ_ส่งโรงพิมพ์
	2. คำนำ_ไทย-จีน-อังกฤษ_ส่งโรงพิมพ์
	3. คำแนะนำการใช้_ส่งโรงพิมพ์_แก้สี
	4. สารบัญ ส่งโรงพิมพ์
	5. ต้นฉบับเล่ม 3  8ต.ค.64 ส่งโรงพิมพ์ แก้สี
	6. ภาพประกอบคำศัพท์ หน้าแรก ส่งโรงพิมพ์
	7. ภาพประกอบคำศัพท์จัดหน้าแล้ว ส่งโรงพิมพ์
	9. ดัชนีเรียงลำดับตามสาขาวิชา ส่งโรงพิมพ์
	Blank Page
	Blank Page



