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รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย ๔) รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
สถาบันการแพทย์แผนไทย ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ
และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย และคณะทางานจัดทาคาจากัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ
และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาจัดทา
รหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยดังกล่าว รวมทั้งหน่ วยบริการสาธารณสุขของรัฐ
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เสร็จสมบูรณ์ และคู่มือเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์แก่ผูต้ รวจวินิจฉัยโรคด้านการแพทย์แผนไทยและบุคลากร
ด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็ นเครื่องมือในการให้รหัสโรค อาการ และหัตถการด้านการแพทย์
แผนไทยที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศต่อไป
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บทนา
บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยเล่มนี้ ประกอบด้วย ๔ ส่วน ได้แก่
ส่วนที่หนึ่ ง
คู่มือการให้รหัสด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนที่สอง
บัญชีรหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนที่สาม
ดรรชนี รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย
ส่วนที่สี่
บัญชีรหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
รหัสการแพทย์แผนไทยนี้ ถูกสร้างขึ้ นเป็ นส่วนหนึ่ งของรหัส ICD-10-TM (บัญชีจาแนกโรคระหว่าง
ประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ ๑๐ ดัดแปลงสาหรับประเทศไทย) โดยประกอบด้วยทั้งรหัสการวินิ จฉัยโรคและอาการ
และรหัสหัตถการ เพื่อตอบสนองความต้องการของแพทย์แผนไทยที่ตอ้ งการมีรหัสการวินิจฉัยและหัตถการเป็ นของ
ตนเอง ซึ่งจะสร้างประโยชน์ อย่างยิ่งในงานรวบรวมเวชสถิติ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการแพทย์
แผนไทย
เนื่ องจากเป็ นหนังสือรหัสการแพทย์แผนไทย ในการพิมพ์จึงได้พยายามใช้อกั ษรไทยและเลขไทยให้
มากที่สุด คงเหลือส่วนที่จาเป็ นต้องใช้อกั ษรและเลขต่างชาติเฉพาะในส่วนที่เป็ นรหัสเท่านั้ น เพื่อให้สามารถใช้
ถ่ายทอดข้อมูลไปเผยแพร่ยงั นานาประเทศได้

รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย
รหัส กลุ่ ม โรคและอาการด้า นการแพทย์แ ผนไทย เป็ นรหัส ที่ ป ระกอบด้ว ยตัว อัก ษรและตัว เลข
เช่นเดียวกับรหัส ICD-10 ที่ใช้กบั โรคและอาการแผนปั จจุบนั โดยหลักแรกที่อยู่ซา้ ยมือสุดของทุกรหัสเป็ นตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัว “U” ตามด้วยรหัสที่เป็ นเลขอารบิกอีก ๒ ถึง ๔ หลัก รวมเป็ นรหัส ๓ ถึง ๕ หลัก แล้วแต่ความ
ละเอียดของรหัส โดยมีเครื่ องหมายจุดคัน่ ระหว่างรหัสหลักที่ ๓ กับหลักที่ ๔ เหตุที่สร้างเป็ นรหัสที่ขึ้นต้นด้วย
อักษร “U” เพราะองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารและควบคุมการใช้รหัส ICD-10 ได้สงวนตัวอักษร “U” ไว้
สาหรับเป็ นรหัสที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ โดยสารองรหัสตั้งแต่ U50 เป็ นต้นไปไว้ใช้ในวัตถุประสงค์พิเศษของแต่
ละประเทศสมาชิ ก ดังนั้ นรหัส กลุ่ มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยที่ ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร “U” ตั้งแต่ รหัส
U50 ถึง U77 จึงถูกกาหนดเป็ นรหัสการวินิจฉัยบทที่ ๒๓ ต่อจากบทที่ ๒๒ ซึ่งเป็ นบทสุดท้ายของ ICD-10 และ
ICD-10-TM
ด้วยเหตุที่ชื่อโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยยังมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ตามแต่ที่
ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีรแ์ ต่ละเล่มที่แพทย์แผนไทยแต่ละท่านยึดถือเป็ นตาราสืบต่อกันมา ดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่
ตรงกันของผูใ้ ช้รหัสทุกท่าน ชื่อโรคและอาการที่นามาสร้างเป็ นรหัสในครั้งนี้ จึงจาเป็ นต้องมีคาจากัดความที่กาหนด
โดยคณะกรรมการพัฒนารหัส การวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกากับอยูด่ ว้ ย โดยจัดพิมพ์ดว้ ยตัวอักษรตัวบางขนาดเล็กใต้ชื่อโรคและอาการที่เป็ น
ชื่อของแต่ละรหัส เช่น
U50.0
แพ้ททอ้ อ้ งง
U50.0 แพ้

อาการคลื่น่ไส้
นไส้อาเจี
อาเจี
่พบในสตรี
้งั ครรภ์
วงระยะไตรมาสแรก
และอาการดี
ึ้ งจากนั
งจากนั
อาการคลื
ยนยนที่พทีบในสตรี
ตั้งตครรภ์
ในช่ในช่
วงระยะไตรมาสแรก
และอาการดี
ขึ้นหลัขนหลั
้น ้ น

๓
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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บทนำา
บทน�

รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็ น ๖ กลุ่มรหัส ดังนี้
U50 – U52
โรคของสตรี
U54 – U55
โรคของเด็ก
U56 – U60
โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
U61 – U72
โรคที่เกิดเฉพาะตาแหน่ ง
U74 – U75
โรคและอาการอื่น
U77
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
จะสังเกตเห็นว่ายังไม่มีการกาหนดรหัสในบางกลุ่มรหัส ได้แก่ U53, U73, และ U76 ทั้งนี้ เพื่อสารอง
ไว้รองรับการเพิ่มเติมของรหัสที่อาจเกิดขึ้ นในอนาคต

คาและเครื่องหมายที่ใช้
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทยในหนังสือเล่มนี้ ได้คงการใช้คาและเครื่องหมายตาม
แบบฉบับของ ICD-10 เพียงแต่พยายามใช้เฉพาะที่จาเป็ นเท่านั้น เพื่อลดการตีความที่อาจทาให้เกิดความสับสน
คาและเครื่องหมายที่ใช้ในหนังสือประกอบด้วย
๑. คาว่า “และ” (ตรงกับคาภาษาอังกฤษใน ICD-10 ว่า “and”) มีความหมายว่า “และ/หรือ” เช่น

U61
รษะ สมอง
U61 โรคและอาการของศี
โรคและอาการของศี
รษะและระบบประสาท
สมอง และระบบประสาท
หมายความว่ า รหัส ในกลุ่ ม U61 ทั้งหมดเป็ นรหัส ส าหรับ โรค และ/หรื อ อาการของศี ร ษะ
สมอง และ/หรือ ระบบประสาท บางรหัสเป็ นรหัสของกลุ่มโรค บางรหัสเป็ นรหัสของอาการ บางโรคเกิดเฉพาะ
ศีรษะ บางโรคเกิดเฉพาะสมอง บางโรคเกิดเฉพาะระบบประสาท และบางโรคเกิดกับทั้งสมองและระบบประสาท
๒. คาว่า “หรือ” (ตรงกับคาภาษาอังกฤษใน ICD-10 ว่า “or”) มีความหมายว่า “หรือ” ใช้สาหรับ
แสดงชื่อโรคหรืออาการที่มีรหัสเดียวกัน ไม่ว่าแพทย์จะบันทึกชื่อใดก็ใช้รหัสนั้น เช่น
U61.0 อัมพฤกษ์
อัมพฤกษ์
อ ลมอั
มพฤกษ์
U61.0
หรือหรื
ลมอั
มพฤกษ์

เดียวกันคือ U61.0

หมายความว่าไม่ว่าแพทย์จะวินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยเป็ น “อัมพฤกษ์” หรือ “ลมอัมพฤกษ์” ก็ ใช้รหัส

๓. คาว่า “ไม่รวม” (ตรงกับคาภาษาอังกฤษใน ICD-10 ว่า “excludes”) ปรากฏอยู่ใต้ชื่อรหัสหรือ
ชื่อกลุ่มรหัส เพื่อแสดงว่ารหัสหรือกลุ่มรหัสนั้ นไม่รวมชื่อโรคและอาการใดบ้าง และมีวงเล็ บ “( )” ระบุรหัส
สาหรับชื่อโรคและอาการที่ไม่รวมถึงนั้น เช่น
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U55.9
U55.9		
		

วงเล็บ คือ U54.9

โรคของเด็
ก ไม่
รายละเอี
ยด ยด
โรคของเด็
ก รไม่ะบุระบุ
รายละเอี

ไม่รไม่
วม:รวม: โรคของเด็
กเล็กเล็
ก กไม่ไม่รระบุ
โรคของเด็
ะบุรรายละเอี
ายละเอียยดด (U54.9)
(U54.9)

หมายความว่ารหัส U55.9 นี้ ไม่รวมโรคที่ไม่ระบุรายละเอียดของเด็ก เล็ก ซึ่งโรคกลุ่มนี้ ใช้รหัสใน

๔. เครื่องหมายวงเล็ บ “[ ]” ใช้แสดงว่าคาที่อยู่ในวงเล็บมีความหมายเหมือนกันกับคาที่อยู่หน้า
วงเล็บ แตกต่างกันเพียงตัวสะกดเท่านั้น เช่น

U54.1
U54.1 		

ส�ำรอกทั
บทราง
สารอกทั
บทราง
[ซาง][ซาง]

หมายความว่าไม่ว่าแพทย์จะบันทึกว่า “สารอกทับทราง” หรือบันทึกว่า “สารอกทับซาง” ให้ใช้
รหัส U54.1 เหมือนกัน เพราะคาว่า “ทราง” กับ “ซาง” คือคาเดียวกัน ต่างกันที่ตวั สะกดเท่านั้น

เลือกให้รหัสการวินิจฉัยที่ละเอียดที่สุด
หลักการให้รหัสการวินิจฉัยของ ICD-10 และ ICD-10-TM คือต้องเลือกให้รหัสการวินิจฉัยที่ละเอียด
ที่สุดเสมอ ดังนั้นโรคหรืออาการใดที่มีรหัสละเอียดถึง ๕ หลัก ต้องให้รหัส ๕ หลัก และรหัส ๓ หลักและ ๔ หลักที่
เป็ นรหัสแม่ของรหัส ๕ หลักนั้ นจะถูกงดใช้โดยปริยาย ในบัญชีรหัสกลุ่มโรคและอาการได้พิมพ์รหัสที่งดใช้ดว้ ย
สาเหตุนี้ด้วยอักษรสีขาวบนพื้ นสีดา เช่น

U56 ไข้ ไข้
U56

U56.0
่เกี่ย่เวกั
U56.0 โรคที
โรคที
กี่ยบวกัไข้บไข้
U56.00
U56.00

			
			

ไข้เเหือด
ไข้

ให้
นหนาว ให้เชื่อมมั
มมัวว ให้
น นผุดขึผุด้นขึ้มาเป็
นผืนผื
่น ่น
ให้จจับั สะท้านร้อนสะท้านหนาว
ให้ปปวดศี
วดศีรษะ วัวันนหนึ
หนึ่ง่ งสองวั
สองวั
นมาเป็
ปืปื้ ้นนหนาๆ
หนาๆ อาจขึ
น
้
ทั
ว
่
ทั
ง
้
ตั
ว
ได้
ถ้
า
หลบเข้
า
ในท้
อ
งให้
ล
ง
ลั
ก
ษณะหั
ด
เหื
อ
ดมี
ล
ก
ั
ษณะคล้
า
ยคลึ
อาจขึ้ นทัว่ ตั ได้ ถ้าหลบเข้าในท้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลกั ษณะคล้ายคลึงกังกันน

จากตัวอย่างนี้ หากแพทย์แผนไทยวินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยเป็ นไข้เหือด ผูใ้ ห้รหัสต้องให้รหัสที่ละเอียดที่สุด
คือ U56.00 ห้ามให้รหัส U56 และ U56.0 ทั้งนี้ จะสังเกตเห็นว่ารหัส U56 และ U56.0 ซึ่งเป็ นรหัสแม่ของรหัส
U56.00 จะเป็ นรหัสพื้ นสีดา หมายความว่าเป็ นรหัสที่งดใช้ แต่ยงั จัดพิมพ์ไว้ในบัญชีเพื่อแสดงโครงสร้างของระบบ
รหัสให้คงอยู่

๕
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

5

บทนำา
บทน�

โรคและอาการอื่นที่ระบุรายละเอียด
รหัสย่อยที่ลงท้ายด้วยเลข 8 ส่วนใหญ่หมายถึงโรคและอาการอื่นที่ระบุรายละเอียด เช่น
U75.2 อาการทางจิ
อาการทางจิตตใจ
ใจ
U75.2
U75.20		
U75.20
U75.21		
U75.21
U75.22
U75.22		
U75.28
U75.28		
U75.29 		
U75.29

เครี
เครียยดดหรื
หรืออ วิวิตตกกั
กกังงวล
วล
ซึมซึเศร้
มเศร้าา
นอนไม่หหลัลับบ
นอนไม่
อาการอื่น่นทางจิ
ทางจิตตใจใจ ทีที่ร่ระบุ
อาการอื
ะบุรรายละเอี
ายละเอียยดด
อาการทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด
อาการทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด

รหัส U75.28 อาการอื่นทางจิตใจ ที่ระบุรายละเอียด ใช้เมื่อแพทย์ระบุคาวินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยมีอาการ
ทางจิ ต ใจที่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดชัด เจน แต่ ไม่ มี ร หัส เฉพาะส าหรับ อาการนั้ น ในบัญ ชี ร หัส อาการทางจิ ต ใจ เช่ น
วิ นิ จฉั ย ว่ า ผู้ ป่ วยมี อ าการประสาทหลอน ซึ่ ง เป็ นอาการทางจิ ต ใจ แต่ ไ ม่ ต รงกั บ รหั ส U75.20, U75.21,
และ U75.22

พยายามหลีกเลี่ยงการให้รหัสที่ไม่ระบุรายละเอียด
รหัสกลุ่มโรคและอาการที่ลงท้ายด้วยเลข 9 ส่วนใหญ่เป็ นรหัสที่ไม่ระบุรายละเอียด ถือว่าเป็ นรหัสที่
มีคุณค่าในเชิงเวชสถิติตา่ กว่ารหัสอื่น ผูใ้ ห้รหัสควรพยายามหลีกเลี่ยงการให้รหัสประเภทนี้ โดยปรึกษาแพทย์ก่อน
ให้รหัสหากพบว่าแพทย์วินิจฉัยไม่ละเอียด ตัวอย่างรหัสที่ไม่ระบุรายละเอียดที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น
U50.9
U51.9
U52.9
U54.9
U55.9

ความผิ
ดปกติ
ของสตรี
ต้งั ครรภ์
และหลั
ระบุรยายละเอี
ยด
ความผิ
ดปกติ
ของสตรี
ตั้งครรภ์
และหลั
งคลอดงคลอด
ไม่ระบุรไม่
ายละเอี
ด
ความผิ
ดปกติ
ของโลหิ
ระบุรายละเอี
ความผิ
ดปกติ
ของโลหิ
ตระดูตระดู
ไม่ระบุไม่รายละเอี
ยด ยด
โรคและอาการของสตรี
ไม่ระบุไม่รายละเอี
ยด ยด
โรคและอาการของสตรี
ระบุรายละเอี
โรคของเด็
กเล็กกเล็ไม่กระบุ
ยด ยด
โรคของเด็
ไม่รรายละเอี
ะบุรายละเอี
โรคของเด็
ก ไม่ก ระบุ
ยด ยด
โรคของเด็
ไม่รรายละเอี
ะบุรายละเอี

อย่าให้รหัสของอาการหากทราบชื่อโรคที่เป็ นต้นเหตุ
หากแพทย์บนั ทึกทั้งชื่ออาการและชื่อโรคที่เป็ นต้นเหตุของอาการนั้น ให้เลือกให้รหัสเฉพาะรหัสของ
โรคที่เป็ นต้นเหตุ ไม่ตอ้ งให้รหัสของอาการนั้น เช่น แพทย์บนั ทึกคาวินิจฉัยว่า
(๑) ลมกองหยาบ
(๒) ท้องอืด
ในกรณี นี้ ให้ร หัส เฉพาะ U57.0 ลมกองหยาบ เพี ยงรหัส เดี ย ว ไม่ ต ้อ งให้ร หัส U66.80 ท้องอื ด
ร่วมด้วย
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วิธีคน้ หารหัสจากดรรชนี
ส่วนที่สามของหนังสือเล่มนี้ คือดรรชนี รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย มีสาหรับการ
ค้นหารหัสกลุ่มโรคและอาการ โดยเรียงลาดับคาหลักและคาย่อยตามพยัญชนะไทย จาก ก ไปถึง ฮ เช่นเดียวกับ
ปทานุ กรม คาที่เป็ น คาหลัก ในการค้นหารหัสจะพิมพ์ดว้ ยตัวพิมพ์หนา และคาที่เป็ น คาย่อย ในการค้นหารหัส
จะพิมพ์ดว้ ยตัวพิมพ์บาง และมีขีด – หน้าคา โดยจานวนขีดจะแสดงระดับของคาย่อย คาย่อยระดับที่หนึ่ งจะมีขีด
นาหน้า ๑ ขีด คาย่อยระดับที่สอง (ซึ่งเป็ นคาย่อยของคาย่อยระดับที่หนึ่ ง) จะมีขดี นาหน้า ๒ ขีด และคาย่อยระดับที่
สาม (ซึ่งเป็ นคาย่อยของคาย่อยระดับที่สอง) จะมีขดี นาหน้า ๓ ขีด ฯลฯ
คาหลัก คือ คาที่แสดงว่าเป็ นโรคหรื อมีความผิดปกติ ไม่ใ ช่ คาที่มาขยายว่าเป็ นโรคแบบใด หรื อ
บอกว่าเกิดโรคที่อวัยวะใดหรือส่วนใดของร่างกาย ผูใ้ ห้รหัสพึงวิเคราะห์คาวินิจฉัยของแพทย์ว่าส่วนใดในคาวินิจฉัย
เป็ นคาหลัก เช่น แพทย์วินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยเป็ น “กษัยกล่อนลม” คาที่เป็ นคาหลักคือคาว่า “กษัย” ส่วนคาว่า “กล่อน”
และคาว่า “ลม” เป็ นเพียงคาที่มาขยายคาว่า “กษัย” เมื่อเปิ ดดรรชนี หารหัสโดยใช้คาว่า “กษัย” เป็ นคาหลักจะพบ
ดังนี้
กษัย U60.9
U60.9
– กล่
กล่ออนน U60.29
U60.29
– –– ดิดินนU60.20
U60.20
– –– เถา
เถาU60.24
U60.24
– –– น�น้ำ้ าU60.21
U60.21
– –– ไฟไฟU60.23
U60.23
– –– ลมลมU60.22
U60.22

จากดรรชนี ในตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า
 ถ้าต้องการหารหัสของคาว่า “กษัยกล่อนลม” จะได้รหัส U60.22
 ถ้าต้องการหารหัสของคาว่า “กษัยกล่อน” จะได้รหัส U60.29
 ถ้าต้องการหารหัสของคาว่า “กษัย” จะได้รหัส U60.9
ซึ่งรหัส U60.29 และ U60.9 เป็ นรหัสที่ไม่ระบุรายละเอียดของคาวินิจฉัย ควรหลีกเลี่ยง
ในกรณีที่แพทย์บนั ทึกชื่อคาวินิจฉัยที่มีคาว่า “โรค” หรือคาว่า “ความผิดปกติ” อยู่ดว้ ย ให้ใช้คาว่า
“โรค” หรือคาว่า “ความผิดปกติ” เป็ นคาหลักในการค้นหารหัสจากดรรชนี
เมื่อผูใ้ ห้รหัสค้นรหัสจากดรรชนี ได้แล้ว แนะนาให้ตรวจสอบรหัสที่คน้ ได้ในบัญชีรหัสโรคและอาการ
ในส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้ ก่อน ซึ่งในส่วนนี้ จะมีคาจากัดความของโรคและอาการ รวมทั้งเงื่อนไขการให้รหัส
บางประการ เช่น รหัสนี้ ไม่รวมถึงโรคและอาการใด เมื่อแน่ ใจว่าได้รหัสที่มีความหมายตรงกับความต้องการแล้วจึง
ค่อยบันทึกรหัสนั้น
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รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
เป็ นส่วนหนึ่ งของรหัสการผ่าตัดและหัตถการในระบบ ICD-10-TM มีลกั ษณะเป็ นรหัสตัวเลขอารบิก
๗ หลัก แบ่งเป็ น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนต้น
ประกอบด้วยรหัสเลข ๓ หลักแรก แสดงตาแหน่ งของอวัยวะหรือส่วนของร่างกายที่
แพทย์ได้ทาหัตถการนั้ น บัญชี รหัส ๓ หลักแรกที่ เกี่ยวกับหัตถการด้านการแพทย์
แผนไทยได้แสดงไว้ในหน้าสุดท้ายของส่วนที่สี่ของหนังสือเล่มนี้
ส่วนกลาง ประกอบด้วยรหัสเลข ๒ หลักกลาง แสดงประเภทของหัตถการ สาหรับหัตถการด้าน
การแพทย์แผนไทยมีรหัส ๒ หลักกลาง ๓ รหัส ได้แก่
77 หมายถึง การบริบาลมารดาและทารกด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
78 หมายถึง การบาบัดรักษาโรคและอาการด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
79 หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
ส่วนท้าย
ประกอบด้วยรหัสเลข ๒ หลักท้าย แสดงชนิ ดของหัตถการ
หัตถการหลายหัตถการสามารถทากับอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ งหรือหลายอวัยวะก็ได้ ทากับส่วนใดส่วน
หนึ่ งของร่างกายหรือหลายส่วนก็ได้ หรืออาจทากับทัว่ ทั้งร่างกายก็ได้ หัตถการเหล่านี้ ในบัญชีรหัสจะพิมพ์เลขรหัส
ส่วนต้น ๓ หลักแรกเป็ นเลข 900 ซึ่งหมายถึงทั้งร่างกาย เอาไว้ก่อน และพิมพ์หมายเหตุว่า
หมายเหตุ
: ในกรณี
ี่มิได้ท�ำทหัี่มติไถการต่
ทั้งร่างกายของผู
้มารับบริม้ การัารบบริ
ให้กเปลี
นเลขรหั
สสามหลัสกสามหลั
แรก		กแรก
หมายเหตุ
: ทในกรณี
ด้ทาหัตอถการต่
อทั้งร่างกายของผู
าร ่ยให้
เปลี่ยนเลขรหั
จากเลขจากเลข
900 เป็900
นเลขรหัเป็สนเลขรหั
ที่แสดงต�สำทีแหน่
ง
อวั
ย
วะซึ
ง
่
ได้
ท
ำ
�
หั
ต
ถการนั
น
้
ตามที
ร
่
ะบุ
ใ
นบั
ชี		
่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ญ
ระบุ
ในบัญชี
รหัสอวัยรหั
วะท้
า
ยส่
ว
นที
ส
่
น
่
ี
้
ี
สอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

หมายความว่าถ้าแพทย์ทาหัตถการนั้นกับทั้งร่างกายก็ให้ใช้เลขรหัส ๓ หลักแรกเป็ น 900 เหมือนใน
บัญชีรหัส แต่ถา้ ทากับเพียงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ ง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ งของร่างกาย ให้เปลี่ยนเลขรหัส ๓ หลักแรก
เป็ นเลขรหัสที่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งแพทย์ได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้ เช่น
 การนวดด้วยน้ ามันหอมระเหย
 ถ้านวดทั้งร่างกาย ให้รหัส 900-78-10
 ถ้านวดเฉพาะบริเวณหลัง ให้รหัส 590-78-10
 ถ้านวดเฉพาะที่ขอ
้ เท้า ให้รหัส 875-78-10
 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดตัวเพื่อสุขภาพ
 ถ้านวดทั้งตัว ให้รหัส 900-79-00
 ถ้านวดเฉพาะเท้า ให้รหัส 876-79-00
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๘
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

ส่วนที่ ๒

รหัสกลุม่ โรคและอาการ
ด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
านการแพทย์
รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

บทที่ 23
รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย
(U50 – U70)
รหัสบทนี้ ประกอบด้วยหมวดต่างๆ ดังนี้
U50 – U52 โรคของสตรี
U54 – U55 โรคของเด็ก
U56 – U60 โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
U61 – U72 โรคที่เกิดเฉพาะตาแหน่ง
U74 – U75 โรคและอาการอื่น
U77
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

โรคของสตรี
(U50 – U52)
U50

ความผิดปกติของสตรีต้งั ครรภ์และหลังคลอด

U50.0

แพ้ทอ้ ง


U50.1

อาการคลื่นไส้ อาเจียน ที่พบในสตรีต้งั ครรภ์ในช่วงระยะไตรมาสแรก และอาการดีขนหลั
ึ้ งจากนั้น

สตรีหลังคลอดบุตรโลหิตแห้งไป

ประจําเดือนในสตรีหลังคลอดบุตรไม่มาตามปกติ เนื่ องจากสตรีกินยาและอาหารรสร้อนจัด และนํ้าคาวปลาออก
ไม่หมด ทําให้โลหิตแห้งไปเป็ นก้อนกาฬ แห้งติดกระดูกสันหลังให้ปวดหลัง ปวดเอว อยู่ ๑๔ - ๑๕ วัน หลังจากนั้นโลหิต
เป็ นพิษทําโทษต่างๆ เป็ นตุ่มเม็ดเหมือนหนามบัว ให้มีอาการชัก ตาเหลือกตาช้อน สลบไป


U50.2

สตรีหลังคลอดน้ าคาวปลาไม่เดิน

 ภาวะนํ้ าคาวปลาไม่ออก เป็ นเพราะปากมดลูกหย่อนยานตํา
่ ลงมา แล้วไปติดปิ ดปากช่องคลอด ทําให้น้ําคาวปลา
เดินไม่ได้

U50.3

สตรีหลังคลอดอยูไ่ ฟไม่ได้

U50.4

สตรีหลังคลอดมีน้ านมน้อย

 แม่หลังคลอดไม่สบาย อยู่ไฟไม่ได้ จากสาเหตุ ต่างๆ เช่น มีไข้ ทนความร้อนไม่ได้ นํ้ าคาวปลาเป็ นพิษ (หมายถึ ง
โลหิตตีขนกระทํ
ึ้
าให้นอนเพลิงมิได้ ให้สวิงสวาย แลลมเสมหะระคนกันตีขึ้นมาจุกในลําคอและยอดอก ให้แน่ นใจแดก
อกเป็ นกําลัง และให้ทอ้ งขึ้ นบริโภคอาหารมิได้ ให้หาวให้เรอ อาจใจสัน่ ตาเหลือกตาช้อน ชักสลบ)



U50.5

สตรีหลังคลอดไม่มีน้ านม


U50.6

หลังคลอดบุตรมารดามีน้ํานมออกน้อย ไม่พอเพียงให้ทารกรับประทาน
หลังคลอดบุตรมารดาไม่มีน้ํานมเลี้ ยงลูก

สตรีหลังคลอดน้ าคาวปลาเดินไม่สะดวก


ภาวะนํ้าคาวปลาออกน้อย กะปริดกะปรอย

๑๑
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

11

ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหัรหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U50.7

สตรีหลังคลอดเต้านมคัดตึงผิดปกติ

ภาวะที่มีน้ํานมคัง่ มาก แต่ไหลไม่สะดวก หรือไม่ไหล เนื่ องจากหัวนมบอด หรือท่อนํ้านมอุดตัน ถูกดูดออกไปน้อย
กว่าปริมาณการสร้างนํ้านม ทําให้มารดามีอาการเจ็บปวดเต้านมและมีการติดเชื้ อตามมาได้



U50.8

ความผิดปกติชนิดอื่นของสตรีต้งั ครรภ์และหลังคลอด ที่ระบุรายละเอียด

U50.9

ความผิดปกติของสตรีต้งั ครรภ์และหลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด

U51

ความผิดปกติของโลหิตระดู

U51.0

โลหิตปกติโทษ

อันว่าโลหิตระดูนี้เป็ นชาติธรรมดา สตรีผใู้ ดเคยถึงระดูน้ัน ลมกองใดเคยกําเริบ ลมกองนั้นกําเริบขึ้ นทุกเดือนทุกครั้ง
จึงเรียกว่าปกติโลหิต ถ้าถึงกําหนดระดูมาอาการแปลกไปอย่างอื่น ลมกองอื่นทําแล้วจัดได้ชื่อว่าทุ จริตโทษ อาการ
โลหิตปกติโทษนั้น ใช่จะมีแต่ ๕ ประการนั้นหามิได้ ก็ย่อมมีต่างๆ ตามลักษณะโลหิตที่เป็ นนั้น ตั้งแต่แรกเมื่อระดูมา
อาศัยธาตุ อาศัยสมุฏฐาน อาศัยฤดูที่เคยเป็ นนั้น


U51.00

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่หวั ใจ

เมื่อจะมีระดูมามักให้ระสํา่ ระสาย มักขึ้ งโกรธ บ้าบ่น บางทีให้คลัง่ ละเมอเพ้อพก เมื่อจะเป็ นนั้นริม
จักษุ เขียว ถ้าแพทย์ผใู้ ดแก้มิฟัง หญิงนั้นจะเสียจริตเป็ นบ้า



U51.01

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่ข้วั ดี

เมื่อระดูมีมาให้เป็ นไข้ไป ๔ – ๕ วัน ให้เชื่อมไป ไม่รวู้ ่าคํา่ รุ่ง และนอนสะดุง้ หวาด เจรจาด้วยผี
คนสมมุติว่าขวัญไปกินเถื่อน เพราะว่าโลหิตนั้นทําเอง บางทีผุดขึ้ นมาเห็นดําเห็นแดงก็มี เท่าแว่นนํ้าอ้อย
ก็มี ถ้าผูใ้ ดแก้มิฟัง บุคคลผูน้ ้ันจะกลายเป็ นไข้รากสาดสันนิ บาต



U51.02

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่ผิวเนื้ อ

เมื่อจะมีระดูมานั้ น ให้รอ้ นผิวเนื้ อ ให้รอ้ นผิวหนั ง แลแดงดังผลตําลึงสุก บางทีผุดขึ้ นดังเม็ดผด
แลเท่าใบพุทราเท่างบนํ้าอ้อยก็มี ดุจไข้รากสาดสันนิ บาตไป ๒ วัน ๓ วัน บางทีสมมติว่าเป็ นประดง
ครั้นระดูมีมาก็หาย



U51.03
U51.04

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่เส้นเอ็น

 เมื่อระดูจะมีมานั้ น ให้เป็ นดุจไข้จบ
ั ให้สะบัดร้อนสะท้านหนาว ปวดศีรษะเป็ นกําลัง ครั้นระดูมีมา
ก็หายไปแล

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่กระดูก

เมื่อจะมีระดูมานั้ น ให้เมื่อยทุกข้อทุกลํานั้ น ดังอัฐิจะแตกจะคลาดจากกัน ให้เจ็บเอวให้เจ็บท้อง
ให้บิดคร้านนอนไป ครั้นระดูมีมาก็หาย



U51.09

U51.1

โลหิตปกติโทษ ไม่ระบุรายละเอียด

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่กองธาตุ


โลหิตระดูที่เกิดจากกองธาตุท้งั ๔ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ

U51.10

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่กองปถวีธาตุ (ธาตุดิน)

ถ้าแลเกิดแก่สตรีผใู้ ด ที่มีสามีแล้วก็ดี ที่หาสามีมิได้ก็ดี ลักษณะเมื่อระดูมีมานั้ นให้เมื่อยทุกข้อ
ทุกลํากระดูก ระดูเดินหยดย้อยมิได้สะดวก บางทีให้เป็ นมันเป็ นเมือก บางทีปรเมหะระคนออกมากับ
โลหิตเหนี ยวดุจยางมะตูม กระทําให้รอ้ น ให้แสบแล้วจุกเสียด ให้ทอ้ งขึ้ นเป็ นกําลัง แลระดูน้ันมีสีดํา
สีแดง สีขาว สีเหลือง ระคนกันออกมา กลิ่นอันคาวยิ่งนัก ให้ปวดในท้องเป็ นกําลัง



U51.11

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่กองอาโปธาตุ (ธาตุน้ า)

ถ้าสตรีผใู้ ด ที่ยงั มิได้มีสามีก็ดี มีสามีแล้วก็ดี เมื่อจวนจะมีระดูมานั้นกระทําให้ลงไปวันละ ๕ ครั้ง
วันละ ๖ ครั้ง ระดูน้ั นเดิ นออกมาเป็ นมวก (เมื อก) เป็ นมัน เหม็ นคาวยิ่งนั ก โลหิตนั้ นบางที ใ ส
บางทีเป็ นเปลวดุจปรเมหะ (ของเหลวที่ออกจากมดลูกซึ่งมีลักษณะเป็ นเมือกมูก เมือกมันเปลวไต)
แลไข่ขาว แลระดูน้ันเดินมิได้สะดวก ให้ปวดท้องเป็ นกําลัง ให้บริโภคอาหารมิได้
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๑๒
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัมส่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U51.12

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่กองวาโยธาตุ (ธาตุลม)

ถ้าเกิดแก่สตรีผใู้ ด ที่มีสามีแล้วก็ดี ที่มิได้มีสามีแล้วก็ดี เมื่อจะมีระดูมานั้ นกระทําให้ทอ้ งขึ้ น
ท้องพอง ให้จุก ให้เสียดเป็ นกําลัง ให้ตัวร้อน ให้จบั เป็ นเวลา ให้คลื่น ให้เหียน ให้อาเจียนแต่
ลมเปล่า ระดูมีมาไม่สะดวก มีสีดุจนํ้าดอกคําอันจาง (ดอกคําไทย) ให้ปวดเป็ นกําลัง


U51.13

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่กองเตโชธาตุ (ธาตุไฟ)

ถ้าแลเกิดแก่สตรีผใู้ ด ที่มีสามีแล้วก็ดี หาสามีมิได้ก็ดี เมื่อระดูจะมีมานั้ นกระทําให้ตึงไปทั้งตัว
แล้ว ระดูจึง มีม า ให้ร ้อนอยู่ช่ อ งครรภ์ดุ จ ถู กพริ ก แลโลหิต ที่ อ อกมานั้ น เป็ นฟอง มี สี ดุ จ นํ้ า ฝาง
อันบุคคลเอานํ้ าส้มมะนาวบีบลงสีน้ันก็เหลืองไปแล้ว กระทําให้รอ้ นผิวเนื้ อดังจะปอก (ลอก) แลให้
อาเจียน ให้เหม็นอาหาร บริโภคอาหารมิได้ ให้สะบัดร้อนสะท้านหนาว แลให้จุกแดก


U51.19

U51.2

U51.3

โลหิตระดูอนั บังเกิดแต่กองธาตุ ไม่ระบุรายละเอียด

โลหิตระดูเป็ นชาติโทษ

 มี ๒ จําพวกคือ หญิงบางจําพวกมีอายุ ไ ด้ ๑๔, ๑๕ ปี ก็ ดี ควรมีระดูก็ไม่มีร ะดู บางที มีร ะดูมาครั้งหนึ่ ง สองครั้ง
ก็แห้งไป เมื่อมีสามีแล้วจึงมีระดูปกติก็มี บางทีระดูลา้ งหน้า (ระดูลา้ งหน้า หมายถึงคําศัพท์ที่ใช้เรียกเฉพาะในหญิง
ที่จะตั้งครรภ์ คือระดูที่มีมาเล็กน้อยก่อนตั้งครรภ์ในผูห้ ญิงที่มีสามีแล้ว) ก็มีครรภ์ทีเดียว ลักษณะดังนี้ เป็ นชาติประเวณีแห่ง
หญิงนั้นมาแต่ตระกูลแห่งบิดามารดา และย่ายายของสตรีผนู้ ้ันเนื่ องกันมาแต่โบราณประเพณี ถ้าแพทย์จะรักษาให้แต่ง
ยาบํารุงธาตุให้บริบูรณ์ กาลควรที่โลหิตจะมีเมื่อใดก็คงจะมีเมื่อนั้น พระอาจารย์เจ้าท่านกล่าวไว้ว่าหญิงนี้ เกิดด้วย
ราคะกําหนัด เพราะความกระสันด้วยกามราคะหนักโลหิตจึงแห้งไป ครั้นมีสามีสมความปรารถนาราคะกําหนัดนั้นก็
คลายลง โลหิตนั้นก็บริบรู ณ์ขนเอง
ึ้
หญิงจําพวกหนึ่ งเมื่อหาสามีได้ โลหิตนั้นบริบรู ณ์งามดี ครั้นมีสามีแล้วได้ ๑ ปี
๒ ปี เดือน ๑ ก็ดี โลหิตนั้นจางซีดไป บางทีแห้งติดกระดูกสันหลัง มีอาการให้เจ็บหลังเจ็บเอว ให้เมื่อยทุกข้อทุกลํา
ให้แดกให้จุก ท้องขึ้ นท้องพอง ให้เป็ นไปต่างๆ ให้ผิวเนื้ อชา เนื้ อซีด หน้าตาอิดโรยหิวโหยเป็ นกําลัง นอนไม่หลับ
กินข้าวไม่ได้ แพทย์ผใู้ ดมิได้รกู้ ็สมมติว่าเถาว่าดาน ริดสีดวงก็ว่า เพราะโทษโลหิตนั้นเอง เพราะว่าสตรีผนู้ ้ันมักมาก
ด้วยราคะกิเลส ส้องเสพกามคุณด้วยสามีน้ันเหลือกําลังนัก ไม่เป็ นที่จะกินจะนอน บางทีสามีน้ันมากด้วยกามคุณนัก
สตรีมิอาจทานทนกําลังสามีได้ โลหิตนั้นจึงแห้งไป ถ้าแพทย์จะรักษาพึงให้เอายาประจุโลหิตจงหนัก แล้วจึงแต่งยา
บํารุงธาตุบํารุงกามให้กิน แล้วจึงแต่งยาชื่อว่ากําลังราชสีห์ และแสงพระอาทิตย์บาํ รุงโลหิตให้บริบูรณ์แล้วเมื่อใด
สัตว์ที่จะมาปฏิสนธิในครรภ์ก็จะตั้งขึ้ นได้เมื่อนั้น

โลหิตทุจริตโทษ


โลหิตทุจริตโทษมี ๕ ประการ โลหิตระดูรา้ ง โลหิตคลอดบุตร โลหิตต้องพิฆาต โลหิตเน่ า โลหิตตกหมกซํ้า

U51.30

โลหิตระดูรา้ ง

เมื่อจะบังเกิดโลหิตระดูมิให้มาตามปกติ บางทีดาํ และมีกลิ่นเหม็นเน่ า บางทีจางดุจนํ้าชานหมาก
บางทีใสดุจนํ้ าคาวปลา บางทีขาวดุจนํ้ าซางข้าว กระทําให้เจ็บปวดเป็ นไปต่างๆ ครั้นเป็ นนานมัก
กลายเป็ นมานโลหิต


U51.31

โลหิตคลอดบุตร

เมื่อจะบังเกิดทําให้โลหิตคัง่ เข้าเดินไม่สะดวก แล้วตั้งขึ้ นเป็ นลิ่ม เป็ นก้อน ให้แดกขึ้ นแดกลง เพราะ
บางทีให้คลัง่ ขบฟั น ตาเหลือกตาซ้อน ขอบตาเขียวและริ มฝี ปากเขียว เล็บมือเล็บเท้าเขียว สมมุติ
ว่าปี ศาจเข้าสิง


U51.32

โลหิตต้องพิฆาต

อันตกต้นไม้และถูกทุบถองโบยตี ถ้าเป็ นดังกล่าวท่านว่าไข้น้ันถึงพิฆาต เพราะโลหิตที่ถูกกระทํา
นั้ นกระทบซํ้าระคนกับโลหิตระดู เกิดแห้งกรังเข้าติดกระดูกสันหลังอยู่ จึงได้ชื่อว่าโลหิ ตแห้งกรัง
เพราะอาศัยโลหิตพิฆาต


U51.33

โลหิตเน่า

อาศัยโลหิตระดูรา้ ง โลหิตคลอดบุตร โลหิตต้องพิฆาต และโลหิตตกหมกซํ้าเจือมาเน่ าอยู่ จึงเรียกว่า
โลหิตเน่ า เป็ นใหญ่กว่าลมทั้งหลาย เมื่อจะให้โทษโลหิตเน่ ามีพิษอันกล้าแล่นไปทุกขุมขน บางที
แล่นเข้าจับหัวใจ บางทีแล่ นออกผิวเนื้ อ ผุดเป็ นวงดําแดง เขียว ขาวก็มี บางทีผุดขึ้ นดังยอดผด
ทําพิษให้คนั เป็ นกําลัง ทุรนทุรายยิ่งนัก


๑๓
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหั
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U51.34

โลหิตตกหมกซ้า

ก็อาศัยโลหิตเน่ า เหตุเพราะแพทย์ใช้ยาประคบ ยาผาย ยาขับโลหิตไม่ถึงกําลัง หมายถึงให้ยา
น้อยกว่ากําลังเลือด และโลหิตนั้นเกิดระสํา่ ระสาย ออกไม่หมดสิ้ นเชิง จึงตกหมกซํ้าอยู่ ได้ชื่อว่า
โลหิตตกหมกซํ้า บางทีตกซํ้าอยู่ในเส้นเอ็นหัวเหน่ า เมื่อจะให้โทษก็คุมกันเข้ากระทําให้เป็ นฝี มดลูก
ฝี ปอดควํา่ ฝี เอ็น ฝี อคั นี สนั ต์ ฝี ปลวก และมานโลหิต


U51.39

U51.4

โลหิตทุจริตโทษ ไม่ระบุรายละเอียด

โลหิตระดูมาน้อยหรือไม่มา
U51.40

โลหิตระดูขดั


U51.41

โลหิตระดูมาไม่สมํา่ เสมอทุกเดือน แต่ไม่มีอาการของโรคโลหิตทุจริตโทษ

โลหิตระดูแห้งไป

หญิงใดมีระดูมาแล้วโลหิตนั้นกลับแห้ง ไม่มีมาตามประเวณี อาจจะมีสาเหตุดว้ ยโทษ ๕ ประการ
ดังนี้ ความวิตกเรื่องกาม บริโภคของเผ็ดร้อน โทสะทุบตีตนกับบุคคลอื่น มีจิตลุ่มหลงเล่นดนตรีและ
กีฬาต่างๆ ลมที่กาํ เริบ หญิงนั้นไปทุกข์สัตว์เบา ให้ขดั หัว หน่ าว หาแรงมิได้ ให้เสียดสีขา้ ง ลางที
ให้จุกอกขึ้ นมา ครั้นนวดก็ค่อยสบาย แล้วกลับเป็ นมาเล่า หลายครั้งหลายที จึงให้กลายเป็ นฝี ใน
มดลูก ลางทีก็กลายเป็ นลมก้อน


U51.42

โลหิตระดูไม่มา


U51.43

โลหิตระดูมาน้อยกว่าปกติ


U51.5

มีระดูมาน้อยกว่าปกติ

โลหิตระดูมามากกว่าปกติ


U51.6

เมื่อถึงเวลามีระดู แต่กลับไม่มีระดูมา

มีระดูมามากกว่าปกติ

ปวดโลหิตระดู หรือ ปวดระดู


อาการปวดท้องขณะมีประจําเดือน

U51.8

ความผิดปกติชนิดอื่นของโลหิตระดู ที่ระบุรายละเอียด

U51.9

ความผิดปกติของโลหิตระดู ไม่ระบุรายละเอียด

U52

โรคและอาการอื่นของสตรี

U52.0

มุตกิต

U52.1

 มุตกิตมี ๔ ประการ คือ ให้น้ ํ าปั สสาวะเป็ นโลหิตชํ้าดังกลิ่นนํ้ าปลาเน่ า บางทีเป็ นโลหิตจางดุ จนํ้ าชานหมาก บางที
เป็ นบุพโพจางๆ ดังนํ้าซาวข้าว บางทีเป็ นดังนํ้ามูกขัดหยดๆย้อยๆ จะออกมาให้ขดั ให้ปวดหัวเหน่ า ให้หนักตะโพก
ให้แสบอก กินอาหารไม่รรู้ ส แลโรคทั้งนี้ เป็ นเพราะโลหิตชํ้า

ตกขาว


U52.2
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มีของเหลวออกมาจากช่องคลอด (ยกเว้นเลือด)

ดานเลือด

 เป็ นโรคที่ เกิด ในหญิ ง ช่ วงวัย เจริ ญพั นธุ ์ห รื อช่ ว งมีป ระจําเดื อ น หมายถึ ง ก้อนเลื อดประจํา เดื อนที่ ต กค้า ง ทํา ให้มี
อาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดก้านคอ ชาปลายมือปลายเท้า และมือเท้าเย็นชาไม่มีกาํ ลัง ใจหวิว ใจสัน่ ขี้ ร้อนขี้ หนาว
เหงื่อออกง่าย ประจําเดือนมาไม่ปกติ มาไม่สมํา่ เสมอ เป็ นลิ่มเป็ นก้อน มีสีแดงคลํ้าจนดํา และมีกอ้ นแข็งที่ข้วั มดลูก
กินของเย็นมีอาการร้อนคอและจุกอก กินของเผ็ดร้อนทําให้มีอาการทุรนทุราย กระสับกระส่ายไม่สบายตัว นอนไม่หลับ
เบื่ออาหาร ผอมแห้งแรงน้อย

๑๔
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัม่สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U52.3

มดลูกเคลื่อน

เป็ นโรคที่เกิดกับมดลูก หมายถึงมดลูกเคลื่อนไม่อยู่ที่เดิม มดลูกตะแคงตัว ลอยตัว หรืออาจเกิดจากการยกของ
หนักในการมีประจําเดือนวันแรก หรือหลังคลอดบุตรที่มดลูกยังไม่เข้าอู่ มี ๓ ชนิ ด คือ มดลูกดํา่ มดลูกลอย มดลูก
ตะแคง


U52.30

มดลูกด ่า

ให้มีอาการกลั้นปั สสาวะไม่อยู่เวลาไอ หัวเราะ ยกของหนั ก ก้าวขึ้ นลงบันใด ปั สสาวะเล็ ด หรือ
กะปริดกะปรอย เวลาจามปั สสาวะจะราด กลั้นไม่อยู่ มีปวดหลังร้าวมาท้องน้อย



U52.31

มดลูกลอย

โบราณกล่าวว่าเกิดจากผูห้ ญิงหลังคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ ทําให้มดลูกไม่เข้าอู่ หรือเข้าอู่ไม่สนิ ท
ให้มีอาการผายลมทางช่องคลอด เวลาก้าวเดินจะเสียวช่องคลอด ทําให้ปวดต้นคอ ปวดหลังร้าวมา
ท้องน้อย ไม่ทนร้อนไม่ทนหนาว ใจหวิว ใจสัน่ อ่อนเพลีย



U52.32

มดลูกตะแคง

อาการเริ่มเป็ นแรกๆ จะปวดท้องน้อยมาก ปวดจนตัวบิด ให้รีบแก้ไข ถ้าบิดตัวจะทําให้มดลูก
เคลื่ อน อาการทัว่ ๆไปมีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดกระเบนเหน็ บ ปวดเชิงกราน ร้าวชาออกขา
เย็นปลายมือปลายเท้า มีตกขาวไม่คนั ไม่มีกลิ่น ปวดท้องน้อย มีอาการตึงคอ ปวดศีรษะ



U52.39

U52.4

คันช่องคลอด


U52.5

มดลูกเคลื่อน ไม่ระบุรายละเอียด

มีอาการคันในช่องคลอด หรือปากช่องคลอด ซึ่งอาจมีตกขาวร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้

สตรีวยั หมดประจาเดือน

ภาวะที่มีการเปลี่ยนวัยจากผูใ้ หญ่ตอนปลายเข้าสู่วยั สูงอายุ จะเริ่มตั้งแต่อายุ ๔๐ – ๔๕ ปี เกิดขึ้ นเนื่ องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศที่ลดลง ส่งผลให้เพศหญิงหมดประจําเดือน สภาพร่างกายและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป
คือมีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืน ที่ชาวบ้านเข้าใจว่าคือ “อาการเลือดจะไป ลมจะมา” บางคนมีอาการ
นอนไม่ค่อยหลับ เบื่ออาหาร หงุดหงิดง่าย ขี้ น้อยใจ ซึมเศร้า รูส้ ึกสูญเสียความเป็ นเพศแม่ หรือหมดความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นผูห้ ญิง


U52.8

โรคและอาการอื่นของสตรี ทีร่ ะบุรายละเอียด

U52.9

โรคและอาการของสตรี ไม่ระบุรายละเอียด

โรคของเด็ก
(U54 – U55)
U54

โรคของเด็กเล็ก

U54.0

ทารกสารอก

กุมารกุมารี ผูใ้ ดคลอดออกจากครรภ์มารดาแล้ว แลกําเนิ ดอันจะเป็ นเหตุที่จ ะให้บงั เกิดโรคต่างๆนั้ น คือ สํารอก
๗ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เกิดเมื่อทารกรูช้ นั คอ เพราะเส้นเอ็นนั้นเคลื่อนไหว ครั้งที่ ๒ เกิดเมื่อทารกรูค้ วํา่ เพราะกล้ามเนื้ อ
ขยายตัว ครั้งที่ ๓ เกิดเมื่อทารกรูน้ ัง่ เพราะทําให้กระดูกสันหลังเกร็งตัว ครั้งที่ ๔ เกิดเมื่อทารกรูค้ ลาน เพราะสะโพก
และข้อเข่าเคลื่อนไหว ครั้งที่ ๕ เกิดเมื่อทารกเริ่มมีฟัน เพราะเกิดการอักเสบขึ้ นได้ ครั้งที่ ๖ เกิดเมื่อทารกรูย้ ืน เพราะว่า
อวัยวะภายในสัน่ คลอน และครั้งที่ ๗ เกิดเมื่อทารกเริ่มเดิน เพราะกระดูกเคลื่อนไหวเส้นเอ็นกระจาย


๑๕
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัรหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U54.1

สารอกทับทราง [ซาง]

เด็กเป็ นไข้เพราะซางกระทําอยู่ก่อนแล้ว คือ มีอาการให้ทอ้ งขึ้ น เท้าเย็นมือเย็น อุจจาระเหม็นพิการ ถูกสํารอก
ทับขึ้ นมา อาการกลับร้ายแรงขึ้ น คือ ให้ลงท้อง กระหายนํ้ า เชื่ อมมัว ปวดหัวตัวร้อน ปลายมือปลายเท้าเย็ น
สํารอกทับซาง (ทับสองโทษ) คือ ทารกเป็ นซาง มีอาการท้องขึ้ น มือเท้าเย็น อุจจาระเหม็นผิดปกติ แล้ วมีสํารอก
ออกมาทับ(แทรก) ทวีอาการร้ายแรงขึ้ น ให้ทอ้ งเดิน กระหายนํ้า ปวดหัว ตัวร้อน เชื่อมซึม ปลายมือปลายเท้าเย็น


U54.2

ทราง [ซาง] ทับสารอก

U54.3

กาเดาทับทราง [ซาง] และ ทราง [ซาง] ทับกาเดา

 หนึ่ งซางทับสํารอก อาจารย์บอกไว้แจ้ง สํารอกแห่งกุมารมีอาการสี่อย่าง เหลืองเขียวบ้าง เสมหะเป็ นเม็ดมะเขือ
ก็มี ยังทวีดว้ ยซางแทรก อาการแปลกต่อไป ขึ้ นคอไอนอนผวา ไม่นําพาซึ่งนมข้าว ตัวนั้นเล่าบางทีรอ้ น บางที
ผ่อนให้หนาว แลบางคราวเป็ นท่อนเย็น แลร้อนไม่เหมือนกัน หนึ่ งตามันมักดูบน ซางระคนกับสํารอก อาการ
บอกจะแจ้งใจ

ทับกําเดา หรือ ซางทับกําเดา คือ ทารกมีไข้กาํ เดา มีอาการไอ ปวดหัว ตัวร้อนดุจเปลวไฟ ถอนใจใหญ่ หายใจสั้น
ปากคอแห้ง สะดุ ง้ หวาดผวาอยู่ก่อน ซางมาซํ้า โดยเกิดเม็ดในลํา คอ เบื่อข้า วนํ้า ท้องขึ้ นแข็ง อาการแสดงเป็ น
สองโทษ


U54.4

U54.5

ทราง [ซาง]

 โรคเด็ กประเภทหนึ่ ง มักเกิดในเด็ กเล็ ก ทําให้มีอาการตัวร้อน เชื่อมซึม ปากแห้ง อาเจียน กินอาหารไม่ได้ ท้องเดิน
มีเม็ดขึ้ นในปาก ในคอ ลิ้ นเป็ นฝ้ า เป็ นต้น ๒ ประเภท คือ ซางเจ้าเรือน และซางจร ทั้งซางเจ้าเรือนและซางจรจะทําให้
มีอาการแตกต่างกันตามวันเกิดของเด็ก เขียนว่า ทราง ก็มี

หละ

เป็ นโรคชนิ ดหนึ่ งเกิดกับทารกที่มีอายุไม่เกิน ๓ เดือน ผูป้ ่ วยจะมีเม็ดพิษผุดขึ้ นในปาก เม็ดพิษนี้ มีท้งั ชนิ ดไม่มียอด
และชนิ ดที่มียอดแหลม


U54.6

ละออง

โรคชนิ ดหนึ่ งที่เกิดกับทารกที่มีอายุไม่เกิน ๕ ขวบ ๖ เดือน ผูป้ ่ วยมีฝ้าบางๆในลิ้ น ปาก ลําคอ กระพุง้ แก้ม หรือ
บนลิ้ น ฝ้ าบางๆนี้ อาจมีสีต่างๆกันตามวันเกิดของผูป้ ่ วย



U54.7

ลมอุทรวาต หรือ ร้อง 3 เดือน

อุทรวาตมันตั้ง ทารกยังอยู่ในครรภ์น้ัน ให้มารดาจุกเสียดหน้าแทงหลัง ลมนี้ ตั้งติดพัน ออกจากครรภ์มารดา
อยู่ในนาภี น้ั น ลมสําคัญกองใหญ่ จับพัดไปในเส้น ตามแถวเอ็ นสันหลัง ขึ้ นไปยังกระหม่ อม เลี้ ยงยากย่ อมแสนเข็ ญ
เวลาเย็นร้องไห้ อย่าห่อนได้ห่อนคลาย สามเดือนหายหยุดเองให้โทษ


U54.8

โรคชนิดอื่นของเด็กเล็ก ที่ระบุรายละเอียด


ลมประจําวัน ลมปั กษี

U54.9

โรคของเด็กเล็ก ไม่ระบุรายละเอียด

U55

โรคอืน่ ของเด็ก

U55.0

ตานขโมย หรือ ตานโจร

มักมีอาการเกิดขึ้ นแก่เด็กอายุ ๕ – ๑๓ ขวบ บริโภคอาหารอันไม่เคยบริโภค ทําให้บงั เกิดกิมิชาติ ๘๐ จําพวก กินอยู่
ตามที่ต่างๆ หรือเกิดจากพยาธิ ๑๑ จําพวก ทําให้ทอ้ งเดิน ลงท้อง ธาตุวิปริต อุจจาระเหม็นคาวจัด และอุจจาระ
กะปริ ด กะปรอย ชอบของแสลง มักกินปลามากกว่ า ข้าว ชอบของสดคาวต่ า งๆ รับประทานอาหารไม่ ค่อยจะได้
ต่อไปมักทําให้อุจจาระเป็ นมูกเลือด บางทีเลือดออกสดๆ เป็ นอยู่นานวัน ทําให้เด็กซูบซีด ผอมแห้งอ่อนเพลีย กําลัง
น้อยลงไป จนพุงโรก้นปอด ศีรษะโต มีหนังหุม้ กระดูก ขี้ อ้อน นอนสะดุง้ หลับๆตื่นๆ ขี้ ขลาดมาก ปกติได้ยินเสียงอะไร
ก็สะดุง้ ตกใจ
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๑๖
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
านการแพทย์

U55.1

อัมพาตสมองในเด็ก


U55.8
U55.9

โรคอัมพาตที่เกิดจากความผิดปกติของสมองในวัยเด็ก

โรคชนิดอื่นของเด็ก ที่ระบุรายละเอียด

ไม่รวม:

โรคชนิ ดอื่นของเด็กเล็ก ที่ระบุรายละเอียด (U54.8)

โรคของเด็ก ไม่ระบุรายละเอียด

ไม่รวม:

โรคของเด็กเล็ก ไม่ระบุรายละเอียด (U54.9)

โรคที่เกิดอาการหลายระบบ
(U56 – U60)
U56

ไข้

U56.0

โรคที่เกี่ยวกับไข้
U56.00

ไข้เหือด

ให้จับสะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้เชื่อมมัว ให้ปวดศี รษะ วันหนึ่ ง สองวัน ผุ ดขึ้ นมาเป็ นผื่ น
ปื้ นหนาๆ อาจขึ้ นทัว่ ทั้งตัวได้ ถ้าหลบเข้าในท้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน



U56.01

ไข้หดั

ให้จบั สะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้เชื่อมมัว ให้ปวดศีรษะ วันหนึ่ ง สองวัน ผุดขึ้ นมาเป็ นเม็ดทราย
ให้ทวั ่ ทั้งตัว เป็ นยอดแหลมๆ ถ้าหลบเข้าในท้องให้ลง ลักษณะหัดเหือดมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน



U56.02

ไข้อีสุกอีใส หรือ ไข้สุกใส

เป็ นไข้ ปวดศีรษะ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็ นไข้วนั เดียวผื่นก็ขึ้น เริ่มขึ้ นตามตัวก่อน
ตามหน้าและแขนขาพบน้อย ผื่ นจะกลายเป็ นตุ่ ม มีน้ํ า เหลื องภายใน ต่ อมานํ้ า ข้นเป็ นหนอง
เม็ดสุกใสมักจะอยู่ในลักษณะต่างๆกัน และจะตกสะเก็ดภายใน ๓ – ๔ วัน


U56.03

ไข้งูสวัด หรือ ตวัด

บางทีให้จบั สะท้านร้อนสะท้านหนาว ให้ปวดศีรษะ บางทีก็ไม่จบั ผุดเป็ นเม็ดทรายขึ้ นมา เป็ นแถว
ขึ้ นมา มีสัณฐานดังงู เม็ดพองๆ เป็ นเงาหนองก็มี ถ้าผูห้ ญิงเป็ นซ้าย ถ้าผูช้ ายเป็ นขวา และข้าม
สันหลังไป รักษาไม่ได้ แต่พิษสงร้อนดังไฟจุด


U56.04

ไข้เริมน้ าค้าง

ให้จับสะท้า นร้อนสะท้านหนาว ให้จับเชื่ อมมัว แล้ว ให้ปวดศี รษะ แล้วให้ผุดขึ้ นมาเป็ นแผ่ น
ขนาดนิ้ วหนึ่ ง สองนิ้ ว สามนิ้ ว สี่นิ้ว เป็ นเหล่าๆกัน นํ้าใสเขาเรียกว่าเริมนํ้าค้าง



U56.05

ไข้เริมน้ าข้าว

ให้จับสะท้า นร้อนสะท้านหนาว ให้จับเชื่ อมมัว แล้ว ให้ปวดศี รษะ แล้วให้ผุดขึ้ นมาเป็ นแผ่ น
ขนาดนิ้ วหนึ่ ง สองนิ้ ว สามนิ้ ว สี่นิ้ว เป็ นเหล่าๆกัน นํ้าขุ่นเขาเรียกว่าเริมนํ้าข้าว



U56.06

ไข้ออกผื่น


มีจุดแดงจํ้าเขียว ผื่นแดง ตุ่มใส หรือตุ่มหนองขึ้ นพร้อมกับมีอาการตัวร้อน

๑๗
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหัรหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U56.1

ไข้หวัด
U56.10

ไข้หวัดน้อย

ให้สะบัดร้อนสะท้านหนาว ให้ปวดศีรษะเป็ นกําลัง ระวิงระไว ไอ จาม ให้น้ํามูกตก ลักษณะ
อันนี้ ไข้เพื่อหวัดน้อย อันว่าคนไข้ท้งั หลายนั้นไม่กินยาก็หาย ไม่อาบนํ้าก็หาย ใน ๓ วัน ๕ วัน



U56.11

ไข้หวัดใหญ่

ให้จับสะบัดร้อนสะท้า นหนาว ให้ปวดศีรษะ ให้ไอ ให้จาม นํ้ ามูกตกเป็ นกํา ลัง ให้ตัวร้อน
ให้อาเจียน ให้ปากแห้ง ปากเปรี้ ยว ปากขม กินข้าวไม่ได้ แล้วแปรไปให้ไอเป็ นกําลัง แลทําพิษ
คอแห้ง ปากแห้ง ฟั นแห้ง จมูกแห้ง นํ้ ามูกแห้ง บางทีกระทําให้น้ํ ามูกไหลหยดย้อย เหตุดังนี้
เพราะว่ามันสมองนั้ นเหลวออกไปหยดออกจากนาสิ กทั้งสองข้าง ไปปะทะศอเสมหะ จึงให้ไอไป
แก้มิฟังกลายเป็ นริดสีดวงมองคร่อ หืดไอ


U56.19

U56.2

ไข้หวัด ไม่ระบุรายละเอียด

ไข้กาเดา
U56.20

ไข้กาเดาน้อย

ให้ปวดศี รษะ ให้จักษุ แดง ให้ตัว ร้อนเป็ นเปลว ให้ไ อ สะบัดร้อนสะท้านหนาว ให้ปากขม
ปากเปรี้ ยว ปากกินข้าวไม่ได้ แลให้อาเจียน ให้นอนไม่หลับ ลักษณะดังนี้ เป็ นเพื่อไข้กาํ เดาน้อย


U56.21

ไข้กาเดาใหญ่

ให้ปวดศี ร ษะเป็ นกํา ลัง ให้จักษุ แ ดง ให้ตัว ร้อนเป็ นเปลว ให้ไ อ สะบัดร้อนสะท้า นหนาว
ให้ปากแห้ง คอแห้ง เพดานแห้ง ฟั นแห้ง ให้เชื่อม ให้มวั ให้เมื่อยไปทั้งตัว จับสะบัดร้อนสะท้าน
หนาวไม่เป็ นเวลา บางทีผุดขึ้ นเป็ นเม็ดเท่ายุงกัดทั้งตัว แต่เม็ดนั้นยอดไม่มี บางทีให้ไอเป็ นโลหิต
ออกมาทางจมูกทางปาก บางทีให้ชกั มือกําเท้ากํา



U56.29

U56.3

ไข้กาเดา ไม่ระบุรายละเอียด

ไข้ประดง

ไข้ประดงที่เกิดแทรกในไข้พิษทั้ง ๘ ประการ ท่านเรียกไข้ประดงทั้ง ๘ มีอาการรวมกันดังนี้ อาการทัว่ ไป ให้จบั
มือเท้าเย็น ตัวร้อนดังเปลวไฟ ปวดศีรษะเป็ นกําลัง เมื่อยในกระดูก เจ็บเสียวทัว่ ตัว สะท้านร้อนสะท้านหนาว
เชื่อมมัว เพ้อพกกลุม้ ใจ ให้ปากลิ้ นแห้ง ปากเปื่ อย ปากขม หวาน คอแห้ง ร้อนใน กระหายนํ้ า หอบสะอึก
มีลักษณะต่างกันที่ปรากฏเห็นได้ ๘ ชนิ ด ได้แก่ ไข้ประดงมด ไข้ประดงแรด ไข้ประดงควาย ไข้ประดงวัว ไข้ประดงลิง
ไข้ประดงแมว ไข้ประดงช้าง ไข้ประดงไฟ


U56.30

ไข้ประดงมด


U56.31

มีสณ
ั ฐานผุดขึ้ นเป็ นดังยุงกัดทัว่ ทั้งตัว ให้คนั ทําพิษสงให้แสบร้อน

ไข้ประดงแรด

ผุดขึ้ นมามีสณ
ั ฐานแดงหนาดังหนังแรด แล้วให้คลํ้าดําเข้าเป็ นเกล็ดเหมือนหนังแรด ทําพิษสงให้
ปวดแสบปวดร้อน



U56.32

ไข้ประดงควาย


U56.33

ไข้ประดงวัว


U56.34

ผุดขึ้ นมามีสณ
ั ฐานดังตาปลา ทําพิษสงให้ปวดแสบปวดร้อน

ไข้ประดงช้าง
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มีลกั ษณะผุดขึ้ นมาดัง่ เมล็ดข้าวสารคัว่ ทําพิษสงให้ปวดแสบปวดร้อน ขึ้ นทั้งตัว

ไข้ประดงแมว


U56.36

มีสณ
ั ฐานดังผลมะยมสุก ทําพิษสงให้ปวดแสบปวดร้อน

ไข้ประดงลิง


U56.35

มีสณ
ั ฐานผุดขึ้ นมาเหมือนเงาหนอง ทําพิษสงให้ปวดแสบปวดร้อน

มีสณ
ั ฐานขึ้ นเหมือนผิวมะกรูด ทําพิษสงให้ปวดแสบปวดร้อน ให้คนั

๑๘
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
านการแพทย์
รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U56.37

ไข้ประดงไฟ

ผุดขึ้ นมามีสัณฐานเหมือ นไข้ระบุชาดก็ดี มียอดแดง ยอดดํา ให้จบั สะท้านร้อนสะท้านหนาว
ให้เชื่อมมัว กระหายนํ้าเป็ นกําลัง


U56.38
U56.39

U56.4

ไข้ประดงชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด
ไข้ประดง ไม่ระบุรายละเอียด

ไข้เอกโทษ

 ไข้เอกโทษ หมายถึง ไข้ที่มีอาการหรือโทษเพียงประการเดี ยว เช่น มีโลหิตเป็ นพิษ แต่ เพียงอย่างเดี ยว หรื อมีลม
อย่างเดียว หรือมีเสมหะอย่างเดียว (เอก = หนึ่ ง, เดียว + โทษ) ท่านว่าอาการไม่รุนแรง ลักษณะเช่นไข้เพื่อเอก
โทษโลหิตให้ตัวร้อนจัด ปวดศีรษะ กระหายนํ้า ปวดเมื่อยเนื้ อตัว ปั สสาวะเหลือง ตัวแดง ลิ้ นกระด้าง คางแข็ง
ฟั นแห้ง นํ้าลายเหนี ยว เป็ นต้น

U56.40

ไข้เพื่อเสมหะ

ไข้เพื่อเสลดให้อาเพศหนาวนักหนา ขนชันทัว่ กายา จุกอุราแสยงขน อาหารกินมิได้ ปากหวาน
ไปเห็นพิกล ฝ่ าเท้าฝ่ ามือตน ขาวซีดเผือดจนมูลหนักเบา(ฝ่ ามือฝ่ าเท้าขาว อุจจาระปั สสาวะก็ขาวด้วย)
ให้รากถอยอาหาร (อาเจียนและเบื่ออาหาร) จับสะท้านให้เหม็นข้าว


U56.41

ไข้เพื่อกาเดา

กํา เดาสมุ ฏ ฐาน เดื อดฟุ้ งซ่ า นจึงเป็ นไป เจ็ บ สูงเป็ นกํา ลัง ให้คลุ ม้ คลัง่ ดวงจิตไหว ตัว ร้อนดัง
เปลวไฟ ตาเหลื องไปให้เบาแดง รากเหลื องกระหายนํ้ า ปากขมซํ้านํ้ าลายแห้ง ผิ วเนื้ อแตกระแหง
ผิวหน้าแดงตัวเหลือง ไปกลางคืนหลับไม่สนิ ท จับดวงจิตเคลิ้ มหลงใหล นํ้าตามักตกไป (นํ้าตาไหล)
กําเดาให้โทษแลนา


U56.42

ไข้เพื่อปิ ตตะ หรือ ไข้เพื่อดี

ไข้เ กิดในคิม หันต์ ทั้งตะวันเที่ ยงเวลา ลักษณะแห่งโรคา ให้รอ้ นกล้าสกนธ์กาย เหียนรากให้
เพ้อทํา กระหายนํ้ า ระสํา่ ระสาย อนึ่ ง ให้มึ นตึ งกาย ทั้ง ปากคอก็ เ ลื อ กไป ทุ กข์สัต ว์ท้ัง เบาหนั ก
ให้เหลืองแดงพิการ ในอนึ่ งให้เสโทไหล เรียกว่าเอกโทษดี (กําเนิ ดไข้)


U56.43

ไข้เพื่อวาตะ หรือ ไข้เพื่อลม

ไข้แต่หวั คํา่ ไป มิได้มีความสบาย หนึ่ งให้สะท้านหนาว สะท้านร้อนไปทัว่ กาย ปากคอเพดานหาย
นํ้าลายขาดที่เคยมี ให้เจ็บระบมตัว ทุกเส้นเอ็นในอินทรีย์ พรรดึกก็เกิดมี หนึ่ งให้นอนบ่เป็ นนอน
จับแต่หวั คํา่ ไป (กําเนิ ดไข้)



U56.44

ไข้เพื่อโลหิต

ย่อมทําพิษตัวร้อนกล้า กระหายนํ้าปวดศิรา เจ็บกายาแทบทําลาย เบาเหลืองผิวตัวแดง ลิ้ นคางแข็ง
ฟั นแห้งหาย ปากแห้งเหนี ยวนํ้าลาย ธาตุภายในชักให้ลง



U56.5

U56.48

ไข้เอกโทษชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U56.49

ไข้เอกโทษ ไม่ระบุรายละเอียด

ไข้ทุวนั โทษ

 ไข้ทุ ว ันโทษ หมายถึ ง ไข้ที่ เ กิด จากโทษ ๒ อย่ า ง ได้แ ก่ ไข้ทุ ว น
ั โทษลมและกําเดา ไข้ทุวั นโทษลมและเสมหะ
ไข้ทุวนั โทษกําเดาและเสมหะ ไข้ทุวนั โทษกําเดาและโลหิต

U56.50

ไข้เพื่อลมและกาเดา

จับหนาวสะท้านเล่า ให้รอ้ นเร่ากระหายชล เหงื่อตกระสํา่ ระสาย ไม่สบายในกายตน วิงเวียน
เป็ นสลวน ปวดสุดพ้นจะทนทาน


U56.51

ไข้เพื่อลมและเสมหะ

จับหนาวแล้วร้อนมา วิงเวียนหน้า เหงื่อตกไหล ปวดหัวให้มวั ตา อาหารกินมิได้ สองโทษหาก
เป็ นไป กําเริบไซร้ให้มีมา


๑๙
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U56.52

ไข้เพื่อกาเดาและเสมหะ

สองนี้ มีอาการหนาวสะท้า นแสยงขน จุ กอกหายใจขัด เหงื่อวิ บัติตกทั้งตน ให้ร อ้ นอยู่สับสน
ร้อนทัว่ ตนปวดศิรา



U56.53

ไข้เพื่อกาเดาและโลหิต

ราตรีไม่นิทรา ครั้นหลับตาหลงเพ้อไป ปวดเศียรสุดจะทน ให้สลวนในดวงใจ กระหายนํ้าให้
ร้อนใน อาหารไซร้ไม่นําพา



U56.58
U56.59

U56.6

ไข้ทุวนั โทษชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด
ไข้ทุวนั โทษ ไม่ระบุรายละเอียด

ไข้ทบั ระดู หรือ ระดูทบั ไข้

สตรี ที่เ ป็ นไข้ทับระดูห รื อระดูทับไข้น้ั น มู ลเหตุ ก็เ พราะว่ า สตรีมีร ะดูมาแล้ว และระหว่ างระดูกํา ลังเดินอยู่น้ั น
เกิดเป็ นไข้ขนึ้ หรือเป็ นไข้อยู่แล้วเกิดมีระดูมา ดังนี้ เรียกว่าไข้ทบั ระดูหรือระดูทบั ไข้



U56.8

ไข้ชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U56.9

ไข้ ไม่ระบุรายละเอียด

U57

โรคที่เกี่ยวกับลม

U57.0

ลมกองหยาบ หรือ ลมโอฬาริกวาตะ


U57.1

ลมกองละเอียด หรือ ลมสุขุมวาตะ


U57.2

ลมกองหยาบ ถ้าพิการเมื่อใดย่อมให้จุกให้เสียด ให้แน่ นเฟ้ อ ให้ปวดท้อง เป็ นต้น
ลมที่ทาํ ให้จบั ดวงใจอ่อน หิวสวิงสวาย เวียนศีรษะ มืดหน้า มืดตา

ลมปลายปั ตฆาตแขนขา
U57.20

ลมปลายปั ตฆาตบ่า



U57.21

ลมปลายปั ตฆาตไหล่


U57.22

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดกับไหล่ ทําให้มีอาการปวดเสียวกล้ามเนื้ อบริเวณไหล่

ลมปลายปั ตฆาตแขน


U57.23

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดกับบ่า ทําให้มีอาการปวดเสียวกล้ามเนื้ อบริเวณบ่า

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดกับแขน ทําให้มีอาการปวดแขน

ลมปลายปั ตฆาตข้อศอก

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดกับข้อศอก ทําให้มีอาการปวดที่ขอ้ ศอกร้าวไปที่หวั ไหล่ และปวดร้าว
ชาลงไปที่แขน ข้อมือ นิ้ วมือ เวลากํามือ บิดมือ ควํา่ มือ จะเจ็บที่ขอ้ ศอก


U57.24

ลมปลายปั ตฆาตข้อมือ

อาการปวดตึ งและร้า วชาบริ เ วณข้อมือ ฝ่ ามือ นิ้ ว และนิ้ วมือไม่มีกํา ลัง อาจใช้ขอ้ มือมาก
เกิดจากการแข็งตัวของเลือด การคัง่ การอั้นของเลือดที่บริเวณข้อมือ เกิดจากความเสื่อมของกระดูก
ข้อมือและอุบตั ิเหตุบริเวณข้อมือ


U57.25

ลมปลายปั ตฆาตข้อนิ้ วมือ หรือ ลมปลายปั ตฆาตนิ้ วไกปื น

โบราณเรียกลมปลายปั ตฆาตข้อนิ้ วมือ พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบบ่อยในวัยกลางคน
ให้มีอาการปวดบริเ วณฝ่ ามือ โดยเฉพาะโคนข้อนิ้ วอาจมีอ าการอัก เสบชัด เจน มีปั ญหานิ้ วฝื ด
เหยียดไม่ได้ มักเป็ นตอนเช้า เวลากํานิ้ วมือจะกําไม่เข้า หรือกําด้วยความยากลําบาก จะฝื ดมีเสียง
ดัง เมื่อกํามือเข้ามาได้แล้วเวลาเหยียดนิ้ วมือไม่ค่อยออก บางคนอาจงอค้างและรูส้ ึกเจ็บมาก ต้องใช้
มืออีกข้างแกะออก ถ้ามีอาการมากๆ จะเกิดภาวะนิ้ วมือนั้นงอแข็งกําเหยียดไม่ได้ บางคนมีอาการ
ปวดชาร่วมด้วย
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๒๐
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัม่ สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U57.26

ลมปลายปั ตฆาตขา

ภาวะแข็งตัวของหลอดเลือด ทําให้กล้ามเนื้ อส่วนที่เป็ นแข็งเป็ นก้อน เป็ นลํา มีอาการปวดตึง
ร้าวชา บริเวณขา



U57.27

ลมปลายปั ตฆาตส้นเท้า

อาการปวดส้นเท้าโดยเฉพาะเวลาตื่นนอนตอนเช้า เวลาเดินจะเจ็บที่สน้ เท้า อาการเป็ นมากจะเจ็บ
ตลอดเวลา เดิ นกระเผลก บางครั้งอาจมีอาการปวดร้าวไปที่ขอบเท้าและเอ็นร้อยหวาย สาเหตุ
เกิดจากการแข็งตัวของเลือด การคัง่ การอั้นของเลือดที่บริเวณส้นเท้า มีพงั ผืดรัดบริเวณส้นเท้า
หรือมีหินปูนเกาะ เกิดจากการใช้เท้ามาก เช่น เดินมาก เกิดจากการอักเสบบริเวณส้นเท้า เช่น
จากการเล่นกีฬา เกิดจากการเมื่อยของกระดูกส้นเท้า


U57.3

U57.28

ลมปลายปั ตฆาตแขนขาชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U57.29

ลมปลายปั ตฆาตแขนขา ไม่ระบุรายละเอียด

ลมปลายปั ตฆาตคอ หลัง และที่อื่น
U57.30

ลมปลายปั ตฆาตโค้งคอ

ให้คอแข็ง ทรงศีรษะไม่อยู่ กล้ามเนื้ อคอไม่มีกาํ ลัง ก้มหรือเงยหรือเอียงคอมีอาการตึง ปวดต้นคอ
ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ตากระตุก หูออื้ อาจพบขัดยอกที่ขอ้ ต่อหัวไหล่ หรือโรคหัวไหล่ติดร่วมด้วย
ปวดชาต้นแขน ชาปลายนิ้ ว


U57.31

ลมปลายปั ตฆาตสัญญาณ 1 หลัง

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดบริ เวณหลัง ทําให้มีอาการปวดหลังบริเวณบั้นเอวหรือกระเบนเหน็ บ
อาจพบปวดเสียวร้าวชาไปที่สะโพก ก้นย้อย ลงมาถึงหัวเข่า เวลาเดินเข่าเปลี้ ย เข่าทรุด เข่าไม่มีกาํ ลัง
ปวดใต้หวั เข่าก็ได้ แต่อาการปวดจะไม่เลยเข่า


U57.32

ลมปลายปั ตฆาตสัญญาณ 3 หลัง

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดบริเวณหลัง ทําให้มีอาการปวดหลัง ร้าวชามาที่ขา ปลีน่อง ฝ่ าเท้า
และนิ้ วเท้า ทําให้ขาไม่มีแรง


U57.33

ลมปลายปั ตฆาตสัญญาณ 4 หลัง / คอ

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดบริเวณหลัง ทําให้มีอาการปวดตึงต้นคอ กล้ามเนื้ อบ่าและสะบัก สะบักจม
ลมดูดสะบัก อาจพบอาการปวดร้าว ชาแขนด้านนอกและนิ้ วมือ หายใจได้ไม่เต็มที่ ขัดยอกหน้าอก



U57.34

ลมปลายปั ตฆาตสัญญาณ 5 หลัง / คอ

เป็ นลมปลายปั ตฆาตที่เกิดบริเวณหลัง ทําให้มีอาการมึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา
ปวดต้นคอ อาจพบร้าวชาออกแขนด้านใน


U57.38
U57.39

U57.4

ลมปลายปั ตฆาตชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด

ไม่รวม: ลมปลายปั ตฆาตแขนขา (U57.2-)

ลมปลายปั ตฆาต ไม่ระบุรายละเอียด

ลมปราบ

ลมปราบ เป็ นโรคทางโบราณ ถือว่ามาจากลมเพลมพัดหรือถูกของ และเป็ นโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ อ พบได้ที่
กล้ามเนื้ อแขน กล้ามเนื้ อขา กล้ามเนื้ อหน้าอก และกล้ามเนื้ อสันหลัง ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเสียว
แปล๊ บๆ ตามกล้า มเนื้ อนั้ นๆ จะเป็ นมากและกํา เริ บภายใน ๓ วัน คือจะมีอาการรุ นแรงขึ้ นเป็ นลําดับ ถ้า หมอ
วินิจฉัยไม่ถูกต้อง รักษาไม่ถูกกับโรคหรือไม่ได้รักษา เมื่อยุบบวมแล้ว กล้ามเนื้ อส่วนที่เป็ นนั้นจะลีบเล็ กลง ปลาย
ประสาทรับความรูส้ ึกร้อนเย็นจะเสียไป


U57.40

ลมปราบแขน

อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเสีย วแปล๊บๆ ตามกล้ามเนื้ อแขน พออาการทุเลาลงหรื อ
รักษาไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้ อแขนจะลีบเล็กลง จะแข็งเป็ นไต ปลายประสาทรับความรูส้ ึกร้อนเย็นจะ
เสียไป


๒๑
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหัรหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U57.41

ลมปราบขา

อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเสียวแปล๊บๆ ตามกล้ามเนื้ อขา พออาการทุเลาลงหรือรักษา
ไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้ อขาจะลีบเล็กลง จะแข็งเป็ นไต ปลายประสาทรับความรูส้ ึกร้อนเย็นจะเสียไป


U57.42

ลมปราบหน้าอก

อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเสียวแปล๊บๆ ตามกล้ามเนื้ อหน้าอก พออาการทุเลาลงหรือ
รักษาไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้ อหน้าอกจะลีบเล็กลง จะแข็งเป็ นไต ปลายประสาทรับความรูส้ ึกร้อนเย็น
จะเสียไป



U57.43

ลมปราบหลัง

อาการปวด บวม แดง ร้อน เจ็บเสียวแปล๊บๆ ตามกล้ามเนื้ อหลัง พออาการทุเลาลงหรือรักษา
ไม่ถูกต้อง กล้ามเนื้ อหลังจะลีบเล็กลง เรียบแบน ไม่มีกล้ามเนื้ อเป็ นสันขึ้ นให้เห็น ปลายประสาท
รับความรูส้ ึกจะเสียไป


U57.49

U57.5

ลมปราบ ไม่ระบุรายละเอียด

ลมจับโปง

ลมจับโปง เป็ นโรคในตระกูลลมชนิ ดหนึ่ ง เกิดจากอาหาร อากาศ นํ้า (นํ้ามึนเมา) และเป็ นเฉพาะข้อเข่ากับข้อ
เท้าเท่านั้น ลมจับโปงมี ๒ ชนิ ด ได้แก่ ลมจับโปงนํ้า และลมจับโปงแห้ง


U57.50

ลมจับโปงน้ าเข่า

ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่เข่ามาก และเป็ นทั้งข้อเข่า มีน้ําในเข่า บางคนอาจมีอาการไข้
เรียกว่าไข้ลมจับโปง



U57.51

ลมจับโปงน้ าข้อเท้า

 ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่ขอ
้ เท้ามาก และเป็ นทั้งข้อเท้า มีน้ําในข้อเท้า บางคนอาจมี
อาการไข้ เรียกว่าไข้ลมจับโปง

U57.52

ลมจับโปงน้ า ไม่ระบุรายละเอียด

U57.53

ลมจับโปงแห้งเข่า

U57.54

 ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนที่เข่าเพียงเล็ กน้อย แต่จะมีสภาวะเข่าติดขาโก่ง นั ง
่ ยองๆไม่ได้
ขณะเดินในเข่าจะมีเสียงดังกร๊อบแก๊รบ อาการปวดมากเวลาเปลี่ยนอิริยาบถและก้าวขึ้ นบันได

ลมจับโปงแห้งข้อเท้า


U57.6

ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนเล็กน้อยบริเวณข้อเท้า อาจพบข้อเท้าติดและมีเสียงดังเวลาเดิน

U57.55

ลมจับโปงแห้ง ไม่ระบุรายละเอียด

U57.59

ลมจับโปง ไม่ระบุรายละเอียด

ลมลาบอง

 ลมลําบอง เป็ นโรคในตระกูลของลมชนิ ดหนึ่ ง เกิดจากอาหารและอากาศ มักจะเกิดเป็ นกับตัวกระดูกและหัวข้อ
ต่อกระดูกทัว่ ร่างกาย ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อนปรากฏให้เ ห็น ลักษณะอาการทัว่ ไปจะคล้ายกับลมจับโปง
ถ้าเกิดที่ขอ้ เข่าและ ข้อเท้าจะเป็ นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ งของข้อเท่านั้น ถ้ามีอาการปวดมากคนไข้อาจมีอาการจับไข้
ร่วมด้วยก็ได้ ซึ่งเรียกว่าไข้ลมลําบอง และลักษณะอาการบวมจะมีน้ําชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตามตําแหน่ งข้อที่
บวมนั้น

U57.60

ลมลาบองข้อศอก

อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อศอก และจะมีน้ําชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตามตําแหน่ งที่
บวมนั้น



U57.61

ลมลาบองข้อมือ

อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อมือ และจะมีน้ํ าชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตามตําแหน่ ง
ที่บวมนั้น
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๒๒
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รหัม่ สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U57.62

ลมลาบองเข่า

อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณเข่า และจะมีน้ํ าชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตามตําแหน่ งที่
บวมนั้น


U57.63

ลมลาบองข้อเท้า

อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อเท้า และจะมีน้ําชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตามตําแหน่ งที่
บวมนั้น



U57.64

ลมลาบองข้อกระดูกสันหลัง หรือ ลมลาบองข้อไม้ไผ่

อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณข้อกระดูกสันหลัง และจะมีน้ําชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตาม
ตําแหน่ งที่บวมนั้น


U57.65
U57.66

ลมลาบองสัญญาณ 1 หลัง

 อาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณหลัง และมีอาการปวดเสี ยวร้าวชาไปที่ สะโพก ก้นย้อย ลงมาถึ ง
หัวเข่า เวลาเดินเข่าเปลี้ ย ไม่มีกาํ ลัง และอาการปวดจะไม่เลยเข่า

ลมลาบองสัญญาณ 3 หลัง


U57.67

อาการปวด บวม แดงร้อนบริเวณหลัง และร้าวชามาที่ขา ปลีน่อง ฝ่ าเท้า และนิ้ วเท้า

ลมลาบองสัญญาณ 4 หลัง / คอ

อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณสัญญาณ ๔ หลัง และจะมีน้ําชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตาม
ตําแหน่ งที่บวมนั้น


U57.68

ลมลาบองสัญญาณ 5 หลัง / คอ

อาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณสัญญาณ ๕ หลัง และจะมีน้ําชนิ ดข้นๆ เป็ นเมือกเกาะอยู่ตาม
ตําแหน่ งที่บวมนั้น


U57.69

ลมลาบอง ไม่ระบุรายละเอียด

U57.8

โรคที่เกี่ยวกับลมชนิดอื่น

U57.9

โรคที่เกี่ยวกับลม ไม่ระบุรายละเอียด

U58

โรคที่เกี่ยวกับธาตุพิการตามฤดู

U58.0

ปถวีธาตุพิการตามฤดู กลุ่มที่หนึ่ง

ไม่รวม : ธาตุพิการที่เกิดนอกฤดู และที่ไม่ระบุว่าเป็ นธาตุพิการตามฤดู (U59.-)
ปถวีธาตุพิการตามฤดู เป็ นสันนิ บาตฤดู นอนผิดเวลา ปถวีธาตุกาํ เริบ ถ้าเจ็บป่ วยในเดือน ๒, ๓, ๔ ไข้ใน ๓
เดือนนี้ เรียกว่า ปถวีธาตุพิการตามฤดู หากเกิดนอกเหนื อจากเดือน ๒, ๓, ๔ เรียกว่า ปถวีธาตุพิการ (ธาตุดินพิการ)
มี ๒๐ จําพวก อันได้แก่ เกศาพิการ (ผมพิการ) โลมาพิการ นขาพิการ ทันตาพิการ ตะโจพิการ มังสังพิการ นหารู
พิการ อัฏฐิพิการ อัฏฐิมิญชังพิการ วักกังพิการ หทยังพิการ ยกนังพิการ กิโลมกังพิการ ปิ หกังพิการ ปั ปผาสังพิการ
อันตังพิการ อันตคุณงั พิการ อุทริยงั พิการ กรีสงั พิการ มัตถเกมัตถลุงคังพิการ


U58.00

เกศาพิการ หรือ ผมพิการ ตามฤดู

ให้คนั ศีรษะนัก มักเป็ นรังแค ให้เจ็บหนังศีรษะเนื องๆไป (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้เ จ็ บ รากผม ให้ค ั น ศี ร ษะ ศี ร ษะมั ก หงอก มั ก เป็ นรั ง แค
ให้เ จ็ บ หนั ง ศี ร ษะเป็ นกํา ลั ง
(ค.ธาตุวิภงั ค์)



U58.01

โลมาพิการ หรือ ขนพิการ ตามฤดู



U58.02

มั ก ให้ เ จ็ บทั ่ ว ส รร พางค์ ก าย ทุ ก ขุ ม ขน ให้ ข นลุ ก ขนพองทั ่ ว ทั้ งตั ว ( ค.โร คนิ ทา น)
ให้เจ็บทัว่ สรรพางค์ทุกขุมขน ให้ขนลุกขนพองทั้งตัว (ค.ธาตุวิภงั ค์)

นขาพิการ หรือ เล็บพิการ ตามฤดู



มักให้เจ็บต้นเล็บ ให้ตน้ เล็บเขียว ต้นเล็บดําชํ้าโลหิต ให้เจ็บเสียวๆ นิ้ วมือ นิ้ วเท้า (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็บต้นเล็บ ให้เล็บเขียว เล็บดําชํ้าโลหิต เจ็บเสียวๆนิ้ วมือนิ้ วเท้า (ค.ธาตุวิภงั ค์)

๒๓
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U58.03

ทันตาพิการ หรือ ฟั นพิการ ตามฤดู

มักให้เ จ็บไรฟั น บางที ให้เป็ นฝี รํา มะนาด บางทีให้เ ป็ นโลหิตไหลออกทางไรฟั น ให้ฟันคลอน
ฟั นถอนออก ฟั นหัก (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้เ จ็ บ ไรฟั น บางที ใ ห้เ ป็ นรํ า มะนาด บางที ใ ห้เ ป็ นโลหิ ต ออกตามไรฟั น ให้ฟั น หัก ฟั น คลอน
(ค.ธาตุวิภงั ค์)


U58.04

ตะโจพิการ หรือ หนังพิการ ตามฤดู

ให้รอ้ นผิวหนังทัว่ สรรพางค์กาย บางทีให้เป็ นผื่นดุจเป็ นผด แสบร้อนอยู่เนื องๆ (ค.โรคนิ ทาน)
 มักให้ร อ
้ นผิวหนังทัว่ สรรพางค์กาย บางทีเป็ นผื่นขึ้ นทั้งตัวดุจหัวผด ให้ปวดแสบปวดร้อนเป็ นกําลัง
(ค.ธาตุวิภงั ค์)



U58.05

มังสังพิการ หรือ เนื้ อพิการ ตามฤดู

มักให้นอนสะดุง้ ไม่ห ลับสนิ ท มักให้ฟกให้บวม บางทีให้เ ป็ นวงผุ ดขึ้ นเป็ นหัว ดํา หัว แดง
หัวเขียวทั้งตัว บางทีเป็ นดุจลมพิษ สมมุติว่าเป็ นประดง เหือด หัดต่างๆ (ค.โรคนิ ทาน)
 มักให้นอนสะดุ ง
้ ไม่สมปฤดี นอนไม่สนิ ท มักให้ฟกบวมขึ้ น บางทีผุดขึ้ นเป็ นสีแดง สีเขียวทั้งตัว
บางทีเป็ นลมพิษ สมมุติว่าเป็ นประดง เป็ นเหือด เป็ นหัดต่างๆ (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U58.06

นหารูพิการ หรือ เส้นเอ็นพิการ ตามฤดู

มักให้เจ็บ สะบัดร้อน สะท้านหนาว ให้ปวดศีรษะ ท่านเรียกว่าลมอัมพฤกษ์กาํ เริบ (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้จบ
ั สะบัดร้อนสะบัดหนาว ให้ปวดศีรษะเป็ นกําลัง ท่านเรียกว่าอัมพฤกษ์กาํ เริบแล (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U58.1

ปถวีธาตุพิการตามฤดู กลุ่มที่สอง
U58.10

อัฏฐิพิการ หรือ กระดูกพิการ ตามฤดู



U58.11

อัฏฐมิญชังพิการ หรือ เยือ่ ในกระดูกพิการ ตามฤดู



U58.12









ให้เจ็บ ให้อาเจียน จุกเสียดกลับเข้าเป็ นเพื่อลม (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็บ ให้จุกเสียด ให้อาเจียน ให้แดกขึ้ นแดกลง กลายเป็ นลม (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ปิ หกังพิการ หรือ ไตพิการ ตามฤดู
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ให้ตับ โต ตับ ทรุ ด เป็ นฝี ในตับ บางที ผุ ดออกมาในตับแลตับพิ การต่ า งๆ (ค.โรคนิ ท าน)
ให้ตบั โตตับทรุด มักให้เป็ นฝี ในตับ กาฬขึ้ นในตับ (ค.ธาตุวิภงั ค์)

กิโลมกังพิการ หรือ พังผืดพิการ ตามฤดู


U58.16

ให้คลุม้ ให้คลัง่ ดุจเป็ นบ้า ถ้ามิฉะนั้นให้หิวโหยหาแรงมิได้ ให้ทุรนทุรายยิ่งนัก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้คลัง่ ไคล้ ดุจเป็ นบ้า ถ้ามิดงั นั้นให้หิวโหยหาแรงมิได้ ให้ทุรนทุรายยิ่งนัก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ยกนังพิการ หรือ ตับพิการ ตามฤดู


U58.15

มักให้มา้ มหย่อน (ค.โรคนิ ทาน)
ให้มา้ มหย่อน มักเป็ นป้างแล (ค.ธาตุวิภงั ค์)

หทยังพิการ หรือ หัวใจพิการ ตามฤดู


U58.14

มักให้ปวดศีรษะเนื องๆ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปวดศีรษะเป็ นกําลัง (ค.ธาตุวิภงั ค์)

วักกังพิการ หรือ ม้ามพิการ ตามฤดู


U58.13

ให้เมื่อยขบทุกข้อ ทุกกระดูก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เมื่อยในข้อในกระดูก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

มักให้ปวดท้อง แดกขึ้ นแดกลง ปวดขบอยู่เนื องๆ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปวดท้องแดกขึ้ นแดกลง ปวดขัดเป็ นกําลัง (ค.ธาตุวิภงั ค์)

๒๔
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัมส่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U58.2

ปถวีธาตุพิการตามฤดู กลุ่มที่สาม
U58.20

ปั ปผาสังพิการ หรือ ปอดพิการ ตามฤดู



U58.21

มักให้ปวดเป็ นพิษ ให้กระหายนํ้าอยู่เนื องๆ กินนํ้าลงไปจนปอดลอยจึงหายอยาก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็บปวด ให้เป็ นพิษ ให้กระหายนํ้าเป็ นกําลัง กินนํ้าจนปอดลอยจึงหายอยาก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

อันตังพิการ หรือ ลาไส้ใหญ่พิการ ตามฤดู

มักให้สะอึก ให้หาว ให้เรอ (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้พะอื ดพะอม ให้ท อ
้ งขึ้ นท้องพอง มักเป็ นท้องมานลมกษั ย บางที ให้ลงท้องตกมูกตกโลหิต
ให้เป็ นไปต่างๆแล (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U58.22

อันตคุณงั พิการ หรือ ลาไส้นอ้ ยพิการ ตามฤดู

มักให้พะอืดพะอม ท้องขึ้ นท้องพอง มักเป็ นท้องมานกษัย บางทีให้ลงท้องตกมูกตกเลือด เป็ นต่างๆ
(ค.โรคนิ ทาน)
 ให้สะอึก ให้หาว ให้เรอ (ค.ธาตุวิภง
ั ค์)


U58.23

อุทริยงั พิการ หรือ อาหารใหม่พิการ ตามฤดู



มักให้ลงท้อง ลงแดง มักให้อาเจียน มักให้เป็ นป่ วง ๗ จําพวก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ลงแดง ให้ราก มักเป็ นป่ วง ๗ จําพวก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

U58.24

กรีสงั พิการ หรือ อาหารเก่าพิการ ตามฤดู

U58.25

มัตถเกมัตถลุงคังพิการ หรือ เยือ่ ในสมองพิการ ตามฤดู

 มั ก ให้กิ น อาหารไม่ รู ้จ ั ก รสเป็ นต้ น ที่ จ ะให้บ ั ง เกิ ด โรคต่ า งๆ เพราะอาหารแปลกสํ า แลง
(ค.โรคนิ ทาน)
 ไม่มีรสเป็ นต้นที่จะให้เกิดโรคต่างๆ เพราะอาหารผิดสําแลง (ค.ธาตุวิภง
ั ค์)

เมื่ออยู่ดีๆเป็ นปรกติน้ัน อันว่ามันในสมองเราท่านทั้งหลายนี้ พร่องจากกระบาลศีรษะ ประมาณ
เส้นตอกใหญ่หนึ่ ง ก็เดือดจนเต็ มกระบาลศีรษะ ทําให้ปวดศีรษะยิ่งนั ก ให้ตาแดง ให้คลัง่ เรียกว่า
สันนิ บาตต่อกันกับลม ให้ใช้ยานี้ เป็ นยาสุขุม มันในสมองยอบลงเป็ นปรกติ จึงหายปวดศีรษะแล
(ค.โรคนิ ทาน)
 เมื่อ อยู่ดี เป็ นปรกติ น้ ั น สมองศี ร ษะเราท่ านทั้งปวงนี้ พร่ องจากกระบาลศี ร ษะประมาณเส้นตอก
ใหญ่ๆ ถ้าเจ็บปวดพิการไซร้ มันในสมองนั้นก็เดือดขึ้ นเต็มกระบาลศีรษะ ให้ปวดศีรษะเป็ นกําลัง
แก้มิฟัง ให้จกั ษุ แดง ให้คลัง่ เรียกว่า สันนิ บาต ต่อเมื่อใดได้สุมยา เป็ นสุขุม มันในสมองยุบลง
เป็ นปรกติเมื่อใดแล้ว จึงหายปวดศีรษะ (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U58.29

U58.3

ปถวีธาตุพิการตามฤดู ไม่ระบุรายละเอียด

อาโปธาตุพิการตามฤดู กลุ่มที่หนึ่ง

เดือน ๑๑-๑๒-๑ ทั้ง ๓ เดือนนี้ เป็ นเหมันตฤดู มักกินอาหารผิดสําแดง (สํา แลง) (ของแสลงที่ทําให้โรคกําเริบ)
อาโปธาตุพิการ มี ๑๒ จําพวก ได้แก่ ปิ ตตังพิการ (ดีพิการ) เสมหะพิการ (เสมหะ) บุพโพพิการ (หนองพิการ)
โลหิตพิการ (โลหิต) เสโทพิการ (เหงื่อพิการ) เมโทพิการ (มันข้นพิ การ) อัสสุ พิการ (นํ้ าตาพิการ) วสาพิการ
(มันเหลวพิการ) เขโฬพิการ (นํ้ าลายพิการ) สิ งคานิ กาพิการ (นํ้ ามูกพิการ) ลสิ กาพิการ (ไขข้อพิการ) มุ ตตังพิการ
(ปั สสาวะพิการ)


U58.30

ปิ ตตังพิการ หรือ ดีพิการ ตามฤดู



U58.31

เสมหะพิการ ตามฤดู



U58.32

มักขึ้ งโกรธ มักสะดุง้ ใจ (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ขงโกรธ
ึ้
มักให้สะดุง้ ตกใจ ให้หวาด (ค.ธาตุวิภงั ค์)
กินอาหารไม่รจู้ กั รส (ค.โรคนิ ทาน)
กินอาหารไม่รจู้ กั รส (ค.ธาตุวิภงั ค์)

บุพโพพิการ หรือ หนองพิการ ตามฤดู



มักให้เป็ นหืดไอ (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ไอเป็ นโลหิต (ค.ธาตุวิภงั ค์)

๒๕
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U58.33

โลหิตพิการ ตามฤดู



U58.34

เสโทพิการ หรือ เหงื่อพิการ ตามฤดู



U58.35

มักให้เชื่อมซึม (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ซบู ผอม (ค.ธาตุวิภงั ค์)

เมโทพิการ หรือ มันข้นพิการ ตามฤดู



U58.4

มักให้คลัง่ เพ้อพก ให้รอ้ น (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เพ้อพก ให้รอ้ น (ค.ธาตุวิภงั ค์)

มักให้ตวั ชาสากไป (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ปวดศีรษะ ให้เจ็บจักษุ ให้ขาสัน่ ไป (ค.ธาตุวิภงั ค์)

อาโปธาตุพิการตามฤดู กลุ่มที่สอง
U58.40

อัสสุพิการ หรือ น้ าตาพิการ ตามฤดู



U58.41

มักให้ปวดศีรษะ เจ็บตา (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้จกั ษุ มวั นํ้าตาตกนัก แล้วแห้งไป จักษุ น้ันเป็ นดังเยื่อลําไย (ค.ธาตุวิภงั ค์)

วสาพิการ หรือ มันเหลวพิการ ตามฤดู

มักให้บวมมือบวมเท้า เป็ นนํ้าเหลืองตก มักให้ผอมแห้งไป (ค.โรคนิ ทาน)
ให้แล่นออกทัว่ ตัว ให้จกั ษุ เหลือง ตัวเหลือง มูตรคูถเหลือง บางทีให้ลง ให้อาเจียน กลายเป็ นป่ วงลม
(ค.ธาตุวิภงั ค์)



U58.42

เขโฬพิการ หรือ น้ าลายพิการ ตามฤดู

มักให้เป็ นไข้ มักให้คอแห้ง ฟั นแห้ง (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้ป ากเปื่ อย คอเปื่ อย บางที เป็ นยอดเป็ นเม็ ดขึ้ นในคอ บางที เ ป็ นไข้ มักให้ปากแห้ง คอแห้ง
(ค.ธาตุวิภงั ค์)


U58.43

สิงคานิกาพิการ หรือ น้ ามูกพิการ ตามฤดู



U58.44

ลสิกาพิการ หรือ ไขข้อพิการ ตามฤดู



U58.45

มักให้ปวดศีรษะ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปวดศีรษะ เป็ นหวัด ให้ปวดสมอง ให้น้ํามูกตก จักษุ มวั ให้วิงเวียนศีรษะ (ค.ธาตุวิภงั ค์)

มักให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก ให้ขดั ให้ตึงทุกข้อ (ค.ธาตุวิภงั ค์)

มุตตังพิการ หรือ ปั สสาวะพิการ ตามฤดู

ให้ปัสสาวะแดง ขัดปั สสาวะ ปั สสาวะเป็ นโลหิตปวดเจ็บเนื องๆ (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้ปัสสาวะแดงและขัดปั สสาวะ ปั สสาวะเป็ นโลหิต เจ็บปวดเป็ นกําลัง (ค.ธาตุวิภง
ั ค์)


U58.49

U58.5

อาโปธาตุพิการตามฤดู ไม่ระบุรายละเอียด

วาโยธาตุพิการตามฤดู

เดือน ๘-๙-๑๐ ทั้ง ๓ เดือนนี้ คือ วาโยธาตุอันชื่อ ชิรนัคคีพิการ ให้ผอมเหลือง ให้ครัน่ ตัว ให้เมื่อยทุกข้อทุกลําทัว่
สรรพางค์กาย ให้แ ดกขึ้ นแดกลง ให้ลัน่ โครกๆ มักให้หาว ให้เรอ ให้วิ งเวี ยนหน้ า ตา ให้หูห นั ก ให้ร ้อนในอก
ให้รนั ทดรันทวยกาย ให้หายใจสั้น ให้เหม็นปาก ให้หวานปากตัวเอง ให้โลหิตออกจากปากจากจมูก จากหู กินอาหาร
ไม่รจู้ กั รส คือวาโยธาตุพกิ าร (ค.โรคนิ ทาน)
 เดื อน ๘-๙-๑๐ ทั้ง ๓ เดื อนนี้ ว่าด้วยวาโยธาตุ ชื่อ กุ จฉิ ส ยาวาตาพิ การ ให้ผอมเหลื อง ให้เมื่อ ยทุ กข้อ ทุ กลําทัว
่
สรรพางค์กาย ให้แ ดกขึ้ นแดกลง ให้ลัน่ โครกๆ ให้ห าวเรอ วิ งเวี ย นหน้า ตา หูห นั ก มักให้ร อ้ นในอกในใจ
ให้ระทดระทวย ย่อมให้หายใจสั้น ย่อมให้เหม็นปากแลให้หวานปาก มักให้โลหิตออกทางจมูกทางปาก กินอาหาร
ไม่รจู้ กั รส คือวาโยธาตุพิการ (ค.ธาตุวิภงั ค์)
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๒๖
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัม่ สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U58.6

เตโชธาตุพิการตามฤดู

เดือน ๕-๖-๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ ว่าด้วยเตโชธาตุชื่อว่าสันตัปปั คคีพิการ ให้เย็นในอก ให้วิงเวียนในอก กินอาหาร
พลันอิ่ม มักให้จุ กเสีย ดขัดอก อาหารมักพลันแหลก มักอยากบ่อยๆ จึงให้เ กิดลม ๖ จําพวก ได้แ ก่อุท รันตะ
ปั ตตะรันตะ อัสวาตะ ปรามาศ อนุ วาตะ มหาสดมภ์ (ค.โรคนิ ทาน)
 เดือ น ๕-๖-๗ ทัง้ ๓ เดือนนี้ ว่ าด้ว ยเตโชธาตุ ช่อ
ื ว่าสันตัปปคั คีพกิ าร ให้เย็นในอก ให้วงิ เวียนในอก มักให้กนิ
อาหารถอย ถ้าบริโภคอาหารอิม่ มักให้จุกเสียด ขัดในอก อาหารมักพลันแหลก มิได้อยู่ทอ้ ง ให้อยากบ่อยๆ จึงให้
ั
เกิดลม ๖ จาพวก ได้แก่ อุทรันตวาต อุรปกั ขรันตวาต อัสสาสวาต ปสสาสวาต
อนุ วาต หัสกวาต (ค.ธาตุวภิ งั ค์)


U58.60

อุทรันตวาต ตามฤดู


U58.61

อุรปั กขรันตวาต ตามฤดู


U58.62

พัดให้หายใจขัดไป คือว่าเป็ นลมจับให้นิ่งไป

หัสกวาต ตามฤดู


U58.69

พัดให้หายใจขัดอก

อนุวาต ตามฤดู


U58.65

พัดให้นาสิกตึง

ปั สสาสวาต ตามฤดู


U58.64

พัดให้ขดั แต่อกถึงลําคอ

อัสสาสวาต ตามฤดู


U58.63

พัดแต่สะดือถึงลําคอ

ลมมหาสดมภ์ แลลม ๖

เตโชธาตุพิการตามฤดู ไม่ระบุรายละเอียด

U58.9

โรคที่เกี่ยวกับธาตุพิการตามฤดู ไม่ระบุรายละเอียด

U59

โรคที่เกี่ยวกับธาตุพิการ

สิ่งที่ถือว่าเป็ นส่วนสําคัญที่คุม้ กันเป็ นร่างของสิ่งทั้งหลายเสียไปจากสภาพเดิม หรือทํางานไม่ปกติ โดยทัว่ ๆ ไปเชื่อ
ว่าร่างกายของสิ่งทั้งหลายมี ๔ ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ



ไม่รวม : ธาตุพิการตามฤดู (U58.-)

U59.0

ธาตุดินพิการ กลุ่มที่หนึ่ง

การเจ็บป่ วยที่เกิดจากธาตุดินพิการหรือมีการทํางานไม่ปกติ มี ๒๐ จําพวก ได้แก่ เกศาพิการ (ผมพิการ)
โลมาพิการ นขาพิการ ทันตาพิการ ตะโจพิการ มังสังพิการ นหารูพิการ อัฏฐิพิการ อัฏฐิมิญชังพิ การ วักกังพิการ
หทยังพิการ ยกนังพิการ กิโลมกังพิการ ปิ หกังพิการ ปั ปผาสังพิการ อันตังพิการ อันตคุณังพิการ อุทริยังพิการ
กรีสงั พิการ มัตถเกมัตถลุงคังพิการ


U59.00

เกศาพิการ หรือ ผมพิการ

ให้คนั ศีรษะนัก มักเป็ นรังแค ให้เจ็บหนังศีรษะเนื องๆไป (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็ บรากผม ให้คันศี ร ษะ ศีร ษะมักหงอก มักเป็ นรังแค ให้เ จ็บหนั งศี รษะเป็ นกํา ลัง
(ค.ธาตุวิภงั ค์)



U59.01

โลมาพิการ หรือ ขนพิการ



U59.02

มั ก ให้ เ จ็ บ ทั ่ว สรรพางค์ ก ายทุ ก ขุ มขน ให้ ข นลุ ก ขนพองทั ่ว ทั้ ง ตั ว (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็บทัว่ สรรพางค์ทุกขุมขน ให้ขนลุกขนพองทั้งตัว (ค.ธาตุวิภงั ค์)

นขาพิการ หรือ เล็บพิการ



มักให้เจ็บต้นเล็บ ให้ตน้ เล็บเขียว ต้นเล็บดําชํ้าโลหิต ให้เจ็บเสียวๆ นิ้ วมือ นิ้ วเท้า (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็บต้นเล็บ ให้เล็บเขียว เล็บดําชํ้าโลหิต เจ็บเสียว ๆ นิ้ วมือ นิ้ วเท้า (ค.ธาตุวิภงั ค์)

๒๗
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหัรหัสสกลุกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U59.03

ทันตาพิการ หรือ ฟั นพิการ

มักให้เจ็ บไรฟั น บางที ให้เป็ นฝี รํามะนาด บางที ให้เป็ นโลหิตไหลออกทางไรฟั น ให้ฟันคลอน
ฟั นถอนออก ฟั นหัก (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้เจ็ บไรฟั น บางที ให้เ ป็ นรํา มะนาด บางที ให้เป็ นโลหิ ตออกตามไรฟั น ให้ฟั นหัก ฟั นคลอน
(ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.04

ตะโจพิการ หรือ หนังพิการ

ให้รอ้ นผิวหนังทัว่ สรรพางค์กาย บางทีให้เป็ นผื่นดุจเป็ นผด แสบร้อนอยู่เนื องๆ (ค.โรคนิ ทาน)
 มักให้รอ
้ นผิวหนังทัว่ สรรพางค์กาย บางทีเป็ นผื่นขึ้ นทั้งตัวดุจหัวผด ให้ปวดแสบปวดร้อนเป็ นกําลัง
(ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.05

มังสังพิการ หรือ เนื้ อพิการ

มักให้นอนสะดุง้ ไม่หลับสนิ ท มักให้ฟก ให้บวม บางทีให้เป็ นวง ผุดขึ้ นเป็ นหัวดํา หัวแดง
หัวเขียวทั้งตัว บางทีเป็ นดุจลมพิษ สมมุติว่าเป็ นประดง เหือด หัดต่าง ๆ (ค.โรคนิ ทาน)
 มักให้นอนสะดุ ง้ ไม่สมปฤดี นอนไม่สนิ ท มักให้ฟกบวมขึ้ น บางที ผุดขึ้ นเป็ นสี แดงสี เขียวทั้งตัว
บางทีเป็ นลมพิษ สมมุติว่าเป็ นประดง เป็ นเหือด เป็ นหัดต่าง ๆ (ค.ธาตุ วิภงั ค์)


U59.06

นหารูพิการ หรือ เส้นเอ็นพิการ

มักให้เจ็บ สะบัดร้อนสะท้านหนาว ให้ปวดศีรษะ ท่านเรียกว่าลมอัมพฤกษ์กาํ เริบ (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้จ ั บ สะบั ด ร้อ นสะบั ด หนาว ให้ป วดศี ร ษะเป็ นกํ า ลั ง ท่ า นเรี ย กว่ า อั ม พฤกษ์ กํ า เริ บ แล
(ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.1

ธาตุดินพิการ กลุ่มที่สอง
U59.10

อัฏฐิพิการ หรือ กระดูกพิการ



U59.11

อัฏฐมิญชังพิการ หรือ เยือ่ ในกระดูกพิการ



U59.12









ให้เจ็บ ให้อาเจียน จุกเสียดกลับเข้าเป็ นเพื่อลม (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็บ ให้จุกเสียด ให้อาเจียน ให้แดกขึ้ นแดกลง กลายเป็ นลม (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ปิ หกังพิการ หรือ ไตพิการ
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ให้ตับ โต ตับ ทรุ ด เป็ นฝี ในตับ บางที ผุ ด ออกมาในตั บ แลตั บ พิ ก ารต่ า งๆ (ค.โรคนิ ท าน)
ให้ตบั โตตับทรุด มักให้เป็ นฝี ในตับ กาฬขึ้ นในตับ (ค.ธาตุวิภงั ค์)

กิโลมกังพิการ หรือ พังผืดพิการ


U59.16

ให้คลุม้ ให้คลัง่ ดุจเป็ นบ้า ถ้ามิฉะนั้นให้หิวโหยหาแรงมิได้ ให้ทุรนทุรายยิ่งนั ก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้คลัง่ ไคล้ ดุจเป็ นบ้า ถ้ามิดงั นั้นให้หิวโหยหาแรงมิได้ให้ทุรนทุรายยิ่งนัก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ยกนังพิการ หรือ ตับพิการ


U59.15

มักให้มา้ มหย่อน (ค.โรคนิ ทาน)
ให้มา้ มหย่อน มักเป็ นป้างแล (ค.ธาตุวิภงั ค์)

หทยังพิการ หรือ หัวใจพิการ


U59.14

มักให้ปวดศีรษะเนื องๆ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปวดศีรษะเป็ นกําลัง (ค.ธาตุวิภงั ค์)

วักกังพิการ หรือ ม้ามพิการ


U59.13

ให้เมื่อยขบทุกข้อ ทุกกระดูก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เมื่อยในข้อในกระดูก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

มักให้ปวดท้อง แดกขึ้ นแดกลง ปวดขบอยู่เนื องๆ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปวดท้องแดกขึ้ นแดกลง ปวดขัดเป็ นกําลัง (ค.ธาตุวิภงั ค์)

๒๘
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสม่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U59.2

ธาตุดินพิการ กลุ่มที่สาม
U59.20

ปั ปผาสังพิการ หรือ ปอดพิการ



U59.21

มักให้ปวดเป็ นพิษ ให้กระหายนํ้าอยู่เนื อง ๆ กินนํ้าลงไปจนปอดลอยจึงหายอยาก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เจ็บปวด ให้เป็ นพิษ ให้กระหายนํ้าเป็ นกําลัง กินนํ้าจนปอดลอยจึงหายอยาก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

อันตังพิการ หรือ ลาไส้ใหญ่พิการ

มักให้สะอึก ให้หาวให้เรอ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ผะอืดผะอม ให้ท อ้ งขึ้ นท้องพอง มักเป็ นท้องมานลมกษั ย บางที ให้ลงท้องตกมูกตกโลหิต
ให้เป็ นไปต่างๆแล (ค.ธาตุวิภงั ค์)




U59.22

อันตคุณงั พิการ หรือ ลาไส้นอ้ ยพิการ

มักให้พะอืดพะอม ท้องขึ้ นท้องพอง มักเป็ นท้องมานกษัย บางทีให้ลงท้องตกมูก ตกเลือด
เป็ นต่างๆ (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้สะอึก ให้หาว ให้เรอ (ค.ธาตุวิภง
ั ค์)


U59.23

อุทริยงั พิการ หรือ อาหารใหม่พิการ



U59.24

มักให้ลงท้อง ลงแดง มักให้อาเจียน มักให้เป็ นป่ วง ๗ จําพวก(ค.โรคนิ ทาน)
ให้ลงแดง ให้ราก มักเป็ นป่ วง ๗ จําพวก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

กรีสงั พิการ หรือ อาหารเก่าพิการ

มัก ให้กิ น อาหารไม่ รู้จัก รสเป็ นต้น ที่ จ ะให้บัง เกิ ด โรคต่ า งๆ เพราะอาหารแปลกสํา แลง
(ค.โรคนิ ทาน)
ั ค์)
 กินอาหารไม่มีรสเป็ นต้นที่จะให้เกิดโรคต่าง ๆ เพราะอาหารผิดสําแลง (ค.ธาตุวิภง


U59.25

มัตถเกมัตถลุงคังพิการ หรือ เยือ่ ในสมองพิการ

เมื่ออยู่ดีๆเป็ นปรกติน้ัน อันว่ามันในสมองเราท่านทั้งหลายนี้ พร่องจากกระบาลศีรษะ ประมาณ
เส้นตอกใหญ่หนึ่ ง ก็เดือดจนเต็ มกระบาลศีรษะ ทําให้ปวดศีรษะยิ่งนัก ให้ตาแดง ให้คลั ่งเรียกว่า
สันนิ บาตต่อกันกับลม ให้ใช้ยานี้ เป็ นยาสุขุม มันในสมองยอบลงเป็ นปรกติ จึงหายปวดศีรษะแล
(ค.โรคนิ ทาน)
 เมื่ออยู่ดีเป็ นปรกติน้ ั น สมองศีรษะเราท่านทั้งปวงนี้ พร่องจากกระบาลศี รษะประมาณเส้นตอกใหญ่ๆ
ถ้าเจ็บ ปวดพิการไซร้ มันในสมองนั้นก็เดือดขึ้ นเต็มกระบาลศีรษะ ให้ปวดศีรษะเป็ นกําลัง แก้มิฟัง
ให้จกั ษุ แดง ให้คลัง่ เรียกว่า สันนิ บาต ต่อเมื่อใดได้สุมยาเป็ นสุขุม มันในสมองยุบลงเป็ นปรกติ
เมื่อใดแล้ว จึงหายปวดศีรษะ (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.29

U59.3

ธาตุดินพิการ ไม่ระบุรายละเอียด

ธาตุน้ าพิการ กลุ่มที่หนึ่ง

การเจ็บป่ วยที่เกิดจากธาตุน้ํ าพิการหรือมีการทํางานไม่ปกติ มี ๑๒ จําพวก ได้แก่ ปิ ตตังพิการ เสมหะพิการ
บุพโพพิการ โลหิตพิการ เสโทพิการ เมโทพิการ อัสสุพิการ วสาพิการ เขโฬพิการ สิงคานิ กาพิการ ลสิกาพิการ
มุตตังพิการ


U59.30

ปิ ตตังพิการ หรือ ดีพิการ



U59.31

เสมหะพิการ



U59.32

มักขึ้ งโกรธ มักสะดุง้ ใจ (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ขงโกรธ
ึ้
มักให้สะดุง้ ตกใจ ให้หวาด (ค.ธาตุวิภงั ค์)
กินอาหารไม่รจู้ กั รส (ค.โรคนิ ทาน)
กินอาหารไม่รจู้ กั รส (ค.ธาตุวิภงั ค์)

บุพโพพิการ หรือ หนองพิการ



มักให้เป็ นหืดไอ (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ไอเป็ นโลหิต (ค.ธาตุวิภงั ค์)

๒๙
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัรหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U59.33

โลหิตพิการ



U59.34

เสโทพิการ หรือ เหงื่อพิการ



U59.35

มักให้เชื่อมซึม (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ซบู ผอม (ค.ธาตุวิภงั ค์)

เมโทพิการ หรือ มันข้นพิการ



U59.4

มักให้คลัง่ เพ้อพก ให้รอ้ น (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เพ้อพก ให้รอ้ น (ค.ธาตุวิภงั ค์)

มักให้ตวั ชาสากไป (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้ปวดศีรษะ ให้เจ็บจักษุ ให้ขาสัน่ ไป (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ธาตุน้ าพิการ กลุ่มที่สอง
U59.40

อัสสุพิการ หรือ น้ าตาพิการ



U59.41

มักให้ปวดศีรษะ เจ็บตา (ค.โรคนิ ทาน)
มักให้จกั ษุ มวั นํ้าตาตกนัก แล้วแห้งไป จักษุ น้ันเป็ นดังเยื่อลําไย (ค.ธาตุวิภงั ค์)

วสาพิการ หรือ มันเหลวพิการ

มักให้บวมมือบวมเท้า เป็ นนํ้าเหลืองตก มักให้ผอมแห้งไป (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้แล่นออกทัว่ ตัว ให้จก
ั ษุ เหลือง ตัวเหลือง มูตร คูถเหลือง บางทีให้ลง ให้อาเจียน กลายเป็ น
ป่ วงลม (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.42

เขโฬพิการ หรือ น้ าลายพิการ

มักให้เป็ นไข้ มักให้คอแห้ง ฟั นแห้ง (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปากเปื่ อย คอเปื่ อย บางทีเป็ นยอดเป็ นเม็ดขึ้ นในคอ บางทีเป็ นไข้ มักให้ปากแห้งคอแห้ง
(ค.ธาตุวิภงั ค์)



U59.43

สิงคานิกาพิการ หรือ น้ ามูกพิการ



U59.44

ลสิกาพิการ หรือ ไขข้อพิการ



U59.45



U59.5

มักให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก ให้ขดั ให้ตึงทุกข้อ (ค.ธาตุวิภงั ค์)

มุตตังพิการ หรือ ปั สสาวะพิการ


U59.49

มักให้ปวดศีรษะ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปวดศีรษะ เป็ นหวัด ให้ปวดสมอง ให้น้ํามูกตก จักษุ มวั ให้วิงเวียนศีรษะ (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ให้ปัสสาวะแดง ขัดปั สสาวะ ปั สสาวะเป็ นโลหิตปวดเจ็บเนื อง ๆ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ปัสสาวะแดงและขัดปั สสาวะ ปั สสาวะเป็ นโลหิต เจ็บปวดกําลัง (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ธาตุน้ าพิการ ไม่ระบุรายละเอียด

ธาตุลมพิการ

การเจ็ บ ป่ วยที่ เ กิ ด จากธาตุ ล มพิ ก ารหรื อ มี ก ารทํ า งานไม่ ป กติ มี ๖ จํา พวก ได้แ ก่ กุ จ ฉิ ส ยาวาตาพิ ก าร
โกฎฐาสยาวาตาพิการ อุทธังคมาวาตาพิการ อโธคมาวาตาพิการ อังคมังคานุ สาวารีมาตา อัสสาสะปั สสาสะวาตา


U59.50

กุจฉิสยาวาตาพิการ

มักให้ทอ้ งขึ้ นท้องลัน่ ให้เจ็บอก ให้สวิงสวาย ให้แดกขึ้ นแดกลง (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้เ จ็ บ ท้อ งขึ้ นท้อ งพอง ให้ลั น
่ อยู่จ อ้ กๆ ให้เ จ็ บ ในอก ให้ส วิ ง สวาย ให้เ จ็ บ แดกขึ้ นแดกลง
(ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.51

โกฎฐาสยาวาตาพิการ
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มักให้เหม็นคาวคอ ให้อาเจียน ให้จุกเสียด ขัดในอก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้เหม็นข้าวให้อาเจียน ให้จุกอก ให้เสียดแลแน่ นหน้าอก (ค.ธาตุวิภงั ค์)

๓๐
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
านการแพทย์
รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แผนไทย
แผนไทย

U59.52

อุทธังคมาวาตาพิการ



U59.53

อโธคมาวาตาพิการ



U59.54

มักให้ดิ้นรน มือเท้าขวักไขว่ ให้พลิกตัวไปๆ มาๆ ทุรนทุราย ให้หาวให้เรอบ่อยๆ (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ดิ้นรน มือเท้าขวักไขว่ ให้พลิกตัวไปๆ มาๆ ให้ทุรนทุราย ให้หาว ให้เรอบ่อยๆ (ค.ธาตุวิภงั ค์)
ให้ยกมือยกเท้าไม่ได้ ให้เมื่อยขบทุกข้อทุกกระดูกเจ็บปวดยิ่งนัก (ค.โรคนิ ทาน)
ให้ยกมือยกเท้ามิได้ ให้เมื่อยขบขัดทุกข้อทุกกระดูก ให้เจ็บปวดเป็ นกําลัง (ค.ธาตุวิภงั ค์)

อังคมังคานุสารีวาตา

ให้หตู ึง คนเจรจาไม่ได้ยิน แล้วเป็ นดุจหิ่งห้อยออกจากตา ให้เมื่อยต้นขาทั้ง ๒ ข้างดุจกระดูกแตก
ให้ปวดในกระดูกสันหลัง ให้สะบัดร้อนสะท้านหนาว ให้อาเจี ยนลมเปล่ าๆ กินอาหารมิ ได้
(ค.โรคนิ ทาน)
 ให้โสตประสาทตึง คนเจรจามิได้ยิน แล้วก็ให้เป็ นหิ่งห้อยออกจากจักษุ ให้เมื่อยมือเมื่อยเท้า แข้งขา
ทั้ง สองข้า งดัง กระดูกจะแตก ให้ปวดในกระดูก สัน หลังดังว่า เป็ นฝี ให้ส ะบัดร้อนสะบัด หนาว
ให้คลื่นเหียนอาเจียนลมเปล่า กินอาหารไม่รรู้ ส (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.55

อัสสาสะปั สสาสะวาตา



U59.59

U59.6

จะได้ขาดสูญหามิได้ ถ้าสิ้ นลมอัสสาสปั สสาสวาตาแล้วเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้นแล (ค.โรคนิ ทาน)
จะได้แตกหามิได้ ถ้าสิ้ นลมหายใจเข้าและออกเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้น (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ธาตุลมพิการ ไม่ระบุรายละเอียด

ธาตุไฟพิการ

การเจ็บป่ วยที่เกิดจากธาตุไฟพิการหรือมีการทํางานไม่ปกติ มี ๔ จําพวก ได้แก่ สันตับปั คคีพิการ ปริณามัคคี
พิการ ชิรนัคคีพิการ และปริทยั หัคคีพิการ


U59.60

สันตับปั คคีพิการ



U59.61

แตกเมื่อใด แก้มิได้ตายแล (ค.โรคนิ ทาน)
ถ้าแตกเมื่อใด แพทย์จะแก้มิได้เลย ตายเป็ นอันเที่ยงแล (ค.ธาตุวิภงั ค์)

ปริณามัคคีพิการ

ให้ขัดในอกในใจประการ ๑ ให้บวมมือประการ ๑ ให้บวมเท้าประการ ๑ ให้ไ อเป็ นมองคร่ อ
ประการ ๑ ให้ทอ้ งขึ้ นท้องพอง พะอืดพะอมประการ ๑ (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้รอ
้ นในอกในใจ ประการหนึ่ งให้บวมมือบวมเท้า ประการหนึ่ งให้ไอเป็ นมองคร่อ ประการหนึ่ ง
ให้ทอ้ งขึ้ นท้องพอง ให้พะอืดพะอม (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.62

ชิรนัคคีพิการ

ให้หน้าผากตึง ตาไม่รูจ้ กั หน้าคนแล้วก็กลับรูจ้ ักอีกเล่า กายนั้นสัมผัสสิ่งๆใดก็ไม่รูส้ ึกตัวอีกเล่า
แต่ไปๆมาๆอยู่ จะได้เที่ยงลงยังไม่ได้ก่อน แต่ว่าแตกร้าวอยู่แล้ว (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้หน้าผากตึง นั ยน์ ตาแลดูไม่รจ
ู้ กั อะไรแล้วกลับมาเล่า หูตึงแล้วกลับไปได้ยินมาเล่า จมูกไม่รจู้ กั
กลิ่นเหม็นแลหอม แล้วกลับมารูจ้ กั กลิ่นเหม็นแลหอมเล่า ลิ้ นไม่รจู้ กั รสอันใดเลย แล้วก็กลับมารูจ้ กั
รสอี ก เล่ า กายนั้ น ถู ก ต้อ งสิ่ ง ใดๆ ก็ ไ ม่ รู้สึ ก ตั ว ก็ ก ลั บ มารู้สึ ก ตั ว อี ก เล่ า แต่ แ ปรไปแปรมาดัง นี้
จะเที่ยงลงมิได้ก่อน ด้วยว่านางชรานั้นไม่ไปที่เดียว แต่ว่าแตกร้าวทลายอยู่แล้ว (ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.63

ปริทยั หัคคีพิการ

มักให้มือเย็นเท้าเย็น ชีพจรไม่เดิน ประการหนึ่ งชีพจรขาดหลัก บางทีให้ตัวเย็นดุจนํ้า แต่ภายใน
ร้อน ให้รดนํ้าอยู่มิรขู้ าด บางทีให้ตวั เย็นแล้วเสโทตกดุจเมล็ดข้าวโพด (ค.โรคนิ ทาน)
 ให้มือเย็ น เท้าเย็ น ชีพจรไม่เดิ นประการหนึ่ ง ชีพจรขาดหลักหนึ่ งก็ ดีสองหลักก็ ดีบางที ให้เย็ น
เป็ นนํ้ า แต่ ภ ายในร้อ น ให้ร ดนํ้ า มิไ ด้ข าด บางที ใ ห้เ ย็ น แล้ว ให้เ ห งื่อ ตกเป็ นดัง เมล็ ด ข้า วโพด
(ค.ธาตุวิภงั ค์)


U59.69

ธาตุไฟพิการ ไม่ระบุรายละเอียด

๓๑
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหั
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U59.7

อภิญญาณธาตุ
อภิญญาณธาตุ คือธาตุต่างๆ ที่ไม่ดีหรือไม่ปกติ เป็ น ชาติเอกโทษ จลนะทุวนั โทษ ภินนะตรีโทษ ต่อมาประชุม
เป็ นมหาภูตรูป เป็ นต้นว่ า เตโชธาตุ ได้แ ก่ พัท ธะปิ ตตะ อพัท ธะปิ ตตะ กํา เดา วาโยธาตุ ไ ด้แ ก่ หทัย วาตะ
สัตถกะวาตะ สุมนาวาตะ อาโปธาตุ ได้แก่ ศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ ปถวีธาตุได้แ ก่ หทัยวัตถุ อุทริย ะ
กรีสะ รวมกันทั้ง ๑๒ ฐาน เช่นนี้ เรียกว่ามหาภูตรูปเต็มหมวดหมู่


U59.70

ลักษณะชาติธาตุปถวี

ลักษณะชาติธาตุปถวี คือชาติธาตุปัถวี กําเริบ หย่อน พิการนั้น มีอาการดังนี้ คือกระทําเสมหะเน่ า
ให้เจ็บท้องๆขึ้ น ให้เสียดแทงและแปรเป็ นอัมพฤกษ์ก็ดี เป็ นโรคกระษัยก็ดี เป็ นป้างก็ดี ให้ช้าํ เนื้ อ
ในเล็บตีนเล็บมือเขียวก็ดี ให้โลหิตตกทวารหนักทวารเบา กินอาหารไม่อยู่ทอ้ งให้ลงไป โทษทั้งนี้ เกิด
แต่กองปถวีธาตุ กําเริบ หย่อน พิการ


U59.71

ลักษณะชาติธาตุอาโป

ลัก ษณะชาติ ธ าตุ อ าโป คื อกํา เริ บ หย่ อน พิก ารนั้ น คื อ ให้ล งท้องเจ็ บ หน้า อกแปรเป็ นกล่ อ น
ขัดอุจ จาระปั สสาวะ นอนมิห ลับ ให้ขัดหัว เข่า ปวดท้อง เป็ นพรรดึ ก กลิ้ งขึ้ นกลิ้ งลง ให้ขัดสี ขา้ ง
ถ้าหญิงขัดซ้าย ยายากนัก ถ้าแก้มิฟัง ๗ วันตาย แล้วแปรไปให้ขดั หัวเข่าละน่ อง ให้ตีนเย็น ให้บงั เกิด
เสมหะกล้า ผอมแห้ง เจ็บอก ร้อนหน้าตาดังไข้จะจับ



U59.72

U59.73

U59.8

ลักษณะชาติธาตุเตโช

 ลักษณะชาติธาตุเตโช คือกําเริบ หย่อน พิการ กระทําให้รอ
้ นปลายมือปลายเท้า มีพิษเจ็บปวดดุจ
ปลาดุกยัก และแปรให้หลังมือบวม ให้ผื่นขึ้ นทัว่ สรรพางค์กายดังผดและหัด เจ็บท้องตกบุพโลหิต
ให้มือเท้าตาย

ลักษณะชาติธาตุวาโย

 ลักษณะชาติธาตุวาโย คือกําเริ บ หย่อน พิการนั้ น กระทําให้หนั ก ให้ตาเป็ นหิงห้อยกระจายออก
ให้เมื่อยมือเมื่อยเท้า ให้เป็ นตะคิวและลมจะโปง ขัดหัวเข่าให้เมื่ อยสันหลัง ให้สองเกรียวคอนั้นแข็ง
สมมุติว่าเป็ นฝี เส้น รากลมเปล่ง ให้เจ็บอก ขัดในท้อง ให้หนักตา

อสุรินทัญญาณธาตุ

ธาตุน้ันสําแดงให้รดู้ ุจผีสิงตกเข้าในระหว่างอชินธาตุ (อชิน แปลว่า ชนะไม่ได้) คือธาตุน้ันไม่ย่อยไป อันลักษณะ
แลอาการที่ กล่ า วนี้ เรี ย กว่ า ระคนด้ว ยมหาสันนิ บาต โรคอย่างนี้ รักษายากกว่ าโรคทั้งปวง เพราะเป็ นโรคเรื้ อรัง
ถ้าให้ยามิถอย อุจจาระนั้นคงแดงอยู่นานเรื้ อรัง ก็จะแปรไปตกถึ งอสาทิยอุจจาระคันธารธาตุ มีอยู่ ๔ ประการ
ได้แก่ สมธาตุ วิสมธาตุ กติกธาตุ มันทธาตุ


U59.80

สมธาตุ

สมธาตุน้ันยิ่งไปด้วยกองสรรพธาตุ มีอาการกระทําให้จับเป็ นเวลา บางทีให้ตัวร้อนให้เท้าเย็น
บางทีให้สวิง สวาย ให้เจ็บในอกบริโภคอาหารไม่มีรส บางทีให้มึนให้มวั โทษทั้งนี้ กล่าวคือ เสมหะ
สมุฏฐาน ปิ ตตะสมุฏฐาน วาตะสมุฏฐาน ประชุมพร้อมกันในกองวีสติปัถวีให้เป็ นเหตุ



U59.81

วิสมธาตุ

วิสมธาตุน้ันยิ่งไปด้วยกองฉกาลวาโย วาโยเดินไม่สะดวก คือทําให้ทอ้ งลัน่ อยู่เป็ นนิ จ บางวันให้
ท้องผูก บางวันให้ถ่ายท้อง บางวันให้แน่ นท้อง แน่ นอกคับใจ บางวันให้อยากอาหาร เพลิงธาตุมิได้
เสมอ วาโยเดินไม่สะดวก โทษทั้งนี้ เกิดขึ้ นแต่กองฉกาลวาโยให้เป็ นเหตุ


U59.82

กติกธาตุ

กติกธาตุน้ั นยิ่งไปด้วยสรรพพิษทั้งปวง พิษดี พิษเสมหะ พิษลมเป็ นอาทิ พิษอันเศษเป็ นที่สุด
คือ เพลิงธาตุน้ันแรงเผาอาหารฉับพลันยิ่งนัก กระทําให้จบั เชื่อมมัว กลางวันและกลางคืนมิได้เว้น
เวลา ให้ปวดศีรษะ ให้ผิวเนื้ อแดงตาแดง ให้ขดั อุจจาระ ปั สสาวะ ให้เป็ นพรรดึก โทษทั้งนี้ เกิดแต่
กองจตุกาลเตโชธาตุเป็ นเหตุ
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๓๒
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัม่ สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U59.83

มันทธาตุ

ลัก ษณะมัน ทธาตุ น้ั น ยิ่ ง ไปด้ว ยเสมหะมี กํา ลั ง คื อ เพลิ ง ธาตุ น้ั นหย่ อ นเผาอาหารมิ ไ ด้ย่ อ ย
มีอาการถ่ายท้องวันละ ๒ – ๓ เวลา ให้สวิงสวาย ให้อ่อนเพลียหมดแรง ท้องขึ้ นมิรวู้ าย อุจจาระ
เป็ นเมือกมันเป็ นเปลวหยาบและละเอียดระคนกัน ให้ปวดมวนเป็ นกําลัง


U59.88

U59.9

ธาตุพิการ ไม่ระบุรายละเอียด


U60

โรคที่เกี่ยวกับธาตุ ไม่ระบุรายละเอียด

โรคที่เกี่ยวกับกษัย


U60.0

โรคชนิดอื่นเกี่ยวกับธาตุ ที่ระบุรายละเอียด

กษัย หมายถึง โรคที่ทาํ ให้เกิดอาการแห่งความเสื่อมโทรมซูบผอม สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์

กษัย กลุ่มที่หนึ่ง
U60.00

กษัยล้น

เกิดเพื่อนํ้ าเหลื องโดยกําลังลมพัดให้เป็ นฟองแลนํ้ า กระทําให้ทอ้ งลัน่ ขึ้ นแลลัน่ ลง ถ้าข้างขึ้ นให้
แดกอก ถ้าข้างแรมให้ถ่วงหัวเหน่ า ดังจะขาดใจตายดังนี้



U60.01
U60.02

กษัยราก

 เกิดเพื่อลมร้อง ให้อาเจียนลมเปล่า แลให้ลน
ั ่ อยู่ในท้องดังจ๊อกๆ แล้วให้ตึงไปทั้งกาย ดุจบุคคล
เอาเชือกมารัดไว้ให้ผนู้ ้ันร้องครางอยู่ท้งั กลางวันแลกลางคืนมิได้ขาด ดังจะกลัดใจตาย

กษัยปู

เกิดเพื่อโลหิตคุมกัน มีสัณฐาน (เหมือน) ดังปูทะเลเข้ากินอยู่ในกระเพาะข้าว กระทําให้ปวดขบ
ท้องน้อยเป็ นกําลัง บริโภคอาหารซาบลงไปเมื่อใดค่อยสงบ ครั้นสิ้ นอาหารแล้วกระทําให้พดั อยู่ดุจดัง
กงเกวียน (ปวดมวนอยู่ในท้อง) ลัน่ อยู่ตามลําไส้ เจ็บดังจะขาดใจตาย


U60.03

กษัยจุก


U60.04

โรคกษัยเกิดแต่ลมในร่างกายรวมตัวขึ้ นในท้อง ทําให้จุกแน่ นขึ้ น เป็ นอาการที่ทรมานมาก

กษัยปลาไหล

โรคกษัยเกิดในกระเพาะอาหาร ลําไส้ และเลยเขาไปถึงตับและม้าม ทําให้ขดั ปั สสาวะ อุจจาระ มีอาการ
ปวดเมื่อยตามข้อกระดูก


U60.05

กษัยปลาหมอ

โรคกษัยเกิดในลําไส้ ท้องน้อย และเข้าไปถึงตับ ม้าม ปอด ทําให้มีอาการจุกแน่ นขัดปั สสาวะ
อุจจาระ เกิดความเจ็บปวดอย่างทรมาน


U60.06

กษัยปลาดุก

โรคกษัยเกิดจากโลหิตและนํ้าเหลืองระคนกัน ทําให้กระเพาะอาหาร มดลูก ท้องน้อย กระดูก
สันหลัง และต้นขามีอาการผิดปกติ ปวดตึง เจ็บระบมอย่างทรมาน บางทีมีอาการหอบ สะอึกด้วย


U60.07

กษัยปลวก

โรคกษัยเกิดอาการเจ็บปวดในทรวงอก เป็ นแล้วหายเป็ นระยะๆ หลายครั้งหลายหนต่อเนื่ องเป็ น
เวลานาน ทําให้ร่างกายซูบผอม ผิวเนื้ อซีด


๓๓
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รหัรหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U60.1

กษัย กลุ่มที่สอง
U60.10

กษัยลิ้ นกระบือ

โรคกษัยเกิดจากโลหิตจับตัวเป็ นก้อนลิ่มติดอยู่ท่ีชายตับ ทําให้ตับแข็งยื่นยาวออกมาทางชาย
โครงข้างขวา ลักษณะเหมือนลิ้ นกระบือ พิษของโรคทําให้มีไข้ ตัวร้อน จับเป็ นเวลา มีอาการจุก
แน่ นในอก บริโภคอาหารไม่ได้ นอนไม่หลับเป็ นนิ จ ทําให้ร่างกายซูบผอม หากเป็ นติดต่อกัน
นานวันพิษของโรคจะซึมเข้าไปในลําไส้ใหญ่ ไส้นอ้ ย ทําให้ไส้พอง ท้องใหญ่ ได้ชื่อว่ามานกษัย


U60.11

กษัยเต่า

โรคกษัยเกิดจากเสมหะจับตัวเป็ นก้อน เข้าใหญ่ประมาณเท่าฟองไข่เป็ ด ทําให้มีอาการแน่ นจุก
ที่ยอดอก พิษไข้ทาํ ให้มีโลหิตตกทางทวารหนักและเบา ร่างกายซูบผอม ผิวซีดเหลือง



U60.12

กษัยดาน

โรคกษั ยเกิดแต่ยอดอกลงไปถึ งท้องน้อย มีอาการต่างๆ เป็ นต้นว่าทําให้จุ กเสียดแน่ นหน้าอก
ปวดเป็ นระยะๆ บริโภคอาหารไม่ได้



U60.13

กษัยท้น

โรคกษัยเกิดจากการรับประทานอาหารผิดสําแลง ทําให้มีอาการแน่ นขึ้ นมาจากท้องน้อย หายใจ
ไม่สะดวก อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้



U60.14

กษัยเสียด

เกิดแต่แม่เท้าตามเส้นตะคริว มันให้ปวดขบสะดุง้ ทั้งตัว แล้วมันก็ขึ้นให้เสียดเอาชายโครงดังจะ
ขาดใจ บางที มันก็ ข บเอาทั้ง ตัว ครั้นสะดุ ง้ ขึ้ นมาทั้งตัว มันก็ เ สี ย ดแทงเอาชายโครงซ้า ยขวาก็ ดี
มันทําให้ผนู้ ้ันร้องอยู่ดงั จะสิ้ นใจ


U60.15

กษัยไฟ

เกิดเพื่อเตโชชื่ออะพิตา ชื่อปาคะนี มันให้จบั เป็ นเวลา แล้วให้ลกู ตานั้นแดงเจ็บปางตาย แลมัน
เข้าเจ็บรวบที่ยอดอกเหมือนฝี มะเร็งทรวง มันให้เจ็บเวลาบ่าย แล้วบวมหน้า บวมท้อง บวมตีน
แลบวมสามประการนี้ ตายแล
 กษัยไฟกองหนึ่ งชื่อปริ ทัยหัคคี และเพลิ งที่ เผาอาหารพิการ กินอาหารมันให้พะอืดพะอม
ให้ทอ้ งขึ้ น มิได้ผายลม หรือเจ็บอก แน่ นอก กินอาหารไม่ได้
ั หนึ่ งชื่อสันตัปปั คคี มันให้ตัวเย็นทัว่ ตัว แต่ว่าให้รอ้ น
 กษัยอันหนึ่ งมันเกิดเพื่อเตโชธาตุ อน
ภายในเป็ นกําลัง มันตั้งขึ้ นใต้สะดือ ๓ นิ้ ว มันให้จุกแดก มันให้ลนั ่ ขึ้ นลัน่ ลง ให้เสียดสีขา้ ง
จะพลิกตัวไปมามิได้ ประดุจเป็ นปั ตฆาต ให้เจ็บให้ปวดศีรษะ ให้วิงเวียนหน้าตา



U60.16

กษัยน้ า

โรคกษั ยเกิดเป็ นอุปาติกะโรคมาจากโลหิต นํ้ าเหลือง และเสมหะในร่างกายอย่างใดอย่างหนึ่ ง
หรือทั้งตัว อย่างผิดปกติ ทําให้มีอาการต่างๆ เป็ นต้นว่าปวดตามร่างกายและยอดอก กับมีอาการอื่นๆ
อย่างเดียวกับกษัยกล่อน



U60.17

กษัยเชือก

โรคกษัยเกิดจากลมในร่างกายรวมตัวกันแน่ นแข็งเหมือนแท่งเหล็ ก เริ่มจากท้องน้อยขึ้ นไปถึง
หัวใจ มีอาการทําให้เส้นท้องตึง จุกเสีย ดตามชายโครง อุจจาระผูก ปั ส สาวะขัด เบื่ออาหาร
พิษของโรคทําให้เป็ นไข้จบั เป็ นเวลา มีอาการสะท้านร้อนสะท้านหนาว


U60.18

กษัยลม
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เกิดเพื่อลม ๖ จําพวก
 จําพวกหนึ่ งเกิดเพื่อลมในไส้ มันให้เป็ นดานกลมเข้าประมาณเท่าลูกในตาล เมื่อมันแก่เข้า
มันให้แข็งอยู่ท้งั ๒ ข้าง แล้วมันให้จุกเสียดแน่ นในอก
 กษั ยลมจํา พวกหนึ่ ง มันเกิดเพื่อนอกไส้ แล้ว มันแล่ นเข้าในกระดูก มันให้เมื่อยทุ กกระดูก
กระดูกดังจะแตกจากกัน
 กษัยลมจําพวกหนึ่ งบังเกิดเพื่อลมทั้งกาย แลลมอันนั้ นมันให้ประมวลกันเข้า ตั้งอยู่เหนื อ
สะดือเท่าลูกมะเดื่อ มันให้จุกเสียดแน่ นอกเป็ นกําลัง

๓๔
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
านการแพทย์
รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย







U60.2

กษัยเกิดเพราะลมอุทรวาตนั้น มันเกิดขึ้ นมาแต่ปลายเท้าขึ้ นมาถึงศีรษะ เมื่อจะเป็ นเหตุ
แก่บุคคลผูน้ ้ัน แลลมนั้นมีพดั อยู่แต่เพียงยอดอก มันก็แล่นเข้าในลําไส้ มันก็ให้เป็ นเม็ด
ขึ้ นในลําไส้ และมันก็ให้เป็ น ฝี รวงผึ้ ง มันก็ให้เจ็บปวดพ้นประมาณ
กษัยมันเกิดเพื่อลม มันพัดแต่ปลายเท้าตลอดถึงกระหม่อมนั้ น ลมอันนี้ มันพัดไม่ตลอด
ต้น (ติด) อยู่เพียงไหนมันให้เจ็บอยู่เพียงนั้นแล
กษัยลมมันตัน ๔ สฐาน ที่ใต้สะดือนั้นแห่ง ๑ เหนื อสะดือนั้นแห่ง ๑ ที่ริมสะดือซ้ายขวา
ตามมัน จะตั้งขึ้ นแห่งใดแห่งหนึ่ งประดุจฝี หวั ด้วนนั้น

กษัยกล่อน
U60.20

กษัยกล่อนดิน

เกิดขึ้ นเพราะปถวีธาตุหรือธาตุดินในร่างกายผันแปรผิดปกติ มีอาการต่างๆ เช่น ทําให้ทอ้ งอืด
เส้นท้องตึง เจ็บสะเอว จุกเสียด ท้องผูกมากจนเป็ นพรรดึก มือเท้าชา นัยน์ตาฟาง


U60.21

กษัยกล่อนน้ า

เกิดขึ้ นเพราะอาโปธาตุหรือธาตุน้ําในร่างกายผิดปกติ เกิดอาการต่างๆ เช่น ทําให้มีอาการปวด
ขัด ยอก จุก เสียด แน่ นในท้องถึงยอดอก ทับทางเดินอาหาร และนํ้าปั สสาวะผิดปกติ


U60.22

กษัยกล่อนลม

เมื่อจะกําเริบข้างขึ้ นข้างแรมคล้ายกัน ถ้าเย็นเข้าคล้ายเหมือนหนึ่ งคนดี ถ้ามันจะเป็ นขึ้ นมาแล้ว
มันจุกขึ้ นมา แล้วมันก็ขดั มาขบตอดเอาในท้อง มันให้รอ้ งอยู่อกนั้นเย็นดังนํ้า แล้วมันให้กลับขบยิ่ง
นัก แต่ว่ากินอาหารแล้วก็รอ้ นลงไป มันคลายแต่นอ้ ย


U60.23

กษัยกล่อนไฟ

เกิดขึ้ นเพราะเตโชธาตุหรือธาตุไฟในร่างกายผิดปกติ เกิดอาการจุกแน่ นขึ้ นในทรวงอก ภายใน
กายร้อนรุ่ม มีเหงื่อออกทุกขุมขน


U60.24

กษัยกล่อนเถา

เกิดเป็ นลมในร่างกายอย่างต่อเนื่ อง เสียดไปตามชายโครงถึงยอดอก เสียวตลอดขึ้ นไปถึงลําคอ
ทําให้เจ็บปวดแน่ นในอก กระทบไปถึงระบบขับถ่าย ทําให้มีน้ําปั สสาวะขุ่นเป็ นตะกอน


U60.8
U60.9

U60.28

กษัยกล่อนชนิดอื่น

U60.29

กษัยกร่อน ไม่ระบุรายละเอียด

โรคที่เกี่ยวกับกษัยชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด
โรคที่เกี่ยวกับกษัย ไม่ระบุรายละเอียด

โรคที่เกิดเฉพาะตาแหน่ง
(U61 – U72)
U61

โรคและอาการของศีรษะ สมอง และระบบประสาท

U61.0

อัมพฤกษ์ หรือ ลมอัมพฤกษ์

เป็ นโรคที่เกิดจากลมเบื้ องสูงกับลมเบื้ องตํา่ พัดไม่สมดุลกัน (ลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวาตา ระคนกัน)
ถ้าหัวต่อกระดูกไม่เคลื่อนไม่หลุดจะเรียกว่า อัมพฤกษ์


๓๕
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหัรหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U61.1

อัมพาต หรือ ลมอัมพาต

เป็ นโรคที่เกิดจากลมเบื้ องสูงกับลมเบื้ องตํา่ พัดไม่สมดุลกัน (ลมอโธคมาวาตา และลมอุทธังคมาวาตา ระคนกัน)
จะต้องมีการเคลื่อนหลุดของหัวต่อกระดูกจากเบ้าเสมอ เห็ นได้ที่หวั ไหล่และสะโพก เรียกว่าอัมพาต อัมพาต (ตัว)
ได้แก่ อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อนล่าง อัมพาตทั้งตัว อัมพาตเฉพาะแขน อัมพาตเฉพาะขา


U61.10

อัมพาตครึ่งซีก


U61.11

เป็ นโรคที่ทาํ ให้แขนและขาข้างเดียวกันซีกใดซีกหนึ่ งเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ

อัมพาตครึ่งท่อนล่าง

เป็ นโรคที่ทาํ ให้ขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ ข้อต่อสะโพกหลวม มีปัญหาสูญเสียการ
ควบคุมระบบขับถ่ายอุจจาระและปั สสาวะ



U61.12

อัมพาตทั้งตัว

เป็ นโรคที่ทาํ ให้แขนขาทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ มีปัญหาสูญเสียการควบคุมระบบขับถ่าย
อุจจาระและปั สสาวะ



U61.13

อัมพาตเฉพาะแขน

เป็ นโรคที่ทําให้แขนข้างใดข้างหนึ่ งหรือทั้งสองข้างเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ เกิดจากเส้นประสาทระดับ
ไขสันหลังต้นคอ ไม่เกินกึ่งกลางสะบัก


U61.14

อัมพาตเฉพาะขา

เป็ นโรคที่ทาํ ให้ขาข้างใดข้างหนึ่ งเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติ สาเหตุจากรากประสาทตั้งแต่ขอ้ สะโพกลง
ไปถึงขา


U61.15

อัมพาตหน้า

เป็ นโรคที่เคลื่อนไหวใบหน้าทัว่ ๆไปไม่ได้ เช่น ยักคิ้ วไม่ได้ หลับตาไม่ลง ไม่มีรอยย่นที่หน้าผาก
บางครั้งจะพบหน้าบวมซีกหนึ่ งข้างที่เป็ น และถ้าเป็ นนานๆ หน้าจะลีบ ปากเบี้ ยว มุมปากตก ทําให้
นํ้าลายไหลออกมาอีกข้างหนึ่ ง อาจมีอาการลิ้ นชา และหูออื้ มีเสียงในหูได้


U61.2

U61.3

U61.18

อัมพาตชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U61.19

อัมพาต ไม่ระบุรายละเอียด

ลมปะกัง หรือ ลมตะกัง

 ปวดศีรษะข้างเดียวหรื อ ๒ ข้างก็ ได้ หน้าแดง และอาจปวดกระบอกตา ตาลาย เห็ นแสงระยิบระยับ จะออกอาการ
เวลาเช้าถึงเที่ยง และมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น ปวดศีรษะและมีความดันสูง ปวดศีรษะและมีอาการอาเจียน
ปวดศีรษะและมีไข้สงู

ปวดศีรษะ วิงเวียน และเป็ นลม
U61.30

ปวดศีรษะ


U61.31

วิงเวียน


U61.32

ปวดที่บริเวณศีรษะ
ความรูส้ ึกบ้านหมุน เป็ นมากขึ้ นเวลาเคลื่อนไหวศีรษะ อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

เวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย

อาการเวียนศีรษะโดยไม่มีบา้ นหมุน อาจมีอาการเหงื่อแตก คลื่นไส้ ตามัวจนมองไม่เห็น และ
อาจตามด้วยการเป็ นลม หรือหายไปเอง



U61.33

36

เป็ นลม

 เป็ นภาวะหมดสติชว
ั ่ คราวจากการที่มีปริมาณเลือดไปเลี้ ยงสมองลดลง ทําให้ลม้ ลง และสามารถ
ฟื้ นคืนปกติได้ อาจนํามาด้วยเวียนศีรษะ เหงื่อแตก คลื่นไส้ ตามัว

๓๖
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
านการแพทย์
รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U61.4

สันนิบาตลูกนก

เป็ นความเสื่อมของสมองส่วนที่ควบคุมการทรงตัว ทําให้กล้ามเนื้ อแขนขาเกร็ง เคลื่อนไหวช้า การทรงตัวไม่ดี
รวมถึงการสัน่ ของอวัยวะต่างๆ


U61.5

ความจาเสื่อม


U61.6

ผูป้ ่ วยจะลืมเหตุการณ์ปัจจุบนั ก่อน เมื่อมีอาการมากขึ้ นจึงจะเริ่มลืมเรื่องราวที่ยอ้ นหลังไปมากขึ้ น

ฝี สุวรรณเศียร

ลักษณะวัณโรคอันบังเกิดภายในอันชื่อว่า ฝี สุว รรณเศียรนั้ น เมื่อบังเกิดนั้น เกิดแต่สมองกระดูกพิการ ตั้งขึ้ นดุจ
จอกหูหนู มีสีอนั เหลือง มีรากหยัง่ ถึงหัวใจ มีประเภทกระทําให้เมื่อยต้นคอ ให้เจ็บขึ้ นไปถึงกระหม่อม ให้ตามืด หูตึง
ปวดศีรษะ ดังจะทําลายให้เจ็บไปทุกเส้นขน ให้รอ้ นในกระหม่อมและกระบอกตาและในช่องหู ถ้าตั้งหนองขึ้ นแล้ว
กระทําให้พิษนั้นกลุม้ ในดวงใจ ให้สะบัดร้อนสะท้านหนาว ให้คลัง่ หาสติมิได้ เมื่อหนองแตกนั้น บางทีออกทางช่องตา
ทั้ง ๒ ข้าง บางทีออกทางช่องหูท้งั ๒ ข้าง ถ้าออกทางช่องใดช่องหนึ่ งช่องนั้นก็พิการ ผูใ้ ดเป็ นดังนี้ ได้บา้ ง เสียบ้าง ถ้า
จะแก้ให้แต่ยงั อ่อนอยู่


U61.8
U61.9

โรคและอาการชนิดอื่นของศีรษะ สมอง และระบบประสาท ที่ระบุรายละเอียด
โรคและอาการของศีรษะ สมอง และระบบประสาท ไม่ระบุรายละเอียด

U62

โรคและอาการของตาและหนังตา

U62.0

ต้อ

โรคอย่างหนึ่ งเกิดที่ลูกตาอาจทําให้ตาพิการหรือบอดได้ เกิดจากสาเหตุแตกต่างกันไป โดยทัว่ ไปผูป้ ่ วยมักเกิด
ความรําคาญ มีอาการตามัว มองเห็นไม่ชดั ตําราแพทย์แผนไทยว่ามีหลายชนิ ด เช่น ต้อหมอก ต้อแนะ ต้อฝี ต้อวาโย
ต้อ ลิ้ นสุ นั ข ต้อ ก้น หอย ต้อ สลั ก ต้อ กงเกวี ย น ต้อ แก้ว ต้อ เนื้ อ ต้อ แววนกยู ง ต้อ ลาย ต้อ กระจก ต้อ หิ น
ต้อมะเกลือ ต้อไฟ ต้อหูด ต้อสีผึ้ง ต้อข้าวสาร


U62.1

ตามัวและตาฝ้ าฟาง


U62.2

ตาฟางกลางคืน


U62.3

มีอาการปวดหรือเจ็บบริเวณรอบๆตา หรือภายในนัยน์ตา

ตาแดง


U62.5

อาการมองเห็นไม่ชดั ในเวลากลางคืน

ปวดตาและเจ็บตา


U62.4

อาการมองเห็นไม่ชดั หรือสายตามืดมัว

เยื่อบุตามีสีแดง

สันนิบาตหนังตาตก

มีอาการตาปรือ ลืมตาไม่ขนึ้ กําลังกล้ามเนื้ อหนังตาไม่มีแรง อาจเป็ นข้างเดียวหรือ ๒ ข้างก็ได้ พบได้ทุกเพศทุกวัย
ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ นอน อาจพบประสาทที่มาเลี้ ยงกล้ามเนื้ อตาอ่อนแรง หรือเกิดจากโรคบางอย่าง และมักเป็ น
ร่วมกับอัมพาตหน้า


U62.8

โรคและอาการอื่นของตาและหนังตา ที่ระบุรายละเอียด

U62.9

โรคและอาการของตาและหนังตา ไม่ระบุรายละเอียด

๓๗
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U63

โรคและอาการของหู

U63.0

หูอื้อ


U63.1

มีเสียงในหู


U63.2

หูได้ยินน้อย
ได้ยินเสียงผิดปกติในหู

ปวดหู


ปวดในหูหรือรอบๆหูขา้ งหนึ่ งหรือสองข้าง

U63.8

โรคและอาการชนิดอื่นของหู ที่ระบุรายละเอียด

U63.9

โรคและอาการของหู ไม่ระบุรายละเอียด

U64

โรคและอาการของทางเดินหายใจ

U64.0

ฆานะโรโค หรือ ริดสีดวงจมูก

หายใจขัด บางทีเป็ นเม็ดยอดขึ้ นในจมูก แล้วแตกลําลาบ (กระจาย) ออก เหม็นคาวคอ กระทําพิษทําให้ปวดแสบ
ปวดร้อนเป็ นกําลัง บางทีมีน้ํามูกไหลอยู่นิจ มีลกั ษณะใสดุจนํ้าฝน ทําให้เหม็นคาวคอยิ่งนัก



U64.1

กล่องเสียงอักเสบ


ทําให้มีอาการเสียงแหบ เสียงเปลี่ยน ไอ เจ็บคอ

U64.2

หลอดลมอักเสบ

U64.3

ไอ

 มี อ าการไอ จะเป็ นมากเวลากลางคื น ระยะแรกจะไอแห้ง ๆ อาจมี เ สี ย งแหบและเจ็ บ หน้ า อกเพราะไอมาก
๔ – ๕ วันต่อมาจะมีเสมหะเหนี ยวเป็ นสีขาว หรือข้นขุ่นเป็ นสีเหลืองหรือเขียว ในเด็กอาจไอจนอาเจียน อาจมีไข้ตาํ ่ ๆ
หรือไม่มีก็ได้ บางคนอาจมีอาการหอบหืดร่วมด้วย เรียกว่าหืดจากหลอดลมอักเสบ

ไอร่วมกับมีเสมหะที่มีสีและกลิ่นเปลี่ยนไป (กลิ่นเหม็น สีขุ่นขึ้ น) หรือไอแห้งๆ ไม่มีเสมหะ หรืออาจไอออกมา
เป็ นเลือดจากทางเดินหายใจส่วนล่าง ตั้งแต่เลือดปนเสมหะจนกระทัง่ เป็ นเลือดสด


U64.4

หอบหืด

U64.5

หายใจไม่เต็มอิ่ม หรือ หายใจขัด

U64.8

โรคและอาการชนิดอื่นของทางเดินหายใจ ที่ระบุรายละเอียด

U64.9

โรคและอาการของทางเดินหายใจ ไม่ระบุรายละเอียด

U65

โรคและอาการในปากและคอ

U65.0

กัปปิ หรือ กัปโป

 เป็ นโรคภูมิแพ้ชนิ ดหนึ่ งที่ทา
ํ ให้เกิดภาวะตีบตัวของหลอดลม ทําให้ลมหายใจเข้าออกลําบาก ผูป้ ่ วยมักมีอาการหายใจ
หอบเหนื่ อยเป็ นๆ หายๆ เรื้ อรัง

ความรูส้ ึกหายใจลําบาก หรือรูส้ ึกหายใจไม่สะดวก



38

กัปปิ นั้นบวมขึ้ นในคอ กัปโปนั้นมันบวมทั้งคอ กัปปิ มีอาการอักเสบเป็ นฝี ในลําคอ ทําให้กลืนนํ้าลายยาก

๓๘
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัม่ สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U65.1

ทันตะบุปผา

ทันตะบุปผานั้ นมันบวมออกมาทั้งสองข้าง ในลําคอเหมือนเมล็ ดข้าวโพด มันเป็ นอย่างงวงช้างเป็ นตออยู่ที่ลําคอ
มะเร็งในช่องปาก ลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวโพด ขึ้ นได้ทวั ่ ไปในช่องปาก เมื่อแตกบานออกเหมือนดอกบุกรอ และมี
กลิ่นเหม็นรุนแรง ถ้าเป็ นมากอาจถึงแก่ชีวิต บางครั้งลุกลามไปยังลําคอ


U65.2

รามะนาด หรือ เหงือกอักเสบ


U65.3

โรคที่เกิดที่เหงือกไรฟั น มีน้ําหนองนํ้าเลือดให้ปวดหนัก

คออักเสบและทอนซิลอักเสบ
U65.30

คออักเสบ

การอักเสบภายในลําคอ ในรายที่เรื้ อรังจะมีอาการเจ็บคอบ่อยๆ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ไอแห้งๆ
หรือมีเสมหะเล็กน้อย มักไม่มีไข้ หรือบางครั้งอาจมีไข้ตาํ ่ ๆ


U65.31

ทอนซิลอักเสบ

มีไข้สูงและเจ็บคอ ในรายที่เป็ นเฉียบพลันจะมีไข้สูงเกิดขึ้ นทันทีทันใด และมีอาการปวดศีรษะ
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ครัน่ เนื้ อครัน่ ตัว หรือหนาวสะท้าน รูส้ ึกแห้งผากในลําคอหรือเจ็บคอมาก
บางรายอาจเจ็บคอมากจนกลืนนํ้าและอาหารลําบาก ในรายที่เรื้ อรังจะมีอาการเจ็บคอบ่อยๆ


U65.32

U65.4

U65.5

คอและทอนซิลอักเสบ

ปวดฟั น

 อาการปวดเสียวฟั นเล็ กน้อยเวลากินของหวาน ของเย็นจัดหรือร้อนจัด บางรายอาจมีอาการปวดแปลบๆ ซึ่งบ่งบอก
ตําแหน่ งของฟั นที่ปวด ถ้าปล่อยไว้จนรากฟั นอักเสบเป็ นหนอง ก็จะทําให้มีอาการปวดฟั นรุนแรง มีอาการปวดเสียว
ฟั นหรือเหงือก

ฝี ฟองพระสมุทร หรือ ฝี ฟองสมุทร

ลักษณะวัณโรคอันบังเกิด แต่ ภายในอันมีชื่อว่า ฟองพระสมุ ทร อันบังเกิดเพื่อวาโยโลหิตระคนกันขึ้ นในคอต้น
ขากรรไกร เมื่อแรกขึ้ นมีสณ
ั ฐานดังหลังเบี้ ย ถ้าขึ้ นขวาตัวผู้ ถ้าซ้ายตัวเมีย มีอาการกระทําให้เจ็บในลําคอเป็ นกําลัง
จะกลืนข้าวนํ้ามิได้ ให้เจ็บปวดดังจะขาดใจ ถ้ายาถูกก็เกลื่อนหายไป ถ้ายามิถูกก็แก่กล้าเป็ นหนอง มีความเวทนา
เป็ นอันมาก แล้วกระทําพิษให้จบั สะบัดร้อนสะบัดหนาว ดุจไข้จบั ให้เชื่อมมัว ให้รอ้ นแต่ศีรษะตลอดจนปลายเท้า
จะได้เหมือนไข้เหนื อสันนิ บาตนั้นก็หามิได้ ให้ทุรนทุรายไปจนกว่าหนองจะแตก วัณโรคอันนี้ รักษาได้ไม่ตาย



U65.6

เลือดออกตามไรฟั น


U65.7

มีอาการเลือดออกตามไรฟั น

แผลในปาก
U65.70
U65.71

แผลร้อนใน
ปากนกกระจอก หรือ ปากเปื่ อย


U65.8

ปากเป็ นแผลโดยเฉพาะมุมปาก

U65.78

แผลชนิดอื่นในปาก ที่ระบุรายละเอียด

U65.79

แผลในปาก ไม่ระบุรายละเอียด

โรคและอาการอื่นในปากและคอ
U65.80

ลิ้ นเป็ นฝ้ าขาว


U65.81

แผ่นสีขาวติดกับลิ้ นขูดไม่ออก หรือลิ้ นสีขาวเหมือนมีอะไรมาเคลือบ

ลิ้ นแตก


ลิ้ นแตกเป็ นร่อง

๓๙
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รหั
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U65.82

ร้อนในที่ไม่มีแผลในปาก


U65.88

ร้อนในปาก ในคอ คอแห้ง เจ็บคอ เหงือกบวม

อาการและโรคอื่นในปากและคอ ที่ระบุรายละเอียด

U65.9

โรคและอาการในปากและคอ ไม่ระบุรายละเอียด

U66

โรคและอาการในท้อง

U66.0

ลมพานไส้

U66.1

ลมในลาไส้

 ให้อาเจียน ให้จุกอก ถ้าเป็ นถึ งกําหนด ๗ เดื อนมักเป็ นตัวเสี ยดอยู่ซี่โครงซ้าย ให้ผอมเหลื อง พอใจอยากของสด
ของคาว ครั้นถึง ๓ ปี จะตาย



U66.2

ให้เป็ นลูกกลิ้ งขึ้ นกลิ้ งลงอยู่ในท้อง ให้จุกอก เสียดแทงตามชายโครงทัว่ สรรพางค์กายแลเสียดหัวใจ

ลมก้อนดานในท้อง

ลมทําให้ทอ้ งเป็ นก้อน อาการแข็งเป็ นแผ่นทั้งท้อง มักจะเป็ นรอบสะดือ (ลมก้อน หมายถึง ลมทําให้ทอ้ งเป็ นก้อน
ดาน หมายถึง อาการแข็งเป็ นแผ่นทั้งท้อง มักจะเป็ นรอบสะดือ ) ได้แก่ ทักษิณะคุละมะ วามะกะคุละมะ กูปะคุละมะ
โลหะคุละมะ ปิ ตตะคุละมะ


U66.20

ทักษิณะคุละมะ


U66.21

วามะกะคุละมะ


U66.22

U66.3

อาการลมเป็ นก้อนเป็ นดานตั้งอยู่ในอุระ มีน้ําดีซึมอยู่เป็ นอันมาก

ลมก้อนดานในท้องชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด


U66.29

อาการลมเป็ นก้อนเป็ นดานตั้งอยู่เบื้ องบนแห่งนาภี

ปิ ตตะคุละมะ


U66.28

อาการลมเป็ นก้อนเป็ นดานตั้งอยู่เบื้ องตํา่ แห่งนาภี

โลหะคุละมะ


U66.24

อาการลมเป็ นก้อนเป็ นดานตั้งอยู่เบื้ องซ้ายในนาภี

กูปะคุละมะ


U66.23

อาการลมเป็ นก้อนเป็ นดานตั้งอยู่เบื้ องขวาในนาภี

เสลศามะกะคุละมะ กฤตคุละมะ รัตตะคุละมะ ทัษฐะคุละมะ ประวาตะคุละมะ

ลมก้อนดานในท้อง ไม่ระบุรายละเอียด

โรคที่เกี่ยวกับมานลม


การเจ็บป่ วยที่มีอาการลมคัง่ ค้างอยู่ในท้อง มี ๔ จําพวก

U66.30

U66.31

มานลมบังเกิดแต่อโธคมาวาตา

 ทํ า ให้ล มนั้ น ขัง อยู่ ใ นนาภี
มิไ ด้พัดลงไปเป็ นปกติ จึงให้พะอืดพะอม และให้นาภี ขึ้นมิรูว้ าย
บางทีให้แน่ นไปทั้งท้อง จะบริโภคอาหารมิได้ ให้อิ่มไปด้วยลมเป็ นกําลัง จะผายลมก็มิได้สะดวก
ให้อุจจาระผูกเป็ นพรรดึก โดยกําลังลมกองนี้ กระทํานาภีจึงใหญ่ขึ้นพอสังเกต ตั้งอยู่ใต้ส ะดือ ๒ นิ้ ว
ครั้นนวดจึงกระจายออก แล้วกลับแข็งเข้าลอยขึ้ นมาทับเส้นอัมพฤกษ์ ลมนั้นจึงพัดกล้าขึ้ นให้นาภี
นั้นใหญ่ออกแล้วแข็ง

มานลมบังเกิดแต่อุทธังคมาวาตา

ทําให้ลมนั้นคัง่ อยู่ในนาภี มิได้พัดขึ้ นไปเป็ นปกติ ให้แน่ นหน้าอกเป็ นกําลัง จะบริโภคอาหารมิ ได้
จะเรอก็ มิ ออก จะผายลมก็ มิ ได้ไ ปสะดวก ให้อุจ จาระผูกโดยกํา ลัง ลมนั้ นกล้า พัดเตโชให้กําเริ บ
จึงแน่ นไปทั้งนาภี ลมกองนี้ ตั้งเหนื อสะดือ ๒ นิ้ ว แข็งดุจแผ่นกระดานทับอยู่บนเส้นอัมพฤกษ์ ระคน
ด้วยลมอุทรวาต จึงพัดให้นาภีน้ันใหญ่ขนเต็
ึ้ มไปทั้งท้อง
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๔๐
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รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัม่ สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U66.32

มานลมบังเกิดแต่กุจฉิสยาวาตา

ลมกองนี้ พัดอยู่ในท้อง ระคนเข้า กับลมอุท รวาตก็ พลอยกันกํา เริ บขึ้ น มิได้พัดลงไปสู่คูถทวาร
ทวารนั้น ก็มิได้เปิ ด อุจจาระก็มิได้เดินเป็ นปกติ ต่อกินยาจึงเดินโดยกําลังยา ครั้นคุมเข้าก็ทําให้
แน่ นเฟ้ อ ครั้นถ่ายไปค่อยสบายแล้วกลับมาเป็ นไปอีกถึง ๓, ๔ ครั้ง นาภีน้ันใหญ่ขึ้นโดยกําลังวาโย
นั้น กล้าพัดเตโชให้ดบั เสีย จึงกระทําให้ทอ้ งขึ้ นอยู่เป็ นนิ จ หายใจมิได้สะดวก ให้เหนื่ อยเป็ นกําลัง
จะบริโภคอาหารมักให้คลื่นเหียน เพลาเช้านาภีน้ั นค่อยหย่อนลง ค่อยได้ความสบายไปจนเที่ย ง
เพลาบ่ายนาภีน้ันก็เบ่งขึ้ นดังเก่าไปจนรุ่ง หาความสุขมิได้



U66.33

มานลมบังเกิดแต่โกฏฐาสยาวาตา

ทําให้ลาํ ไส้พองขึ้ น ดังบุคคลเอาหลอดเป่ าในกระเพาะหมูให้พองขึ้ นเต็มไปด้วยลม แล้วผูกปาก
กระเพาะเสี ย อันว่า ลํา ไส้น้ั นก็ ให้พองขึ้ นทับนาภี จึงกระทํานาภี ให้ใหญ่ออก โดยกํา ลังลมมัก
กระทําให้พะอืดพะอม จะผายลมก็มิได้ จะถ่ายอุจจาระก็มิได้ เนื่ องจากโกฏฐาสยาวาตมิได้พัด
อุจจาระลงมาสู่คถู ทวาร ทวารก็มิได้เปิ ด อุจจาระจึงมิได้เดินเป็ นปกติ จึงกระทําให้จุกแน่ นเสียดไป
ทั้งท้อง และให้จบั สะบัดร้อนสะท้านหนาว โดยลมนั้นกระทําให้พิษขึ้ น



U66.39

U66.4

โรคที่เกี่ยวกับมานลม ไม่ระบุรายละเอียด

โรคที่เกี่ยวกับมานโลหิต / มานน้ า / มานหิน
U66.40

มานโลหิตบังเกิดแต่ระดูขดั

ให้โทษด้วยเหตุระดูขดั มิได้มีตามเคย จึงเป็ นพิษระคนด้วยอังคมังคานุ สารีวาตาก็พากันกําเริบขึ้ น
กระทําให้เตโชเป็ นอธิกธาตุยิ่ง จึงตั้งเป็ นก้อนขึ้ นเหนื อสะดือ ทับกองลมอุทรวาตมิให้เดินเป็ นปกติ
บางทีกระทําให้จุกให้แดก บางทีให้รอ้ นให้หนาว นาภีน้ันก็ใหญ่และขึ้ นอยู่เป็ นนิ จมิได้ขาด



U66.41

มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตจาง

ทําให้โลหิตระดูมิได้เดินเป็ นปกติ ครั้นแก่เข้าก็กระทําโทษให้เป็ นพิษระคนด้วยลมอันชื่อว่าวาโย
พิการ ก็พากันกําเริบขึ้ นฟุ้ งซ่านไปทั้งอุทร จึงกระทําให้นาภีน้ันใหญ่ ให้กายซูบผอม ซีด และเบื่อ
อาหาร มักให้ไอ ให้อว้ กเป็ นกําลัง บางทีให้รอ้ นให้หนาว บางทีให้บวมมือบวมเท้าและหน้าตะโพก
ให้ทอ้ งขึ้ น ให้แน่ นเฟ้ อ



U66.42

มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตตกค้างอยูใ่ นร่างกาย

ทําให้เกาะตัวเป็ นลิ่มอยู่ในบริเวณต่อมโลหิต นานวันเกิดเป็ นพิษขึ้ น ระคนกับลมในร่างกาย
ซึ่งเป็ นลมกําเริบขึ้ นในท้อง ทําให้ทอ้ งพองใหญ่ขึ้น แต่ร่างกายกลับซูบผอม มีอาการไอ อาเจีย น
ร้อนหนาวสลับไปมา มือบวมเท้าบวม ท้องขึ้ น แน่ นเฟ้ อ


U66.43

มานโลหิตบังเกิดแต่โลหิตเน่าเสีย

เป็ นโลหิตระดูพิการ โลหิตคลอดบุตร ที่ตกค้างอยู่จนเน่ าเสีย ทําให้มีอาการผิดปกติขนึ้ ท้องอืด
อาเจียน เหงื่อแตก นํ้ าลายมีรสขม หน้ามืด เป็ นลม ฟกบวมขึ้ นตามตะโพก หัวเข่า ปลีน่อง
สะดือ และบวมขึ้ นทัว่ กาย ทําให้แน่ นในอก ท้องตึงและใหญ่ขึ้น หายใจเหนื่ อย นอนไม่หลับ
บริโภคอาหารไม่ได้



U66.45

โรคที่เกี่ยวกับมานโลหิต ไม่ระบุรายละเอียด
โรคที่เกี่ยวกับมานน้ า

U66.46

โรคที่เกี่ยวกับมานหิน

U66.44

 การเจ็บป่ วยที่ว่าแต่อุทรโรคกระทําให้นาภีน้ ั นขึ้ น มี ๔ จําพวก คือ มานนํ้ าอันเหลืองนั้ นซึมซาบไปขังอยู่
ในอุทร มานนํ้าเกิดขึ้ นเพราะไตพิการ มานนํ้าอันบังเกิดโดยนํ้าเหลืองซาบซ่านไปในชิ้ นเนื้ อและ
ขุมขน มานนํ้าที่ขดั อยู่ในอุทรนั้นขุ่นมัว

การเจ็บป่ วยที่เกิดจากเส้นพองแข็งขึ้ น ท้องใหญ่ดุจหญิงมีครรภ์ มี ๔ จําพวก คือ มานหินบังเกิดแต่
กองอโธคมาวาตา อัมพาต มุตฆาต ระคนกัน มานหินบังเกิดแต่กองอุทธังคมาวาตา อัณฑพฤกษ์
สัณฑะฆาต ระคนกัน มานหินบังเกิดแต่กองกุจฉิส ยาวาตา อัมพาต ปั ต ฆาต ระคนกัน มานหิน
บังเกิดแต่กองโกฏฐาสมาวาตา อัณฑพฤกษ์ รัตฆาต ระคนกัน
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รหัสสกลุ
กลุ่มม่ โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U66.5

โรคทีเ่ กี่ยวกับป่ วง

ป่ วงประการแปด บอกให้แพทย์พึงรูพ้ ิจารณาโดยกิริยา ไข้มีมาต่างๆกัน อย่าสําคัญว่าปี ศาจ เหตุเพราะธาตุตอ้ ง
สําแดง (สําแลง) ท่านให้แบ่งเป็ นสี่ ตามคัมภีรพ์ ระอภิธรรม คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ แยกออกไปเป็ นสองกระแส คลอง
ธรรมดา สังขาราขัยแลวัย (มีอาการทั้งถ่ายและอาเจียนประกอบกับสังขารและวัย) จึงนับได้แปดประการ ชื่อของท่าน
จงรู้ คือป่ วงงู มักกะฏา(ลิง) ลม ศิลา นก โลหิต นํ้า โกฐ คิดเข้าเป็ นแปด แม้นผูแ้ พทย์จะรักษาดูกิริยาอาการ


U66.50

ป่ วงงู

ป่ วงงูท่านให้เร่งกลัว มักบิดตัวตาปรอยๆ รากลงบ่อยไม่หยุ ด สี่ยามทรุดโทรมไป ม้วยบรรลัย
แม่นมัน่ มิน้ันกรรมสนอง เป็ นสองคลองสันนิ บาต แปดยามขาดคงตาย แก้ยกั ย้ายดูลอง ให้เอา
กล้องปื นไฟ นํ้าร้อนใส่ไว้สกั ครู่ เทออกดูได้อายดิน มาให้กินดูสกั หน เดชะกุศลก็พลันหาย



U66.51

ป่ วงลิง

ป่ วงลิงให้ยา้ ยยิงฟั น หาวคางสัน่ แน่ นหน้าอก รากลงปกติไปอย่างเดียว ฝี ปากเขียวขอบตาซีด
จริตดังวานร เอามือซ่อนกอดอก สี่ยามตกสันนิ บาตในอํานาจ



U66.52

ป่ วงลม

ป่ วงลมแปรหลายอย่าง เสียดสีขา้ งลงไม่มาก จุกอกรากออกนํ้าลาย กระวนกระวายร้อนร้อง
สี่ยามต้องตามตําแหน่ ง


U66.53

ป่ วงศิลา

ป่ วงศิลารักษายากนั ก ให้ลงรากเป็ นเดิม แล้วมันเพิ่มอาการแรง เมื่อยข้อแทงเสียดยอดอก
มือเท้า ฟกกดหนั งบู้ นิ่ งสักครู่แ ล้ว กลับเหีย น มักอาเจียนลมเปล่ า พูดเสีย งเบากลอกหน้า ตา
ทั้งข้าวปลาไม่รรู้ ส ลิ้ นไก่หดพูดล่อแล่ ท่วงทีแท้ปีศาจสิง แล้วกลับนิ่ งนอนแน่ ลงให้แก้ถึงสามวัน


U66.54

ป่ วงลูกนก

ป่ วงลูกนกลงเหมือนกัน โลมาชันกายสัน่ สยอง ให้ปวดท้องๆลัน่ โครก หาวเรอโยกดูลําบาก
หงายอ้าปากรากครางไป หอบหายใจคล่อแคล่ (หายใจไม่สะดวก) อาการแส่เช่นลูกนก (อาการ
คล้ายลูกนก) สี่ยามตกสันนิ บาต



U66.55

ป่ วงเลือด

ป่ วงเลือดลงไหลเจื้ อย หาวหอบเหนื่ อยบ่นเพ้อพึม ในตาซึมผิว กายเหลือง ทําหงอยเงื่องให้
วางใจ เหมือนเป็ นไข้สนั นิ บาตคลัง่ เป็ นที่ต้งั เจ็ดวันตาย เร่งขวนขวายแต่แรกเป็ น



U66.56

ป่ วงน้ า

ป่ วงนํ้ าชายจะทําฤทธิ์ ลงแล้วติ ดทั้งคลื่ นเหี ยน ให้อาเจียนไม่ หายเหื อด ผิ วกายเผือดพึงยล
หนาวสกลกายอุ่น ดี กาละสิ งคลี เ ป็ นเจ้า ของ ล่ ว งเข้า สองยามตาย สี่ ย ามกลายเป็ นสัน นิ บาต
อย่าประมาทเร่งแก้ทาํ



U66.57

ป่ วงโกฐ

ป่ วงโกศเกิดเพราะโทษลมกระสายกล่อน ลงรากช้อนทั้งลําคอ มือเท้าฝ่ อซีดเหี่ยว เสโทเหนี ยวกาย
เป็ นเหน็ บ ดูตน้ เล็บโลหิตคลํ้า โรคมันทําเร่งรักษา


U66.59

U66.6

โรคที่เกี่ยวกับป่ วง ไม่ระบุรายละเอียด

พยาธิในลาไส้
U66.60

พยาธิไส้เดือน

ถ้ามีพยาธิอยู่ในลํา ไส้จํานวนน้อยมักจะไม่มีอาการอะไร บางคนอาจถ่ายหรืออาเจียนเป็ นตัว
ไส้เดือน บางคนอาจมีอาการปวดท้องหรืออาเจียนเป็ นๆหายๆ เรื้ อรัง โดยมากมัก จะมีอาการหลัง
กินอาหารสักครึ่งชัว่ โมง บางคนอาจแสดงอาการลมพิษเรื้ อรัง ในรายที่มีพยาธิจาํ นวนมาก เด็กอาจ
มีอาการผอมแห้งแรงน้อย กินข้าวได้แต่ไม่อว้ นขึ้ น หรือกลับผอมลง บางคนอาจมีอาการเบื่ออาหาร
บางคนมีลกั ษณะพุงโรก้นปอด ขาดอาหาร บางครั้งพยาธิอาจรวมเป็ นกระจุก ทําให้เกิดอาการอุด
ตันของลําไส้ มีอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียน และคลําได้กอ้ นที่หน้าท้อง
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รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัสม่ กลุ
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านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U66.61

พยาธิเส้นด้าย

เป็ นพยาธิตัวกลมชนิ ดหนึ่ งที่มีลักษณะคลายเส้นด้าย ตัวเมียขนาดยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร
ตัวผูย้ าวประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร พยาธิตวั แก่อาศัยอยู่ในลําไส้ใหญ่ของคน พยาธิตวั เมียที่ถูกผสม
แล้วจะเคลื่อนตัวออกมาวางไข่ที่กน้ ของผูป้ ่ วยในเวลากลางคืน ทําให้ผปู้ ่ วยรูส้ ึกคันก้นมาก (บางครั้ง
อาจออกมาวางไข่ที่ปากช่องคลอดของเด็กผูห้ ญิง ทําให้มีอาการคันช่องคลอดได้) ไข่พยาธิจะฟั ก
เป็ นตัว อ่อนภายใน ๖ ชัว่ โมง ตัว อ่อนบางตัว อาจเคลื่ อนย้า ยกลับเข้าไปเจริ ญเป็ นตัว แก่ในลํา ไส้
เมื่อผูป้ ่ วยเกาก้นไข่พ ยาธิจะติดที่ซ อกเล็บหรือปลายนิ้ ว เมื่อผูป้ ่ วยกินอาหารโดยใช้มือจับอาหาร
หรือเด็กที่ชอบกัดเล็บหรือดูดนิ้ วเล่น ก็จะกลืนเอาไข่พยาธิลงไปด้วย ไข่จะฟั กออกเป็ นตัวอ่อน และ
เจริญเป็ นตัวแก่ในลําไส้ มักมีอาการคันก้นมาก เฉพาะในเวลากลางคืน ผูป้ ่ วยมักจะต้องเกาก้น
และอาจนอนไม่หลับ


U66.62

พยาธิตวั ตืด

ที่พบบ่อยได้แก่ พยาธิตืดวัว (Taenia saginata) พยาธิตืดหมู (Taenia solium) พยาธิตัวแก่ซึ่งมี
ความยาวประมาณ ๓ เมตร ประกอบด้ว ยปล้องจํานวนมากมาย อาศั ยอยู่ในลํา ไส้เล็ กของคน
ปล้องของพยาธิจะหลุดออกมากับอุจจาระหรือออกมาเอง แล้วแตก ซึ่งจะปล่อยไข่ (ปล้องหนึ่ งๆ
มีไข่เป็ นพันเป็ นหมื่นฟอง) กระจายอยู่บนพื้ นดินหรือพื้ นหญ้า เมื่อวัว (หรือหมู) กินไข่ตัวตืดวัว
(หรือตืดหมู) ที่ออกจากอุจจาระคนเข้าไป ตัวอ่อนจะฟั กในลําไส้และไชเข้ากระแสเลือด ไปอยู่ตาม
กล้ามเนื้ อทัว่ ร่างกาย โดยมีถุงหรือซิสต์ (cyst) หุม้ เป็ นถุงเล็กๆขาวๆ คล้ายเม็ดสาคู จึงเรียกว่า
เนื้ อสาคู (หรือหมูสาคู) ถ้าคนกินเนื้ อ (หรือหมู) สาคูเข้าไป ตัวอ่อนก็จะไปเจริญเป็ นตัวแก่ต่อไป
แต่ถา้ คนกินไข่ของตืดหมู (ที่ออกจากอุจจาระผูป้ ่ วย) ซึ่งปนเปื้ อนตามมือ ผัก หรืออาหาร หรือตัว
ผูป้ ่ วยเองเกิดอาเจียนขย้อนเอาไข่ที่อยู่ในปล้องแก่ของพยาธิขึ้นมาอยู่ในกระเพาะอาหาร ตัวอ่อนก็
จะฟั กตัวออกจากไข่ แล้วไชเข้ากระแสเลือดกลายเป็ นซิสต์ กระจายไปอยู่ตามเนื้ อเยื่อ ทัว่ ร่างกาย
เรียกว่าโรคซิสต์พยาธิตืดหมู (cysticercosis) อาจอยู่ในกล้ามเนื้ อและสมอง (แต่ถา้ คนกินไข่ของตืด
วัว ตัวอ่อนที่ฟักออกมาจะตายไป ไม่เกิดอันตรายเหมือนกินตืดหมู) อาการถ้าเป็ นโรคพยาธิตวั ตืด
ในลําไส้โดยทัว่ ไปจะไม่มีอาการรุนแรง เพียงแต่เวลาถ่ายอุจจาระมีปล้องพยาธิคล้ายเส้นบะหมี่หรือ
ก๋วยเตี๋ยวหลุดออกมาเป็ นท่อนๆ เป็ นครั้งคราว บางรายอาจมีอาการหิวบ่อย กินจุแต่ผอม อ่อนเพลีย
นํ้าหนักลด อาจมีอาการปวดท้อง ท้องอืดคลื่นไส้อาเจียน หรือถ่ายอุจจาระบ่อย บางรายอาจมี
อาการแพ้เป็ นลมพิษได้ แต่ถา้ กินไข่ของตืดหมูเข้าไปจะเกิดมีตุ่มซิสต์ขนาดเท่าเมล็ดถัว่ เขียวกระจาย
อยู่ใต้ผิวหนังทัว่ ร่างกาย ถ้าไปอยู่ในตาเรียกว่าโรคซิสต์พยาธิตืดหมูในตา (ocular cysticercosis)
อาจทําให้เยื่อตาขาวอักเสบ ม่านตาอักเสบ ประสาทตาอักเสบ อาจทําให้ตาบอดได้ ถ้าไปอยู่ใน
สมองเรียกว่าโรคซิสต์พยาธิตืดหมูในสมอง (cerebral cysticercosis) อาจทําให้มีอาการชักแบบ
ลมบ้าหมู แขนขาเป็ นอัมพาต มีอาการทางจิตประสาท หรือปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียนได้


U66.63

U66.7

พยาธิปากขอ

 มี ข นาดยาวประมาณ ๑ เซนติ เ มตร เกาะอาศั ย อยู่บ นผนั ง ลํ า ไส้แ ละดู ด เลื อ ดจากบริ เ วณนั้ น
อาการของโรคจะมากน้อยขึ้ นกับจํานวนของพยาธิที่มีอยู่ในลําไส้ (อาการซีดจะเกิดขึ้ นเมื่อมีพยาธิ
มากกว่า ๑๐๐ ตัว) ไข่พยาธิจะหลุดออกมากับอุจจาระ ซึ่งจะเจริญเติบโตบนพื้ นดินที่ชื้นและมีความอุ่น
พยาธิตวั อ่อนที่ฟักตัวบนดินจะไชเข้าทางผิวหนังของคนที่เดินผ่านไปมาหรือเด็กที่เล่นคลุกดิน เข้าไป
ในกระแสเลือด ไปยังหัวใจและปอด จากปอดพยาธิจะเคลื่อนตัวขึ้ นมาที่หลอดลมจนถึงคอหอย แล้ว
จะถูกกลืนลงหลอดอาหารเข้าไปในกระเพาะและลําไส้เล็ก แล้วเจริญเป็ นตัวแก่ต่อไปในลําไส้เล็ก

U66.68

พยาธิชนิดอื่นในลาไส้ ที่ระบุรายละเอียด

U66.69

พยาธิในลาไส้ ไม่ระบุรายละเอียด

ปวดท้อง
U66.70

ปวดท้องส่วนบน

อาการปวดในช่องท้องส่วนบน ตั้งแต่ใต้ลิ้นปี่ ถึงเหนื อสะดือ
ไม่รวม: ท้องอืด (U66.80)



๔๓
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

43

รหั
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสสกลุกลุ่มม่ โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U66.71

ปวดท้องน้อย


U66.78

ปวดท้องตาแหน่งอื่น ที่ระบุรายละเอียด


U66.79

U66.8

อาการเจ็บปวดช่องท้องบริเวณส่วนล่าง ตั้งแต่ใต้สะดือลงไปจนถึงอุง้ เชิงกราน
ปวดท้องบริเวณสะดือ

ปวดท้อง ไม่ระบุตาแหน่ง

โรคและอาการอื่นในท้อง
U66.80

ท้องอืด


U66.81

เบื่ออาหาร


U66.82

ความรูส้ ึกไม่อยากรับประทานอาหาร

คลื่นไส้


U66.83

มีลมในกระเพาะอาหารหรือลําไส้ ทําให้จุกเสียดแน่ นอึดอัดในช่องท้อง

ความรูส้ ึกอยากอาเจียน

อาเจียน

มีแรงดันจากกระเพาะลําไส้และกล้ามเนื้ อหน้าท้อง เป็ นเหตุให้ผลักดันอาหารและสิ่งต่างๆ ใน
กระเพาะอาหารและลําไส้ส่วนต้นออกมาทางปาก


U66.85

นิ่วศิลาปูน

มักเกิดเพื่ออาโปธาตุ แลผูใ้ ดกินหมากมากนัก กลืนนํ้าหมากเข้าไปเนื องๆ ปูนที่กินกลืนเข้าไป
นั้ นที่ จะได้ออกมากับมูตรคูถมิได้ ก็นอนเป็ นตะกอนคุ มเป็ นก้อนปรวดอยู่ในกระเพาะมูตร ก็ พอกเข้า
เป็ นลูกกลมดังเมล็ดบัว แลมักออกมาจุกช่องทวารปั สสาวะ แต่เมื่อจะถ่ายปั สสาวะแต่ละครั้งนั้นให้
เจ็บปวดเป็ นกําลัง ดิ้ นรนไปดัง จะขาดใจตาย แลให้กายนั้นผอมเหลือง


U66.86

ดานลม

U66.88

โรคและอาการอื่นในท้อง ที่ระบุรายละเอียด

 เป็ นโรคที่ เกิดกับคนสูงอายุ (ปั จฉิ มวัย) เป็ นได้ท้ ง
ั หญิงและชาย ให้มีทอ้ งผูกเป็ นประจํา เป็ นเถาดาน
พรรดึก อุจจาระแข็งเหมือนขี้ แพะ มีอาการใจหวิว ใจสัน่ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับเวลาดึกๆ หรือ
เช้ามืด อากาศเย็น ให้ตื่นขึ้ นมาไอ ทําให้เหนื่ อย เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย อารมณ์
ไม่แ จ่ม ใส ท้องอืดท้องเฟ้ อได้ ปวดหลังเป็ นประจํา ชาปลายมือ ปลายเท้า และเย็ นเหมือ น
เป็ นเหน็ บ

U66.9

โรคและอาการในท้อง ไม่ระบุรายละเอียด

U67

โรคและอาการของทางเดินปั สสาวะและระบบสืบพันธุ ์

U67.0

ปั สสาวะขัด

อาการปวดขณะปั สสาวะ ปั สสาวะออกยาก ปั สสาวะไม่ค่อยออก หรือปั สสาวะออกน้อย หรือบางทีอาจมีอาการปวด
แสบร่วมด้วย


U67.1

ปั สสาวะบ่อย


U67.2

ปั สสาวะมีเลือดปน หรือ ปั สสาวะเป็ นเลือด


U67.3

ปั สสาวะมีเลือดปน ทําให้มีปัสสาวะสีแดง หรือเป็ นเลือดสด

หนองออกจากท่อปั สสาวะ


44

ปั สสาวะจํานวนครั้งมากกว่าปกติ

หนองไหลจากท่อปั สสาวะ

๔๔
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสม่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U67.4

กลั้นปั สสาวะไม่อยู่


U67.5

ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปั สสาวะได้

กามตายด้าน


ความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

U67.8

โรคและอาการอื่นของทางเดินปั สสาวะและระบบสืบพันธุ ์ ที่ระบุรายละเอียด

U67.9

โรคและอาการของทางเดินปั สสาวะและระบบสืบพันธุ ์ ไม่ระบุรายละเอียด

U68

โรคและอาการของทวารหนัก

U68.0

ริดสีดวงทวาร

ริ ดสี ดวงประเภทหนึ่ ง เกิ ดที่ ท วารหนั ก ผูป้ ่ วยมีอาการ ถ่ า ยอุจ จาระแล้ว มีเ ลื อดสดๆปนออกมา หัว ริ ดสี ดวง
ยื่นออกมาที่ขอบช่องทวาร เหมือนกลีบมะเฟื องบ้าง เดือยไก่บา้ ง ทําให้คนั และปวดที่บริเวณรอบทวารอย่างมาก


U68.8

โรคและอาการอื่นของทวารหนัก ที่ระบุรายละเอียด

U68.9

โรคและอาการของทวารหนัก ไม่ระบุรายละเอียด

U69

อุจจาระผิดปกติ

U69.0

อสาทิยอุจจารคันธารธาตุ (อุจจาระธาตุพิการ)

ลักษณะของโรคอุจจาระธาตุ เหตุดว้ ยผูน้ ้ันเป็ นไข้ที่มีพิษจัดตกถึงสันนิ บาตแล้วเรื้ อรัง ธาตุน้ันยังแปรปรวนวิปริต
อุจจาระไม่เป็ นปกติ จึงกลายเป็ นโรคอุจจาระธาตุ หรือรับประทานอาหารที่แปลก หรือที่เคยเกินกําลังกว่าธาตุ
เป็ นต้นว่าเนื้ อสัตว์ดิบ หรือเนื้ อสัตว์ที่มีคาวมาก แลไขมันต่างๆ และของหมักดองบูดเน่ า ธาตุน้ันก็วิปริตแปรปรวน
หาเสมอเป็ นปกติไม่ กระทําให้ทอ้ งขึ้ นท้องเฟ้ อเรอเหม็นเปรี้ ยว จุกเสียดแทง อุจจาระก็วิปริตต่างๆ จึงกลายเป็ น
โรคอุจจาระธาตุ


U69.00

อุจจาระกลิ่นดังปลาเน่า

เกิ ด แต่ ก องอาโปสมุ ฏ ฐานให้เ ป็ นเหตุ อาการอุ จ จาระปั สสาวะมิ ส ะดวก ๑ ให้เ จ็ บ อก ๑
ให้น้ําลายไหล ๑ รวม ๓ ประการ


U69.01

อุจจาระกลิ่นดังหญ้าเน่า

เกิดแต่กองเตโชสมุฏฐานให้เป็ นเหตุ อาการให้ปากแห้งคอแห้ง ๑ ให้หนักตัว ๑ ให้วิงเวียน ๑
ให้อุจจาระปั สสาวะมิสะดวก ๑ ให้เสโทไหลหยดย้อย ๑ รวม ๕ ประการ


U69.02

อุจจาระกลิ่นดังข้าวบูด

เกิดแต่กองวาโยสมุฏฐานให้เป็ นเหตุ อาการให้เสี ยดแทง ๑ ให้เจ็บคอ ๑ ให้คนั จมูก ๑ ให้เมื่อย
ไปทัว่ ร่างกาย ๑ ให้ตะครัน่ ตะครอ ๑ รวม ๕ ประการ



U69.03
U69.09

U69.8

อุจจาระกลิ่นดังซากศพเน่าโทรม

 เกิดแต่กองกําเดาสมุฏฐาน เสมหะสมุฏฐานด้วยปถวีให้เป็ นเหตุ อาการให้เจ็บในอก ๑ ให้เจ็บใน
ท้อง ๑ ให้บวมมือบวมเท้า บางทีให้บวมไปทัว่ ร่างกาย ๑ รวม ๓ ประการ

อุจจาระธาตุพิการ ไม่ระบุรายละเอียด

อุจจาระผิดปกติแบบอื่น
U69.80

ท้องเดิน หรือ ท้องเสีย


U69.81

ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งขึ้ นกว่าปกติ โดยมีลกั ษณะเหลว หรือเป็ นนํ้า

บิด


มีอาการถ่ายเป็ นมูก หรือมูกปนเลือด กะปริดกะปรอยบ่อยครั้ง

๔๕
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รหัสสกลุ
กลุ่มม่ โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U69.82

ถ่ายเป็ นเลือด


U69.83

ถ่ายดา


U69.84

ถ่ายมีเลือดแดงสดออกทางทวารหนัก
ถ่ายอุจจาระเป็ นสีดาํ

ท้องผูก

ถ่ายอุจจาระน้อยครั้งกว่าปกติ คนปกติถ่ายอุจจาระอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง หรือถ่ายลําบาก
โดยต้องเบ่งมากขึ้ น อุจจาระแข็ง หรือรูส้ ึกอึดอัดเหมือนถ่ายอุจจาระไม่หมด
ไม่รวม: ท้องผูกเป็ นพรรดึก (U69.85)


U69.85

U69.88

ท้องผูกเป็ นพรรดึก

 การอัดแน่ นของอุจจาระ เป็ นอาการสืบเนื่ องจากท้องผูก เป็ นการสะสมของอุจจาระที่ แห้งแข็ งใน
ลําไส้ตรง และนํ้าถูกดูดซึมกลับเรื่อยๆ อุจจาระยิ่งแห้งแข็งมากและอัดกันแน่ นเป็ นก้อน ทําให้ถ่าย
ออกไม่ได้ อุดตันที่ส่วนล่างของลําไส้ใหญ่ มักพบก้อนแข็งๆ ของอุจจาระ หรืออาจไม่พบถ้าก้อนอยู่
สูงขึ้ นไป เวลาถ่ายออกมาจะคล้ายขี้ แพะ ขี้ แมว

อุจจาระผิดปกติแบบอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U69.9

อุจจาระผิดปกติ ไม่ระบุรายละเอียด

U70

อาการและโรคของผิวหนัง

U70.0

เรื้ อน

 เป็ นโรคผิวหนั งชนิ ดหนึ่ ง เกิดจากเชื้ อโรคเรื้ อน จะทําให้ผิวหนั งเป็ นผื่ นเป็ นวงตามร่ างกาย มีอาการชา ใช้เข็ มแทง
หรือหยิกจะไม่เจ็บ ถ้าไม่ได้รักษาเส้นประสาทจะถูกทําลาย ทําให้มือเท้าอ่อนแรงและชา กล้ามเนื้ อฝ่ ามือหลังมือลีบ
ข้อมือตก เดินเท้าตก

U70.00

เรื้ อนกวาง

เมื่อจะบังเกิดนั้ นเกิดขึ้ นตามข้อมือและข้อเท้า และกําด้นต้นคอ กระทําให้เป็ นนํ้ าเหลืองลาม
ออกไป ครั้นต้องยาเข้าก็แห้งเข้า บางทีก็หายขาด บางทีก็ไม่หาย แต่ไม่ตาย เป็ นแต่ลาํ บาก


U70.01

เรื้ อนวิมาลา หรือ เรื้ อนวิลา

เมื่อจะบังเกิดนั้นขึ้ นที่หแู ละกําด้นต้นคอ กระทําให้เปื่ อยพุพองให้คนั สัณฐานดุจมะเร็งไร ยิ่งคัน
ยิ่งเกา ครั้นวายเกาแล้วให้แสบร้อนตามที่เกา ลักษณะของวิมาลานี้ หายมากกว่าไม่หาย


U70.02

เรื้ อนเกล็ดปลา

เมื่อจะบังเกิดนั้ นมักขึ้ นที่หน้าก่อน แล้วลามลงมาถึงต้นคอ ลงมาถึงทรวงอกก็มี แล้วลามเป็ น
เกล็ดไปทัว่ ทั้งตัว สัณฐานผิวดํา ลักษณะดังกล่าวมานี้ มิเป็ นไร


U70.03

เรื้ อนบอน

เมื่อแรกผุดขึ้ นมานั้นเป็ นรูปรุไปมิใคร่จะเห็น ถึงแม้จะเห็นก็เห็นแต่ขาวๆแดงๆ อยู่ในเนื้ อรําไร
มิได้เห็นถนัด



U70.04

เรื้ อนดอกหมาก


U70.05

เรื้ อนหิด


U70.06

ผุดขึ้ นเป็ นขาวๆ ดังดอกหมาก ถ้าเหงื่อออกจะทําให้คนั เกาจนนํ้าเหลืองซึมจึงหายคัน
มักขึ้ นทัว่ ทั้งตัว แล้วลามไปดุจบุคคลเป็ นโรคกลาก

เรื้ อนมูลนก

ผุดเมื่อบังเกิดผุ ดขึ้ นเป็ นแว่น เป็ นวงขึ้ นตามผิว หนั งเล็ กก็ มี ใหญ่ก็มี มีสี ขาวนุ งๆ ขอบนู น
ดูสนั ฐานดังกลาก พรรนัยทําให้คนั ถ้าแก่เข้าลามไปทั้งตัว หายบ้างไม่หายบ้าง
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รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัมส่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U70.07

เรื้ อนหูด

ผุดเป็ นตุ่มๆขึ้ นทั้งตัวเท่าเมล็ ดพริกไทย เมล็ ดถัว่ ดํา ผลตะขบไทย ผลมะนาว ผลมะกรูดก็มี
ติดเต็มไปทั้งตัวอาการกระทําให้เมื่อยมึนไปทั้งตัว รักษาไม่หายแต่ไม่ตาย เมื่อใกล้ตายจะแตกทุกยอด
แล้วเปื่ อยเน่ าเหม็นดังศพ


U70.08

เรื้ อนชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด


U70.09

U70.1

เรื้ อนมะไฟ

เรื้ อน ไม่ระบุรายละเอียด

หิด

 เป็ นโรคผิวหนั งอักเสบที่เกิดจากตัวหิด มีอาการเป็ นตุ่มใสและตุ่มหนอง มีอาการคัน ขึ้ นกระจายเหมือนกันทั้ง ๒
ข้างของร่างกาย มักพบตามง่ามนิ้ วมือ ง่ามนิ้ วเท้า ข้อมือ ข้อศอก รักแร้ หัวนม รอบสะดือ ก้น ข้อเท้า อวัยวะเพศ
ในเด็กอาจพบตามบริเวณใบหน้าและศีรษะ

U70.10

หิดด้าน


U70.11

สัณฐานเม็ดกลม มีสีใสขาว เห็นเป็ นเงาใสในเนื้ อ

หิดเปื่ อย

เป็ นเช่นเดียวกับหิดด้าน แต่แผลที่เป็ นนั้นจะมีน้ําเหลืองไหลเยิ้ มกว่า และไหลไปถึงไหนก็ลามไป
ถึงนั้น


U70.2

U70.18

หิดชนิดอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U70.19

หิด ไม่ระบุรายละเอียด

กลาก และ เกลื้ อน
U70.20

กลาก

ตามผิวหนังจะปรากฏวงมีขอบชัดเจน เชื้ อราจะอยู่ตามขอบของวงนั้น โรคนี้ เกิดจากเชื้ อราหลาย
ชนิ ด



U70.21

เกลื้ อน

เป็ นดวงขาวหรืออาจเป็ นขุย ตามร่ า งกายทัว่ ไป ส่ว นมากมักจะพบบริ เ วณหน้า หลัง หน้า อก
และแขน โดยเฉพาะส่วนที่มีเหงื่อมาก แต่ไม่ปรากฏขอบชัดเจนเช่นโรคกลาก และจะไม่มีอาการ
เช่นโรคเรื้ อนชนิ ดที่เ ป็ นกับวิ ถีประสาท ซึ่งมีลักษณะบางอย่า งคล้ายกันมาก โรคเกลื้ อนเกิดจาก
เชื้ อราพวกหนึ่ ง เกิดในคนที่ไม่รกั ษาความสะอาดของร่างกาย หมักหมมเหงื่อไคลและเสื้ อผ้าสกปรก


U70.3

ตุม่ หนองและฝี
U70.30

ตุ่มหนอง


U70.31

ฝี


U70.4

ตุ่มที่มีหนองอยู่ในหรือใต้ผิวหนัง

ก้อนที่มีหนองอยู่ขา้ งใน หรือใต้ผิวหนัง

โรคของหนังศีรษะ
U70.40

รังแค

เกล็ ดสีขาวบนหนั งศีรษะ ซึ่ งจะหลุดร่ วงเมื่อแปรงหรือหวีผม การมีขี้รังแคมากไม่ถือว่าเป็ นโรค
และไม่ทําให้เกิดความผิดปกติของเส้นผมหรือการอักเสบของหนังศีรษะ นอกจากทําให้รําคาญและเสีย
บุคลิกภาพ ลักษณะอาการเป็ นเกล็ด หรือขุยสีขาว หรือเทาเงิน ขนาดเล็ กๆ อาจเป็ นขุยละเอียด
หรือเป็ นแผ่น อาจเป็ นเพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง หรืออาจเป็ นทั้งหนังศีรษะก็ได้ เกล็ดรั งแคจะ
ติดค่อนข้างแน่ นบนหนังศีรษะ และจะหลุดร่วงก็ต่อเมื่อแปรงหรือหวีผม หรือเมื่อถูกลมพัด ความรุนแรง
ของรังแคจะแปรผันไม่แน่ นอนในแต่ละช่วง โดยไม่ทราบสาเหตุ บางรายอาจมีอาการคันร่วมด้วย



๔๗
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รหั
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสสกลุ
กลุ่มม่ โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U70.41

ผมร่วง


U70.42

ภาวะที่มีเส้นผมร่วงมากกว่าปกติ

เหา

พบได้บ่อยในคนที่ไม่ค่อยรักษาความสะอาด พบมากในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหมู่นักเรี ยนหญิงที่ ไ ว้ผมยาวและไม่ค่อยสระผม บางครั้งอาจพบเป็ นกันเกือบทั้งชั้นเรี ย นใน
โรงเรี ย นตามชนบท และตามแหล่ งชุ ม ชนแออัด เกิดจากตัว เหา ติ ดต่อโดยการสัมผัส ใกล้ชิด
นอนร่วมกัน หรือใช้แปรงผม มีอาการคันศีรษะมาก พบตัวเหาและไข่เหา ซึ่งเห็นเป็ นจุดขาวๆ
ติดอยู่บริเวณโคนผมและเส้นผม


U70.43

ชันนะตุ

เป็ นเชื้ อราที่ศีรษะ มีอาการผมร่วงเป็ นหย่อมๆ ลักษณะเป็ นวงๆ สีเทาๆ หรือ เห็นเป็ นจุดดําๆ
มักมีอาการคันในคนที่เป็ นมาก จะมีเม็ดหนองเกิดขึ้ นรอบๆขุมขน และลุกลามเป็ นก้อนนู นใหญ่แล้ว
แตกออก มีน้ําเหลืองเกรอะกรัง


U70.5

U70.48

โรคชนิดอื่นของหนังศีรษะ ที่ระบุรายละเอียด

U70.49

โรคของหนังศีรษะ ไม่ระบุรายละเอียด

สิว ฝ้ า และกระ
U70.50

สิว


U70.51

การอุดตันรูขุมขน ทําให้เกิดการคัง่ ของไขมัน พบบ่อยบริเวณหน้า หน้าอก และหลัง

ฝ้ า

รอยโรคที่ผิวหนังสีน้ําตาลดํา ขอบชัด แต่ไม่สมํา่ เสมอ เกิดบริเวณที่ถูกแสงแดดมากๆ พบบ่อย
บริเวณแก้ม หน้าผาก


U70.52

กระ


U70.6

รอยโรคที่ผิวหนังเป็ นจุดสีน้ําตาลอ่อนถึงเข้มในบริเวณที่ถูกแสงแดดมาก

แผลและการบาดเจ็บที่ผิวหนัง
U70.60

แมลงกัดต่อย

แมลงพวกที่มีเหล็ กในอยู่ที่ ส่วนปลายขอบลําตัว เมื่อต่อยเข้า ผิวหนั งคนเรา จะปล่อยนํ้ าพิษ
ออกมา ทําให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ผื่น คัน ปวดแสบปวดร้อน


U70.61

แผลถูกความร้อน


U70.62

แผลอักเสบ


U70.7

การที่เนื้ อเยื่อของร่างกายถูกทําลาย หรือมีการฉีกขาดเกิดขึ้ นจากสาเหตุใดก็ตาม

U70.68

แผลและการบาดเจ็บชนิดอื่นที่ผิวหนัง ที่ระบุรายละเอียด

U70.69

แผลและการบาดเจ็บที่ผิวหนัง ไม่ระบุรายละเอียด

เริม

 มัก จะมี อ าการแสบๆคัน ๆ นํ า มาก่อ นเล็ ก น้อ ย แล้ว มี ตุ่ ม นํ้ า ใสขนาด ๒-๓ มิ ล ลิ เ มตร ขึ้ นอยู่กันเป็ นกลุ่ ม ๆ
โดยรอบจะเป็ นผื่นแดง ต่อมาตุ่มนํ้าใสนี้ จะกลายเป็ นสีเหลืองขุ่น แล้วแตกเป็ นสะเก็ด หายไปเองภายใน ๑-๒ สัปดาห์
ลักษณะของตุ่มใสที่อยู่กนั เป็ นกลุ่มแบบนี้ ชาวบ้านบางแห่ง จึงเรียกโรคนี้ ว่า ขยุม้ ตีนหมา

U70.70
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มีอาการปวดแสบปวดร้อน พองที่บริเวณผิวหนัง

เริมที่ปาก

รวม: ริมฝี ปาก
ช่องปาก

๔๘
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสม่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U70.71

U70.72

U70.8

เริมที่หน้า

รวม: แก้ม
จมูก
ตา

เริมที่หู

รวม: ใบหู

U70.73

เริมที่อวัยวะเพศชาย

U70.74

เริมที่อวัยวะเพศหญิง

U70.77

เริมที่หลายตาแหน่ง

U70.78

เริมที่ตาแหน่งอื่นที่ระบุรายละเอียด

U70.79

เริม ไม่ระบุตาแหน่ง

โรคและอาการอื่นของผิวหนัง
U70.80

พุพอง


U70.81

ผื่น


U70.82

ผิวหนังขึ้ นเป็ นผื่น ตุ่ม หรือวงต่างๆ

คันบริเวณผิวหนังภายนอก


U70.83

เป็ นการอักเสบของผิวหนังแบบหนึ่ ง มีลกั ษณะเป็ นแบบตุ่มนํ้า หรือตุ่มหนอง

มีอาการคันตามร่างกาย

ลมพิษ

เป็ นโรคภูมิแพ้ชนิ ดหนึ่ ง เมื่อร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่แพ้จะสร้างสารแพ้ออกมา ทําให้เกิดเป็ น
ผื่นวงนู นแดงที่ ผิว หนั ง มีขนาดรูปร่า งต่ า งๆกัน เช่ น วงกลมรี วงหยัก เนื้ อภายในวงกลมจะนู น
และมีสีซีดกว่าขอบเล็กน้อย ทําให้เป็ นขอบแดง จะมีอาการคันมาก เกาตรงไหนก็จะมีผื่นแดงขึ้ น
ตรงนั้น


U70.84

หูด

เป็ นเนื้ องอกชนิ ดธรรมดาของผิวหนัง เป็ นโรคที่ไม่รา้ ยแรงและมีหลายชนิ ด อาจมีขนาดแตกต่าง
กันไป ขึ้ นกับตํา แหน่ งที่ เ ป็ น อาจขึ้ นเดี่ ย วหรื อหลายอันก็ไ ด้ มักขึ้ นที่มือ เท้า ข้อศอก ข้อเข่า
ใบหน้า ฝ่ ามือฝ่ าเท้า อาจขึ้ นตามผิวหนังส่วนอื่นๆ รวมทั้งที่อวัยวะเพศ


U70.85

ตาปลา

ผิวหนังที่ดา้ นหนาขึ้ นเนื่ องจากแรงกดหรือแรงเสียดสีนานๆ มักเกิดตรงบริเวณที่มีปมกระดูกนูน
ตําแหน่ งที่พบบ่อยได้แก่บริเวณฝ่ าเท้าและใต้นิ้วเท้า อาจมีลกั ษณะคล้ายหูดที่ฝ่าเท้า



U70.86

แสบร้อนตามผิวหนัง


U70.87

อาการปวดแสบร้อนที่ผิวหนัง

สะเก็ดเงิน

เป็ นโรคผิวหนังที่พบได้ค่อนข้างบ่อย มีลักษณะเป็ นผื่นแดงนูน แห้ง และมักมีสะเก็ดสีเงินอยู่
บนผื่นนั้น พบบ่อยตามลําตัว ข้อศอก ข้อเข่า หนังศีรษะ รอยพับของผิวหนัง ปลายนิ้ ว หรืออาจ
เป็ นได้ทุกส่วนของผิวหนัง


U70.88

โรคและอาการอื่นของผิวหนัง ที่ระบุรายละเอียด

U70.89

โรคและอาการของผิวหนัง ไม่ระบุรายละเอียด

๔๙
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัสสกลุ
กลุ่มม่ โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U71

ความผิดปกติของกล้ามเนื้ อ กระดูก และข้อ

U71.0

ความผิดปกติของหัวไหล่
ไม่รวม:

เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.00

หัวไหล่ติด หรือ หัวไหล่อกั เสบ

เป็ นอาการที่เกี่ยวเนื่ องกับข้อไหล่ เส้นเอ็น มีอาการยกแขนได้ไม่สูง มือเท้าสะเอวไม่ได้องศา
มือไพล่หลังไม่ได้


U71.01

หัวไหล่เบี่ยง หรือ หัวไหล่เคลื่อน หรือ หัวไหล่หลุด

จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนหัวไหล่ดา้ นหน้า เคลื่อนไหวมุมปกติไ ม่ได้ ยกแขนชูแขนไม่ขึ้น
จะเกิดจากอุบตั ิเหตุทนั ทีทนั ใด เช่น โดนกระชาก หกล้ม เป็ นต้น


U71.1

U71.08

ความผิดปกติชนิดอื่นของหัวไหล่ ที่ระบุรายละเอียด

U71.09

ความผิดปกติของหัวไหล่ ไม่ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติของข้อศอก
ไม่รวม:

เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.10

ข้อศอกเบี่ยง หรือ ข้อศอกเคลื่อน หรือ ข้อศอกหลุด

มีอาการปวดบวมแดงร้อนที่ขอ้ ศอก หยิบจับขันนํ้าไม่สะดวก มีสาเหตุมาจากอุบตั ิเหตุ เช่น หกล้ม
หรือเล่นกีฬา


U71.2

U71.18

ความผิดปกติชนิดอื่นของข้อศอก ที่ระบุรายละเอียด

U71.19

ความผิดปกติของข้อศอก ไม่ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติของมือ ข้อมือ และนิ้ วมือ
ไม่รวม:

เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.20

ข้อมือเคล็ด

เกิดจากเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้ อที่ยึดอยู่รอบๆ ข้อต่อของข้อมือมีการฉีกขาด เนื่ องจากหกล้ม ข้อบิด
ถูกกระแทก หรือยกของหนัก ทําให้มีอาการปวดเจ็บข้อ มีลกั ษณะบวม แดง และร้อน


U71.21

U71.22

สันนิบาตข้อมือตก หรือ สันนิบาตข้อมือ

 ข้อมือไม่มีกา
ํ ลังกระดกข้อมือขึ้ น-ลง ถ้าอาการรุนแรงมากขึ้ นจะทําให้นิ้วมือขยับไม่ได้ และอาจ
พบอาการบวมชาเจ็บเสียวข้อมือและนิ้ วมือร่วมด้วย สาเหตุเกิดจากระบบไหลเวียนเลือดไปเลี้ ย ง
กล้ามเนื้ อบริเวณข้อมือไม่สะดวก เส้นประสาทที่เลี้ ยงข้อมืออ่อนแรง การหดตัวของหลอดเลือด อย่าง
กะทันหัน เมื่อถูกความเย็นเป็ นระยะเวลานานทําให้เลือดไปเลี้ ยงบริเวณมือและนิ้ วมือไม่ ได้ เกิด
จากโรคบางชนิ ด เช่น โรคพิษสุราเรื้ อรัง เบาหวาน อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็ นต้น

ก้อนปมหน้ามือ หรือ หลังมือ


U71.23

มีกระดูกงอกบริเวณมือ มีลกั ษณะเป็ นก้อนปม

นิ้ วมือซ้น

มีอาการปวดข้อนิ้ วที่เ ป็ น มีบวมแดง มักจะพบเป็ นที่นิ้วกลางมากที่สุ ด มักจะเป็ นตรงข้อนิ้ ว
ตรงกลาง สาเหตุเกิดจากอุบตั ิเหตุ จากการเล่นกีฬา และอื่นๆ
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U71.28

ความผิดปกติชนิดอื่นของมือ ข้อมือ และนิ้ วมือ ที่ระบุรายละเอียด

U71.29

ความผิดปกติของมือ ข้อมือ และนิ้ วมือ ไม่ระบุรายละเอียด

๕๐
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัสม่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U71.3

ความผิดปกติของข้อสะโพก
ไม่รวม:

U71.30

เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

ข้อสะโพกเบี่ยง หรือ ข้อสะโพกเคลื่อน หรือ ข้อสะโพกหลุด

เบี่ยง หมายถึง การเคลื่ อนหลุดบางมุม ข้อสะโพกเบี่ย งจะหมายถึงสัญญาณ ๓ ขาด้านนอก
เคลื่อนหลุด โดยจะมีอาการปวดขัดในสะโพก เดินไม่ถนั ด รับนํ้ าหนักได้ไม่เต็มที่ บางครั้งอาจมี
ร้าวชาปวดตรงก้นย้อย ร้าวลงไปที่ตน้ ขา บางครั้งอาจมีอาการคล้ายโรคสัญญาณ ๑ หลัง ต่างกันที่
ตําแหน่ งจุดเจ็บ สาเหตุเกิดจากอุบตั ิเหตุหกล้ม ก้าวขาสูงเกินไป เช่น ก้าวขึ้ นรถ ทําให้เกิดการ
เคลื่อนหลุดตรงสัญญาณ ๓ ขาด้านนอก


U71.4

U71.38

ความผิดปกติชนิดอื่นของข้อสะโพก ที่ระบุรายละเอียด

U71.39

ความผิดปกติของข้อสะโพก ไม่ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติของหัวเข่า
ไม่รวม:

ความผิดปกติของสะบ้า (U71.5-)
เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.40

หัวเข่าเบี่ยง หรือ หัวเข่าเคลื่อน หรือ หัวเข่าหลุด

มีอาการเคลื่อนหลุดของข้อด้านใดด้านหนึ่ งของข้อเข่า ผูป้ ่ วยจะมีอาการปวดเข่า โดยเฉพาะ
หัวเข่าด้านใน จะปวดตึ๊บๆ ไม่สามารถงอขาชิดก้นได้ เหยียดขาไม่ตรง เดินรับนํ้าหนักได้ไม่เต็มที่
เดินขากระเผลก


U71.41

U71.42

หัวเข่าเสื่อม

ไม่รวม:
เข่าเสื่อมมีหินปูนเกาะ (U71.42)
 เป็ นการอักเสบของข้อเข่าเรื้ อรัง การเสื่อมของข้อเข่า นํ้ าหนั กตัวมาก และจากโรคลมจับโปงนํ้ า
ให้มีอาการปวด บวม แดง ร้อน ที่เข่าเพียงเล็ กน้อย แต่จะมีสภาวะเข่าติด ขาโก่ง นัง่ ยองๆไม่ได้
ขณะเดินในเข่าจะมีเสียงดังกร๊อบแกร๊บ อาการปวดมากเวลาเปลี่ยนอิริยาบถและก้าวขึ้ นบันได

เข่าเสื่อมมีหินปูนเกาะ

ปวดเข่า มาก โดยเฉพาะเวลาเปลี่ ย นท่านั ง่ เป็ นท่ายืน หรือนั ง่ ยองๆ แล้ว ลุกขึ้ น ตึงในหัวเข่า
เวลาเดินรูส้ ึกเหมือนมีกระดูกขบกัน ข้างที่เป็ นจะรับนํ้าหนักไม่เท่ากัน มักเป็ นในวัยสูงอายุ (ปั จฉิมวัย)
เดิ นไกลๆ ต้องหยุ ดพักจึ งสามารถเดิ นต่ อไปได้ ลุ กขึ้ นแล้วเดิ นทันทีไม่ได้ ขึ้ นบันไดด้วยการหยุ ด
ก้าวตาม ขึ้ นทั้ง ๒ ขาไม่ได้ เป็ นมากๆ หรือเป็ นมานานๆ จะนัง่ ยองๆ หรือพับเพียบไม่ได้ ขาไม่มี
แรงเดิน เวลาเดินต้องก้าวสั้นๆ เดินไกลไม่ได้ เข่าข้างที่เป็ นเมื่อนัง่ พับเพียบแล้วหลังจะคด


U71.5

U71.48

ความผิดปกติชนิดอื่นของหัวเข่า ที่ระบุรายละเอียด

U71.49

ความผิดปกติของหัวเข่า ไม่ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติของสะบ้า
U71.50

สะบ้าเคลื่อน

ลูกสะบ้าเคลื่อน หลวม เอ็นบริเวณลูกสะบ้าเข่าไม่กระชับ ทําให้เข่าหลวม คลอนลูกสะบ้าได้
มากกว่าปกติ หรือคลอนลูกสะบ้าไม่ได้เพราะลูกสะบ้ายึด เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้ อเอ็น
รอบเข่า


U71.51

สะบ้าลอย

ลูกสะบ้าหลวม เอ็นบริเวณลูกสะบ้าเข่าไม่กระชับ ทําให้ขอ้ เข่าหลวม เวลาเขยื้ อนลูกสะบ้าจะ
เคลื่อนไหวได้มากกว่าปกติ เกิดจากความเสื่อมของกล้ามเนื้ อเอ็นรอบเข่า


U71.52

สะบ้าจม


U71.53

ลักษณะของเอ็นต้นขาอักเสบ

สะบ้าบิน


เอ็นยึดลูกสะบ้าหลวมคลอน ทําให้เวลาเดินข้อเข่าไม่กระชับ

๕๑
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัสสกลุ
กลุ่มม่ โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U71.6

U71.54

สะบ้าเจ่า
 สภาวะที่ ลู กสะบ้า ไม่ เ คลื่ อ นไหว เนื่ อ งจากเอ็ นยึ ด หดตั ว หรื อ หิ น ปูน เกาะ มัก มาจากรอยโรค
จับโปงแห้ง

U71.58

ความผิดปกติชนิดอื่นของสะบ้า ที่ระบุรายละเอียด

U71.59

ความผิดปกติของสะบ้า ไม่ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติของเท้า ข้อเท้า และนิ้ วเท้า
ไม่รวม:

เส้นเอ็นอักเสบ (U72.0)

U71.60

กระดูกหลังเท้าเคลื่อน

U71.61
U71.62

 เป็ นโรคเกิ ด จากอุ บ ัติ เ หตุ ที่ บ ริ เ วณหลัง เท้า กระดู กข้อ ต่ อ ระหว่ า งข้อ เท้า กับ กระดูก เท้า เคลื่ อ น
อาจมีกล้า ม เนื้ อหรือเอ็นฉีกขาด หรือกระดูกแตกร้าวร่ วมด้ว ย สาเหตุ เ กิดจากหกล้มหลังเท้า
ตะแคงลง กระดูกหลังเท้าถูกกระแทก หรือล้มควํา่ หน้ากระดูกหลังเท้าถูกดัดอย่างแรง จะมีอาการ
คือ ปวดบวมแดง / เขียว บริเวณหลังเท้า อาจมีการฉีกขาดของเนื้ อเยื่อหรือเอ็นบริเวณนั้น อาจมี
อาการแตกร้าวของกระดูกเท้าบริเวณข้อต่อ

โครงสร้างกระดูกขาและเท้าผิดปกติ

 โครงสร้างกระดูกขา เท้า มี รูปร่ า งเปลี่ ย นไปจนเสี ย จากรูป เดิ ม เช่น ขาโก่ง เท้าบิ ด เท้า แป
เท้าปุก

ข้อเท้าเบี่ยง หรือ ข้อเท้าเคลื่อน หรือ ข้อเท้าหลุด

มีอาการเคลื่อนหลุดของข้อด้านใดด้านหนึ่ งของข้อเท้า มีอาการปวด และกระดกข้อเท้าขึ้ น-ลง
ลําบาก เดิน ลงนํ้าหนักได้ไม่เต็มที่



U71.63

ข้อเท้าเคล็ด หรือ ข้อเท้าแพลง


U71.64

เกิดจากอุบตั ิเหตุ ตําแหน่ งที่พบมี ๓ ตําแหน่ ง
 ด้านหน้าข้อเท้า พบในลักษณะที่หกล้มแล้วพับไปด้านหลัง
 ด้านนอกข้อเท้า พบตาตุ่มด้านนอกด้านนิ้ วก้อย
 ด้านตาตุ่มด้านใน พบได้ไม่บ่อยแต่รุนแรง

สันนิบาตตีนตก หรือ สันนิบาตข้อเท้า

ข้อเท้าไม่มีกาํ ลัง เวลาเดินจะสะดุดพื้ น เพราะไม่สามารถกระดกปลายเท้าขึ้ นลงได้ บางรายมี
อาการบวมร่วมด้วย แต่ไม่มีอาการชาหัวเข่าและข้อสะโพกปกติ สาเหตุจากระบบไหลเวียนเลือดไม่
สะดวก กระทบร้อนและเย็นมากเกินไป หรือนอนทับข้อเท้านานๆ ประสาทที่เลี้ ยงข้อเท้าอ่อนแรง
และอาจจะเกิดจากโรคลมจับโปงข้อเท้าก็เป็ นไปได้



U71.65

ข้อนิ้ วเท้าซ้น

มีการอักเสบบริเวณข้อต่อนิ้ วเท้า (ข้อนิ้ วข้อกลาง หรือ ข้อโคนนิ้ ว) ปวดบวมชัดเจน มีอาการ ๓
ระดับ คือ ระดับ ๑ ข้อเคลื่อน, เอ็นเบี่ยง, เอ็นยึด มีลักษณะเด่นคื อไม่บวม มีจุดเจ็บ ระดับ ๒
กระดูกเคลื่อน กล้ามเนื้ อฉีกขาด ลักษณะเด่นคือบวม ระดับ ๓ มีกระดูกหักร่วมด้วย การรักษา
ต้องเข้าเฝื อก พักใช้งานชัว่ คราว (กระดูกจะเชื่อมติดกันเอง) สาเหตุเกิดจากอุบตั ิเหตุ เช่น เดินสะดุด
เตะหกล้ม เป็ นต้น


U71.7

U71.68

ความผิดปกติชนิดอื่นของเท้า ข้อเท้า และนิ้ วเท้า ที่ระบุรายละเอียด

U71.69

ความผิดปกติของเท้า ข้อเท้า และนิ้ วเท้า ไม่ระบุรายละเอียด

เหน็บชา ชา และตะคริว
U71.70

เหน็บชาแห้ง

เป็ นเหน็ บชาทั้งตัว โดยเฉพาะมือ เท้า ไม่ค่อยมีความรูส้ ึก ผอมแห้งไม่มีแรง อ่อนเพลีย ลุกเดิน
ไม่ค่อยไหว เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ท้องผูก ปวดท้อง เป็ นตะคริวง่าย
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๕๒
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
รหัสม่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

U71.71

เหน็บชาบวม

เกิดจากนํ้ าเหลืองเสีย กล้ามเนื้ ออักเสบ ทําให้มีอาการบวมทั้งตัว โดยเฉพาะหน้า มือ เท้า
เมื่อบวมแล้วจะมีอาการเหนื่ อยหอบ ไม่มีแรง หัวใจเต้นแรง ท้องผูก


U71.72

เหน็บชา ไม่ระบุรายละเอียด

U71.73

ชา

อาการที่มีความรูส้ ึกน้อยกว่าปกติ เกิดจากเส้นประสาทรับความรูส้ ึกถูกกด ถูกตัดขาด หรือถูก
สารพิษ เช่น ชามือ ชาเท้า ชาแขน ชาขา



U71.74

ตะคริวน่อง

เป็ นโรคลมจําพวกหนึ่ งเข้าในไส้ใหญ่ไส้นอ้ ย มันให้ชกั มือ ชักเท้าแข็งงอ จะจับสิ่งอันใดๆ ก็มิได้
มีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้ อบางมัดหรือหลายๆ มัด และมีอาการปวดร่วมด้วย สาเหตุ เกิดจาก
ระบบไหลเวียนเลือดไม่สะดวก ความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้ อ เช่น เกิดได้ท้งั บริเวณน่ อง เท้า



U71.75

U71.76

U71.77

U71.8

ตะคริวท้อง

 เป็ นโรคลมจําพวกหนึ่ งเข้าในไส้ใหญ่ไส้นอ
้ ย มันให้ชกั มือ ชักเท้าแข็งงอ จะจับสิ่งอันใดๆ ก็มิได้
มีอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้ อบางมัดหรือ หลายๆ มัด และมีอาการปวดร่วมด้วย สาเหตุเกิดจาก
ระบบไหลเวียนเลือดไม่สะดวก ความไม่แข็งแรงของกล้ามเนื้ อ เช่น เกิดได้ท้งั บริเวณท้อง

ตะตริวที่อื่น ที่ระบุรายละเอียด

ไม่รวม: ตะคริวน่ อง (U71.74)
ตะคริวท้อง (U71.75)

ตะคริว ไม่ระบุตาแหน่ง

ความผิดปกติชนิดอื่นของกล้ามเนื้ อ กระดูก และข้อ
U71.80

ตกหมอน หรือ คอเคล็ด

เป็ นลักษณะอาการเฉียบพลันเกิดกับกล้ามเนื้ อคอ โค้งคอ และบ่า กล้ามเนื้ อจึงเกิดการแข็งเกร็ง
เพื่อป้องกันตนเอง เรียกว่า ภาวะคอตกหมอน ทําให้มีอาการปวดเมื่อยที่ ตน้ คอ บางรายคอแข็ง
เวลาหันหน้าต้องหันไปทั้งตัวและรูส้ ึกปวดร้าวที่ตน้ คอ กล้ามเนื้ อบริเวณบ่า คอ ตึงแข็งเกร็ง มักมี
อาการข้างเคียงคือปวดศีรษะร่วมด้วยเวลาเงยและก้มหน้า มีอาการขัดและเสียวร้าว ยอกหน้าอก
ร้าวสะบักและหัวไหล่ได้ ไม่มีอาการชาลงแขน


U71.81

กล้ามเนื้ ออักเสบ

U71.82

ขากรรไกรค้าง

U71.83
U71.84

 เกิดจากอุบต
ั ิเหตุ การหาวแบบรุนแรง ทําให้ขากรรไกรเคลื่อนหลุดออกจากที่ท้งั สองข้าง ทําให้
หุบปากไม่ลง

ขากรรไกรอักเสบ
กระดูกสันหลังคด หรือ กระดูกสันหลังแอ่น

โครงสร้างบริเวณกระดูกสันหลังมีรูปร่างเปลี่ยนไป จนเสียรูปร่างจากรูปเดิม ทําให้เกิดการคด
หรือแอ่นของกระดูกสันหลัง


U71.85

กระดูกหัก


U71.88

U71.9

มีการร้าว แตก หรือหักของกระดูกที่ส่วนใดส่วนหนึ่ งหรือหลายส่วนของร่างกาย

ความผิดปกติชนิดอื่นของกล้ามเนื้ อ กระดูก และข้อ ที่ระบุรายละเอียด

ความผิดปกติของกล้ามเนื้ อ กระดูก และข้อ ไม่ระบุรายละเอียด

๕๓
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหัสสกลุกลุ่มม่โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหั
านการแพทย์
แผนไทย

U72

ความผิดปกติของเส้นเอ็น

U72.0

เส้นเอ็นอักเสบ

U72.8
U72.9

ความผิดปกติชนิดอื่นของเส้นเอ็น ที่ระบุรายละเอียด
ความผิดปกติของเส้นเอ็น ไม่ระบุรายละเอียด

 เส้นเอ็ นที่ พบว่าเกิดการอักเสบได้บ่อย ได้แก่ เส้นเอ็ นที่ ขอ
้ ไหล่ ข้อศอก ข้อมือ ข้อสะโพก และเส้นเอ็นร้อยหวาย
(เอ็นส้นเท้า) โรคนี้ พบได้ค่อนข้างบ่อย เป็ นโรคที่ไม่มีอนั ตรายร้ายแรง แต่อาจเป็ นเรื้ อรัง และทําให้ทํางานหรือ
เคลื่อนไหวไม่ถนัด ให้อาการเจ็บปวดตรงเส้นเอ็นที่อกั เสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเคลื่อนไหวในทิศทางที่ทําให้เส้น
เอ็นส่วนนั้นถูกยืดและดึงรั้ง อาการมักจะเป็ นอยู่นานเป็ นสัปดาห์ๆ หรือเป็ นเดือนๆ

โรคและอาการอื่น
(U74 – U75)
U74

โรคอื่นๆ

U74.0

โรคเกี่ยวกับเลือด
ไม่รวม:

ความผิดปกติของโลหิตระดู (U51.-)

U74.00

โลหิตน้อย หรือ โลหิตจาง

ผอมแห้งแรงน้อย อ่อนเพลีย ตกใจง่าย ผิวหนังซีด โลหิตไม่เป็ นสีแดงเข้ม ฝ่ ามือฝ่ าเท้าเล็ บ
มือเล็ บเท้าซีด ในปากเหงือกซีด ใต้ตาซีด เปลือกตาในซีด ตามผิวเนื้ ออ่อนหรือเล็ บเมื่อกดดู
สีเลือดไม่ผุดขึ้ นมาทันที


U74.01

พรายเลือด หรือ พรายย้า

พรายเลือด มีลกั ษณะขึ้ นเป็ นผื่นสีแดง เป็ นจํ้าแดงหรือเขียวก็ได้ พรายยํ้า มีลักษณะผื่นหรือจํ้า
สีแดงเข้มหรือสีม่วง ปรากฏตามผิวหนัง อาจมีอาการปวดแสบปวดร้อนร่วมด้วย เป็ นโรคที่พบ
บ่อย จัดเป็ นโรคตระกูล ลมปลายปั ตฆาต สามารถเกิดกับผูส้ ูงอายุที่หลอดเลือดเปราะ และผูห้ ญิง
ก่อนมีประจําเดือนมา พอประจําเดือนมาแล้วจะหายเอง การนวดจะช่วยปรับสมดุลของประจําเดือน
เพื่อให้อาการน้อยลงหรือหายไป


U74.1

U74.08

โรคชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเลือด

U74.09

โรคเกี่ยวกับเลือด ไม่ระบุรายละเอียด

เบาหวาน

มีอาการปั สสาวะบ่อย และมีมดมาตอมที่ปัสสาวะ หิวนํ้าบ่อย นํ้ าหนั กลด มีเหงื่อออกมาก หรือภาวะระดับ
นํ้าตาลในเลือดสูง โดยมีระดับนํ้าตาลก่อนอาหารเช้าสูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๒๖ มก./ดล. ๒ ครั้ง หรือระดับนํ้าตาลใน
เลือดเวลาอื่นสูงกว่าหรือเท่ากับ ๒๐๐ มก./ดล. ร่วมกับมีอาการปั สสาวะบ่อย หิวนํ้าบ่อย นํ้าหนักลด


U74.2

ไขมันในเลือดสูง

มีไขมันในเลือดสูง เลือดจะข้นหนื ด หรือภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง (สูงกว่า ๒๐๐ มก./ดล.) หรือไตรกลีเซอไรด์
ในเลือดสูง (สูงกว่า ๑๕๐ มก./ดล.) หรือสูงทั้งโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์


U74.3

โรคภูมิแพ้

เกิดจากร่างกายมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่แพ้แล้วมีอาการผื่นคัน หายใจไม่สะดวก ชาตามร่างกาย และเมื่อกระทบความ
เย็นจะมีอาการกําเริบ


U74.4

ความดันโลหิตสูง
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ความดันโลหิตมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ ม.ม.ปรอท โดยวัดซํ้าอย่างน้อยสองครั้ง

๕๔
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัม่ สกลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
รหัสกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์

U74.5

วัณโรคภายในร่างกาย

โรคอันบังเกิดวัณโรคฝี ภายใน ๑๐ ประเภท และมีนามวัณโรคปรากฏไว้ คือ ฝี ปลวก ฝี กุตะละลาย ฝี ม ารทรวง
ฝี ธนูรวาท ฝี พายชอน ฝี ยอดควํา่ ฝี รวงผึ้ ง ฝี มะเร็งทรวง ฝี ธรสูตร ฝี ธนูทรวง
ไม่รวม: ฝี ฟองพระสมุทร หรือฝี ฟองสมุทร (U65.5)
ฝี สุวรรณเศียร (U61.6)


U74.8

โรคอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U75

อาการอื่นๆ

U75.0

ปวดตามร่างกาย

รวม:
ไม่รวม:

ปวดกล้ามเนื้ อ
ปวดท้อง (U66.70-U66.79)
ปวดฟั น (U65.4)
ปวดระดู (U51.6)
ปวดศีรษะ (U61.30)

U75.00

ปวดคอ


U75.01

ปวดหลัง


U75.02

มีอาการปวดบริเวณตั้งแต่ตน้ ขาถึงเท้า

ปวดทั ่วร่างกาย


U75.1

มีอาการปวดบริเวณเอว หรือสะโพก

ปวดขา หรือ ปวดเข่า หรือ ปวดเท้า


U75.07

มีอาการปวดตั้งแต่บริเวณแขนถึงมือ

ปวดเอว หรือ ปวดสะโพก


U75.05

มีอาการปวดบริเวณบ่า หรือ ไหล่

ปวดแขน หรือ ปวดมือ


U75.04

มีอาการปวดบริเวณหลัง

ปวดบ่า หรือ ปวดไหล่


U75.03

มีอาการปวดบริเวณคอ

มีอาการปวดทัว่ ร่างกาย

U75.08

ปวดตามร่างกายส่วนอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U75.09

ปวดตามร่างกาย ไม่ระบุตาแหน่ง

ยอกหลัง


เป็ นอาการที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ อ เส้นเอ็น เยื่อหุม้ ข้อบริเวณหลัง มีอยู่ ๒ ชนิ ด คือ ยอกเดี่ยว และยอกคู่

U75.10
U75.11

ยอกเดี่ยว

 ให้มีอาการเสียว ขัด ยอก บริเวณบั้นเอวและกล้ามเนื้ อหลัง หันตัวไม่ถนั ด เดิ นตัวแข็ ง เวลาไอจาม
จะเสียวแปล๊บ เจ็บร้าวมาที่หลัง มาหน้าท้อง ไม่มีอาการร้าวชาไปขา

ยอกคู่


U75.19

เป็ นอาการยอกหลังทั้ง ๒ ข้าง ลักษณะอาการที่เกิดขึ้ นจะเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ งว่า ยอกสะดุง้

ยอกหลัง ไม่ระบุรายละเอียด

๕๕
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหั
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสสกลุ
กลุ่มม่ โรคและอาการด้
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

U75.2

อาการทางจิตใจ
U75.20

เครียด หรือ วิตกกังวล


U75.21

เป็ นอารมณ์หรือความรูส้ ึกกลัวอยู่ลึกๆ กังวลว่าจะมีสิ่งที่ไม่ดี น่ ากลัว หรืออันตรายเกิดขึ้ น

ซึมเศร้า

ความสนใจ ความตั้งใจ ความสดชื่นลดลง อ่อนเพลีย ทั้งที่มีกิจกรรมเล็กน้อย ความมัน่ ใจ ความ
ภาคภูมิใจตนเองลดลง มีความรูส้ ึกผิด และรูส้ ึกตัวไม่มีคุณค่า



U75.22

นอนไม่หลับ


U75.3

U75.28

อาการอื่นทางจิตใจ ที่ระบุรายละเอียด

U75.29

อาการทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด

ดีซ่าน


U75.4

มีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ปั สสาวะมีสีเข้มกว่าปกติ

บวม
U75.40

บวมตามร่างกาย


U75.41
U75.49

มีอาการบวมเฉพาะส่วนหนึ่ งส่วนใดของร่างกาย

บวม ไม่ระบุรายละเอียด

ซีด


U75.6

มีน้ําเกินในร่างกาย แสดงอาการโดยบวมทัว่ ร่างกาย ได้แก่ หน้าบวม หนังตาบวม ขาบวมกดบุ๋ม

บวมเฉพาะที่


U75.5

นอนหลับยาก หรือนอนหลับไม่สนิ ท

มีอาการซีดที่หน้า เปลือกตา ริมฝี ปาก ลิ้ น ฝ่ ามือ หรือเล็บซีดขาว

อ่อนเพลีย หรือ ไม่มีแรง


ความรูส้ ึกไม่สบาย ไม่มีแรง ไม่สามารถมีกาํ ลังตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ได้ตามปกติ

U75.8

อาการอื่น ที่ระบุรายละเอียด

U77

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

U77.0

การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ปกติ

U77.1

การบริบาลฟื้ นฟูสภาพในหญิงหลังคลอดปกติ

U77.2

การบริบาลทารกปกติ

U77.3

การดูแลบุคคลกลุ่มอื่นๆปกติ

U77.8

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ที่ระบุรายละเอียด

U77.9

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุรายละเอียด
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การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่ วยด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ การนวดฝ่ าเท้าเพื่อสุขภาพ การ
อบไอนํ้าสมุนไพร การประคบสมุนไพร การบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษี ดัดตน การนัง่ สมาธิ การรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ

๕๖
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

ส่วนที่ ๓

ดรรชนีรหัสกลุม่ โรคและอาการ
ด้านการแพทย์แผนไทย
เรียงลำ�ดับตามตัวอักษร

สกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ดรรชนีรดรรชนี
หัสกลุรม่ หัโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

ดรรชนีรหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย
เรียงตามลาดับอักษร

กก
กติกธาตุ U59.82
กระ U70.52
กลาก U70.20
กษัย U60.9
- กล่อน U60.29
- - ดิน U60.20
- - เถา U60.24
- - น้ า U60.21
- - ไฟ U60.23
- - ลม U60.22
- - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U60.28
- จุก U60.03
- เชือก U60.17
- ดาน U60.12
- เต่า U60.11
- ท้น U60.13
- น้ า U60.16
- ปลวก U60.07
- ปลาดุก U60.06
- ปลาหมอ U60.05
- ปลาไหล U60.04
- ปู U60.02
- ไฟ U60.15
- ราก U60.01
- ล้น U60.00
- ลม U60.18
- ลิ้ นกระบือ U60.10
- เสียด U60.14
- อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U60.8
ก้อนปม
- หน้ามือ U71.22
- หลังมือ U71.22
กัดต่อย, แมลง U70.60
กัปปิ U65.0
กัปโป U65.0
กามตายด้าน U67.5
กาเดาทับซาง U54.3
เกลื้ อน U70.21
โก่ง, ขา U71.61

ขข
ไข้ U56.9
- กาเดา U56.29
- - น้อย U56.20
- - ใหญ่ U56.21
- งูสวัด U56.03
- ทับระดู U56.6
- ทุวนั โทษ (เพื่อ) U56.59
- - กาเดาและโลหิต U56.53
- - กาเดาและเสมหะ U56.52
- - ลมและกาเดา U56.50
- - ลมและเสมหะ U56.51
- - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U56.58
- ประดง U56.39
- - ควาย U56.32
- - ช้าง U56.36
- - ไฟ U56.37
- - มด U56.30
- - แมว U56.35
- - แรด U56.31
- - ลิง U56.34
- - วัว U56.33
- - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U56.38
- เพื่อ
- - กาเดา U56.41
- - ดี U56.42
- - ปิ ตตะ U56.42
- - ลม U56.43
- - โลหิต U56.44
- - วาตะ U56.43
- - เสมหะ U56.40
- เริม
- - น้ าข้าว U56.05
- - น้ าค้าง U56.04
- สุกใส U56.02
- หวัด U56.19
- - น้อย U56.10
- - ใหญ่ U56.11
- หัด U56.01
- เหือด U56.00
- ออกผื่น U56.06
- อีสุกอีใส U56.02

ไข้----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
- เอกโทษ U56.49
- - เพื่อ
- - - กาเดา U56.41
- - - ดี U56.42
- - - ปิ ตตะ U56.42
- - - ลม U56.43
- - - โลหิต U56.44
- - - วาตะ U56.43
- - - เสมหะ U56.40
- - - อื่นๆ U56.48
- อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U56.8
คค
คด, กระดูกสันหลัง U71.84
คลื่นไส้ U66.82
ความผิดปกติ----ดู ผิดปกติ
คัน
- ช่องคลอด U52.4
- คันผิวหนัง U70.82
ค้าง, ขากรรไกร U71.82
เครียด U75.20
เคล็ด
- ข้อเท้า U71.63
- ข้อมือ U71.20
- คอ U71.80
เคลื่อน
- กระดูกหลังเท้า U71.60
- ข้อเท้า U71.62
- ข้อศอก U71.10
- ข้อสะโพก U71.30
- มดลูก U52.30
- สะบ้า U71.50
- หัวเข่า U71.40
- หัวไหล่ U71.01
ฆฆ
ฆานะโรโค U64.0

๕๙
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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ดรรชนี
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ดรรชนีรหัรสหักลุ
สกลุ
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
จจ
จม, สะบ้า U71.52
เจ็บ, ปวด U75.09
- ขา U75.05
- เข่า U75.05
- แขน U75.03
- คอ U75.00
- ตา U62.3
- ท้อง
- - น้อย U66.71
- - ส่วนบน U66.70
- - ตาแหน่ งอื่น U66.78
- - ไม่ระบุตาแหน่ ง U66.79
- ทัว่ ร่างกาย U75.07
- เท้า U75.05
- บ่า U75.02
- ฟั น U65.4
- มือ U75.03
- ระดู U51.6
- ศีรษะ U61.30
- สะโพก U75.04
- หลัง U75.01
- หู U63.2
- ไหล่ U75.02
- เอว U75.04
เจ่า, สะบ้า U71.54
ชช
ชันนะตุ U70.43
ชา U71.73
ซซ
ซ้น
- นิ้ วเท้า U71.65
- นิ้ วมือ U71.23
ซาง U54.4
- ทับกาเดา U54.3
- ทับสารอก U54.2
ซีด U75.5
ซึมเศร้า U75.21
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ดด
ดาน
- ลม U66.86
- เลือด U52.2
ดีซ่าน U75.3
ดูแล, บุคคลอื่นๆ U77.3
ตต
ตก
- ขาว U52.1
- หมอน U71.80
ตวัด U56.03
ต้อ U62.0
ตะคริว U71.77
- ท้อง U71.75
- น่ อง U71.74
- ตาแหน่ งอื่นๆ U71.76
ตะแคง, มดลูก U52.32
ตา
- ปลา U70.85
- ฝ้ าฟาง U62.1
- - กลางคืน U62.2
- มัว U62.1
ตาแดง U62.4
ตาน
- ขโมย U55.0
- โจร U55.0
ต ่า, มดลูก U52.30
ติด, หัวไหล่ U71.00
ตุม่ หนอง U70.30
แตก, ลิ้ น U65.81
ถถ
ถ่าย
- ดา U69.83
- เป็ นเลือด U69.82
ทท
ทราง U54.4
- ทับสารอก U54.2
ท้องเดิน, ท้องเสีย U69.80

๖๐

ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

ท้องผูก U69.84
- เป็ นพรรดึก U69.85
ท้องอืด U66.80
ทันตะบุปผา U65.1
นน
นกกระจอก, ปาก U65.71
นอนไม่หลับ U75.22
นิ่วศิลาปูน U66.85
บบ
บริบาล
- ทารกปกติ U77.2
- หญิงตั้งครรภ์ปกติ U77.0
- หญิงหลังคลอดปกติ U77.1
บวม U75.49
- เฉพาะที่ U75.41
- ทัว่ ร่างกาย U75.40
บิด U69.81
- เท้า U71.61
บิน, สะบ้า U71.53
เบาหวาน U74.1
เบี่ยง
- ข้อเท้า U71.62
- ข้อศอก U71.10
- ข้อสะโพก U71.30
- หัวเข่า U71.40
- หัวไหล่ U71.01
เบื่ออาหาร U66.81
ปป
ประจาเดือน, หมด U52.5
ป่ วง U66.59
- โกฐ U66.57
- งู U66.50
- น้ า U66.56
- ลม U66.52
- ลิง U66.51
- ลูกนก U66.54
- เลือด U66.55
- ศิลา U66.53
ปวด----ดู เจ็บ
ป้องกันโรค U77.9

รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ดรรชนีดรรชนี
รหัสกลุ
านการแพทย์
แผนไทย
ปั สสาวะ
- กลั้นไม่อยู่ U67.4
- ขัด U67.0
- บ่อย U67.1
- เป็ นเลือด U67.2
- หนองปน U67.3
ปุก, เท้า U71.61
เป็ นลม U61.33
เปื่ อย, ปาก U65.71
แป, เท้า U71.61
ผผ
ผิดปกติ
- กระดูก U71.9
- กล้ามเนื้ อ U71.9
- ข้อ U71.9
- ข้อเท้า U71.69
- ข้อมือ U71.29
- ข้อศอก U71.19
- ข้อสะโพก U71.39
- โครงสร้างกระดูกขา U71.61
- เท้า U71.69
- นิ้ วเท้า U71.69
- นิ้ วมือ U71.29
- มือ U71.29
- สะบ้า U71.59
- เส้นเอ็น U72.9
- หลังคลอด U50.9
- - เต้านมคัดตึงผิดปกติ U50.7
- - น้ าคาวปลา
- - - เดินไม่สะดวก U50.6
- - - ไม่เดิน U50.2
- - น้ านม
- - - น้อย U50.4
- - - ไม่มี U50.5
- - โลหิตแห้งไป U50.1
- - อยู่ไฟไม่ได้ U50.3
- หัวเข่า U71.49
- หัวไหล่ U71.09
- อุจจาระ U69.9
ผื่น U70.81
แผล U70.69
- ความร้อน U70.61
- ในปาก U65.79
- ร้อนใน U65.70
- อักเสบ U70.62

ี่ ว
แผล----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
- อื่นๆ U70.68
ฝ้ า U70.51
- ลิ้ น U65.80

ฝฝ
ฝี U70.31
- ฟอง(พระ)สมุทร U65.5
- สุวรรณเศียร U61.6
พ
พ
พยาธิ U66.69
- ตัวตืด U66.62
- ปากขอ U66.63
- เส้นด้าย U66.61
- ไส้เดือน U66.60
- อื่นๆ U66.68
พราย
- ย้า U74.01
- เลือด U74.01
พิการ
- ตามฤดู
- - เตโชธาตุ U58.69
- - - ปั สสาสวาต U58.63
- - - หัสกวาต U58.65
- - - อนุ วาต U58.64
- - - อัสสาสวาต U58.62
- - - อุทรันตวาต U58.60
- - - อุรปั กขรันตวาต U58.61
- - ธาตุ U58.9
- - ปถวีธาตุ U58.29
- - - กระดูก U58.10
- - - กรีสงั U58.24
- - - กิโลมกัง U58.15
- - - เกศา U58.00
- - - ขน U58.01
- - - ตะโจ U58.04
- - - ตับ U58.14
- - - ไต U58.16
- - - ทันตา U58.03
- - - นขา U58.02
- - - นหารู U58.06
- - - เนื้ อ U58.05
- - - ปอด U58.20
- - - ปั ปผาสัง U58.20

๖๑

ี่ ว
พิการ----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
- ตามฤดู----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
ี่ ว
- - ปถวีธาตุ----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
ี่ ว
- - - ปิ หกัง U58.16
- - - ผม U58.00
- - - พังผืด U58.15
- - - ฟั น U58.03
- - - มังสัง U58.05
- - - มัตถเกมัตถลุงคัง U58.25
- - - ม้าม U58.12
- - - ยกนัง U58.14
- - - เยื่อในกระดูก U58.11
- - - เยื่อในสมอง U58.25
- - - ลาไส้นอ้ ย U58.22
- - - ลาไส้ใหญ่ U58.21
- - - เล็บ U58.02
- - - โลมา U58.01
- - - วักกัง U58.12
- - - เส้นเอ็น U58.06
- - - หทยัง U58.13
- - - หนัง U58.04
- - - หัวใจ U58.13
- - - อัฎฐมิญชัง U58.11
- - - อัฎฐิ U58.10
- - - อันตคุณงั U58.22
- - - อันตัง U58.21
- - - อาหารเก่า U58.24
- - - อาหารใหม่ U58.23
- - - อุทริยงั U58.23
- - วาโยธาตุ U58.5
- - อาโปธาตุ U58.49
- - - เขโฬ U58.42
- - - ไขข้อ U58.44
- - - ดี U58.30
- - - น้ าตา U58.40
- - - น้ ามูก U58.43
- - - น้ าลาย U58.42
- - - บุพโพ U58.32
- - - ปั สสาวะ U58.45
- - - ปิ ตตัง U58.30
- - - มันข้น U58.35
- - - มันเหลว U58.41
- - - มุตตัง U58.45
- - - เมโท U58.35
- - - ลสิกา U58.44
- - - โลหิต U58.33
- - - วสา U58.41
- - - สิงคานิ กา U58.43

ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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ดรรชนี
รหัสรกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทยแผนไทย
ดรรชนี
หัส่มกลุ
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
พิการ----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
ี่ ว
- ตามฤดู----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
ี่ ว
- - อาโปธาตุ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
- - - เสโท U58.34
- - - เสมหะ U58.31
- - - หนอง U58.32
- - - เหงื่อ U58.34
- - - อัสสุ U58.40
- ธาตุ U59.9
- - ดิน (ปถวีธาตุ) U59.29
- - - กระดูก U59.10
- - - - ตามฤดู U58.10
- - - กรีสงั U59.24
- - - - ตามฤดู U58.24
- - - กิโลมกัง U59.15
- - - - ตามฤดู U58.15
- - - เกศา U59.00
- - - - ตามฤดู U58.00
- - - ขน U59.01
- - - - ตามฤดู U58.01
- - - ตะโจ U59.04
- - - - ตามฤดู U58.04
- - - ตับ U59.14
- - - - ตามฤดู U58.14
- - - ไต U59.16
- - - - ตามฤดู U58.16
- - - ทันตา U59.03
- - - - ตามฤดู U58.03
- - - นขา U59.02
- - - - ตามฤดู U58.02
- - - นหารู U59.06
- - - - ตามฤดู U58.06
- - - เนื้ อ U59.05
- - - - ตามฤดู U58.05
- - - ปอด U59.20
- - - - ตามฤดู U58.20
- - - ปั ปผาสัง U59.20
- - - - ตามฤดู U58.20
- - - ปิ หกัง U59.16
- - - - ตามฤดู U58.16
- - - ผม U59.00
- - - - ตามฤดู U58.00
- - - พังผืด U59.15
- - - - ตามฤดู U58.15
- - - ฟั น U59.03
- - - - ตามฤดู U58.03
- - - มังสัง U59.05
- - - - ตามฤดู U58.05

62

ี่ ว
พิการ----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
- ธาตุ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
- - ดิน----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
- - - มัตถเกมัตถลุงคัง U59.25
- - - - ตามฤดู U58.25
- - - ม้าม U59.12
- - - - ตามฤดู U58.12
- - - ยกนัง U59.14
- - - - ตามฤดู U58.14
- - - เยื่อในกระดูก U59.11
- - - - ตามฤดู U58.11
- - - เยื่อในสมอง U59.25
- - - - ตามฤดู U58.25
- - - ลาไส้นอ้ ย U59.22
- - - - ตามฤดู U58.22
- - - ลาไส้ใหญ่ U59.21
- - - - ตามฤดู U58.21
- - - เล็บ U59.02
- - - - ตามฤดู U58.02
- - - โลมา U59.01
- - - - ตามฤดู U58.01
- - - วักกัง U59.12
- - - - ตามฤดู U58.12
- - - เส้นเอ็น U59.06
- - - - ตามฤดู U58.06
- - - หทยัง U59.13
- - - - ตามฤดู U58.13
- - - หนัง U59.04
- - - - ตามฤดู U58.04
- - - หัวใจ U59.13
- - - - ตามฤดู U58.13
- - - อัฎฐมิญชัง U59.11
- - - - ตามฤดู U58.11
- - - อัฎฐิ U59.10
- - - - ตามฤดู U58.10
- - - อันตคุณงั U59.22
- - - - ตามฤดู U58.22
- - - อันตัง U59.21
- - - - ตามฤดู U58.21
- - - อาหารเก่า U59.24
- - - - ตามฤดู U58.24
- - - อาหารใหม่ U59.23
- - - - ตามฤดู U58.23
- - - อุทริยงั U59.23
- - - - ตามฤดู U58.23
- - น้ า (อาโปธาตุ)
- - - เขโฬ U59.42
- - - - ตามฤดู U58.42

๖๒

ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

ี่ ว
พิการ----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
- ธาตุ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
- - น้ า----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
ี่ ว
- - - ไขข้อ U59.44
- - - - ตามฤดู U58.44
- - - ดี U59.30
- - - - ตามฤดู U58.30
- - - น้ าตา U59.40
- - - - ตามฤดู U58.40
- - - น้ ามูก U59.43
- - - - ตามฤดู U58.43
- - - น้ าลาย U59.42
- - - - ตามฤดู U58.42
- - - บุพโพ U59.32
- - - - ตามฤดู U58.32
- - - ปั สสาวะ U59.45
- - - - ตามฤดู U58.45
- - - ปิ ตตัง U59.30
- - - - ตามฤดู U58.30
- - - มันข้น U59.35
- - - - ตามฤดู U58.35
- - - มันเหลว U59.41
- - - - ตามฤดู U58.41
- - - มุตตัง U59.45
- - - - ตามฤดู U58.45
- - - เมโท U59.35
- - - - ตามฤดู U58.35
- - - ลสิกา U59.44
- - - - ตามฤดู U58.44
- - - โลหิต U59.33
- - - - ตามฤดู U58.33
- - - วสา U59.41
- - - - ตามฤดู U58.41
- - - สิงคานิ กา U59.43
- - - - ตามฤดู U58.43
- - - เสโท U59.34
- - - - ตามฤดู U58.34
- - - เสมหะ U59.31
- - - - ตามฤดู U58.31
- - - หนอง U59.32
- - - - ตามฤดู U58.32
- - - เหงื่อ U59.34
- - - - ตามฤดู U58.34
- - - อัสสุ U59.40
- - - - ตามฤดู U58.40
- - ไฟ U59.69
- - - ชิรนัคคี U59.62
- - - ปริณามัคคี U59.61

รหัม่ สโรคและอาการด้
กลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ดรรชนีดรรชนี
รหัสกลุ
านการแพทย์
แผนไทย
พิการ----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
ี่ ว
- ธาตุ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
- - ไฟ----ต่อจากคอลัมน์ทแล้
ี่ ว
- - - ปริทยั หัคคี U59.63
- - - สันตับปั คคี U59.60
- - ลม U59.59
- - - กุจฉิสยาวาตา U59.50
- - - โกฏฐาสยาวาตา U59.51
- - - อโธคมาวาตา U59.53
- - - อังคมังคานุ สารีวาตา U59.54
- - - อัสสาสะปั สสาสะวาตา U59.55
- - - อุทธังคมาวาตา U59.52
- - อุจจาระ U69.09
- - - กลิ่นดัง
- - - - ข้าวบูด U69.02
- - - - ซากศพ U69.03
- - - - ปลาเน่ า U69.00
- - - - หญ้าเน่ า U69.01
พุพอง U70.80
แพ้ทอ้ ง U50.0
แพลง, ข้อเท้า U71.63
ภภ
ภูมิแพ้ U74.3
มม
มันทธาตุ U59.83
มาน
- น้ า U66.45
- ลม U66.39
- - กุจฉิสยาวาตา U66.32
- - โกฏฐาสยาวาตา U66.33
- - อโธคมาวาตา U66.30
- - อุทธังคมาวาตา U66.31
- โลหิต U66.44
- - บังเกิดแต่
- - - ระดูขดั U66.40
- - - โลหิตจาง U66.41
- - - โลหิตตกค้าง U66.42
- - - โลหิตเน่ าเสีย U66.43
- หิน U66.46
มุตกิต U52.0
ไม่มีแรง U75.6

ยย
ยอกหลัง U75.19
- คู่ U75.11
- เดี่ยว U75.10
รร
ร่วง, ผม U70.41
ร้อง 3 เดือน U54.7
ร้อนใน
- แผล U65.70
- ไม่มีแผล U65.82
ระดู
- ขัด U51.40
- ทับไข้ U56.6
- ปวด U51.6
- ผิดปกติ U51.9
- มามากกว่าปกติ U51.5
- ไม่มา U51.42
- แห้ง U51.41
รังแค U70.40
รามะนาด U65.2
ริดสีดวง
- จมูก U64.0
- ทวาร U68.0
เริม
- ปาก U70.70
- หน้า U70.71
- หลายตาแหน่ ง U70.77
- หู U70.72
- อวัยวะเพศ
- - ชาย U70.73
- - หญิง U70.74
- ตาแหน่ งอื่น U70.78
- ไม่ระบุตาแหน่ ง U70.79
เรื้ อน U70.09
- กวาง U70.00
- เกล็ดปลา U70.02
- ดอกหมาก U70.04
- บอน U70.03
- มะไฟ U70.08
- มูลนก U70.06
- วิมาลา U70.01
- วิลา U70.01
- หิด U70.05

๖๓

- หูด U70.07
โรค (ไม่ระบุรายละเอียด)
- คอ U65.9
- เด็ก U55.9
- เด็กเล็ก U54.9
- ตา U62.9
- ทวารหนัก U68.9
- ทางเดินปั สสาวะ U67.9
- ทางเดินหายใจ U64.9
- ในท้อง U66.9
- ปาก U65.9
- ผิวหนัง U70.89
- ระบบประสาท U61.9
- ระบบสืบพันธุ์ U67.9
- เลือด U74.09
- ศีรษะ U61.9
- สตรี U52.9
- สมอง U61.9
- หนังตา U62.9
- หนังศีรษะ U70.49
- หู U63.9
ลล
ลม U57.9
- กองละเอียด U57.1
- กองหยาบ U57.0
- ก้อนดานในท้อง U66.29
- - กฤตคุละมะ U66.28
- - กูปะคุละมะ U66.22
- - ทักษิณะคุละมะ U66.20
- - ทัษฐะคุละมะ U66.28
- - ประวาตะคุละมะ U66.28
- - ปิ ตตะคุละมะ U66.24
- - รัตตะคุละมะ U66.28
- - โลหะคุละมะ U66.23
- - วามะกะคุละมะ U66.21
- - เสลศามะกะคุละมะ U66.28
- จับโปง U57.59
- - น้ า U57.52
- - - ข้อเท้า U57.51
- - - เข่า U57.50
- - แห้ง U57.55
- - - ข้อเท้า U57.54
- - - เข่า U57.53
- ตะกัง U61.2
- ในลาไส้ U66.1
- ประจาวัน U54.8

ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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ดรรชนีรรหัหัสสกลุกลุ่มโรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ดรรชนี
ม่ โรคและอาการด้
านการแพทย์
แผนไทย

ลม----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว
- ปราบ U57.49
- - ขา U57.41
- - แขน U57.40
- - หน้าอก U57.42
- - หลัง U57.43
- ปลายปั ตฆาต U57.39
- - ข้อนิ้ วมือ U57.25
- - ข้อมือ U57.24
- - ข้อศอก U57.23
- - ขา U57.26
- - แขน U57.22
- - แขนขา U57.29
- - โค้งคอ U57.30
- - นิ้ วไกปื น U57.25
- - บ่า U57.20
- - ส้นเท้า U57.27
- - สัญญาณ 1 หลัง U57.31
- - สัญญาณ 3 หลัง U57.32
- - สัญญาณ 4 หลัง/คอ U57.33
- - สัญญาณ 5 หลัง/คอ U57.34
- - ไหล่ U57.21
- - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U57.38
- ปะกัง U61.2
- ปั กษี U54.8
- พานไส้ U66.0
- ลาบอง U57.69
- - ข้อกระดูกสันหลัง U57.64
- - ข้อเท้า U57.63
- - ข้อมือ U57.61
- - ข้อไม้ไผ่ U57.64
- - ข้อศอก U57.60
- - เข่า U57.62
- - สัญญาณ 1 หลัง U57.65
- - สัญญาณ 3 หลัง U57.66
- - สัญญาณ 4 หลัง/คอ U57.67
- - สัญญาณ 5 หลัง/คอ U57.68
- สุขุมวาตะ U57.1
- อัมพฤกษ์ U61.0
- อัมพาต----ดู อัมพาต
- อุทรวาต U54.7
- โอฬาริกวาตะ U57.0
- อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U57.8
ลมพิษ U70.83
ลอย
- มดลูก U52.30
- สะบ้า U71.51
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ละออง U54.6
ลักษณะชาติธาตุ
- เตโช U59.72
- ปถวี U59.70
- วาโย U59.73
- อาโป U59.71
เลือดออกตามไรฟั น U65.6
โลหิต
- คลอดบุตร U51.31
- จาง U74.00
- ตกหมกซ้า U51.34
- ต้องพิฆาต U51.32
- ทุจริตโทษ U51.39
- - คลอดบุตร U51.31
- - ตกหมกซ้า U51.34
- - ต้องพิฆาต U51.32
- - เน่ า U51.33
- - ระดูรา้ ง U51.30
- น้อย U74.00
- เน่ า U51.33
- ปกติโทษ U51.09
- ระดู
- - ขัด U51.40
- - ชาติโทษ U51.2
- - บังเกิดแต่
- - - กระดูก U51.04
- - - กองธาตุ U51.19
- - - - เตโชธาตุ U51.13
- - - - ปถวีธาตุ U51.10
- - - - วาโยธาตุ U51.12
- - - - อาโปธาตุ U51.11
- - - ขั้วดี U51.01
- - - ผิวเนื้ อ U51.02
- - - เส้นเอ็น U51.03
- - - หัวใจ U51.00
- - ผิดปกติ ไม่ระบุรายละเอียด U51.9
- - มาน้อยกว่าปกติ U51.43
- - มามากกว่าปกติ U51.5
- - ไม่มา U51.42
- - ร้าง U51.30
- - แห้งไป U51.41
วว
วัณโรค U74.5
วิงเวียน U61.31
วิตกกังวล U75.20

๖๔
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วิสมธาตุ U59.81
เวียนศีรษะ U61.32
สส
ส่งเสริมสุขภาพ U77.9
สมธาตุ U59.80
สะเก็ดเงิน U70.87
สันนิบาต
- ข้อเท้า U71.64
- ข้อมือ(ตก) U71.21
- ลูกนก U61.4
- หนังตาตก U62.5
- ตีนตก U71.64
สารอก
- ทับซาง U54.1
- ทับทราง U54.1
- ทารก U54.0
สิว U70.50
สูง
- ไขมันในเลือด U74.2
- ความดันโลหิต U74.4
เสียงในหู U63.1
เสื่อม
- ความจา U61.5
- หัวเข่า U71.41
- - หินปูนเกาะ U71.42
แสบร้อนผิวหนัง U70.86
หห
หน้ามืดตาลาย U61.32
หมดประจาเดือน U52.5
หละ U54.5
หลังคลอด
- ผิดปกติ U50.9
- - เต้านมคัดตึงผิดปกติ U50.7
- - น้ าคาวปลา
- - - เดินไม่สะดวก U50.6
- - - ไม่เดิน U50.2
- - น้ านม
- - - น้อย U50.4
- - - ไม่มี U50.5
- - โลหิตแห้งไป U50.1
- - อยู่ไฟไม่ได้ U50.3
- - อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U50.8

ดรรชนี
รหัสรกลุ
โรคและอาการด้
านการแพทย์
ดรรชนี
หัสม่ กลุ
่มโรคและอาการด้
านการแพทย์แแผนไทย
ผนไทย

หลุด
- ข้อเท้า U71.62
- ข้อศอก U71.10
- ข้อสะโพก U71.30
- หัวเข่า U71.40
- หัวไหล่ U71.01
หอบหืด U64.4
หัก, กระดูก U71.85
หายใจ
- ขัด U64.5
- ไม่เต็มอิม่ U64.5
หิด U70.19
- ด้าน U70.10
- เปื่ อย U70.11
- อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U70.18
หูด U70.84
หูอื้อ U63.0
เหน็บชา U71.72
- บวม U71.71
- แห้ง U71.70

เหา U70.42
ออ
อภิญญาณธาตุ----ดู ลักษณะชาติธาตุ
อสุรินทัญญาณธาตุ
- กติกธาตุ U59.82
- มันทธาตุ U59.83
- วิสมธาตุ U59.81
- สมธาตุ U59.80
อ่อนเพลีย U75.6
อักเสบ
- กล่องเสียง U64.1
- กล้ามเนื้ อ U71.81
- ขากรรไกร U71.83
- คอ U65.30
- คอและทอนซิล U65.32
- ทอนซิล U65.31
- เส้นเอ็น U72.0
- หลอดลม U64.2
อักเสบ----ต่อจากคอลัมน์ที่แล้ว

- หัวไหล่ U71.00
- เหงือก U65.2
อัมพฤกษ์ U61.0
อัมพาต U61.18
- ครึ่งซีก U61.10
- ครึ่งท่อนล่าง U61.11
- เฉพาะขา U61.14
- เฉพาะแขน U61.13
- ทั้งตัว U61.12
- สมอง U55.1
- หน้า U61.15
- อื่นๆ ที่ระบุรายละเอียด U61.18
อาการ
- สตรี ไม่ระบุรายละเอียด U52.9
- ทางจิตใจ ไม่ระบุรายละเอียด
U75.29
อาเจียน U66.83
แอ่น, กระดูกสันหลัง U71.84
ไอ U64.3

๖๕
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ส่วนที่ ๔

รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

หัตถการด้
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสรหั
หัตสถการด้
านการแพทย์
แผนไทย

การบริบาลมารดาและทารกด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
ไม่รวม:

การบริบาลสตรีที่ไม่ต้งั ครรภ์ และไม่อยู่ในระยะหลังคลอด
การบริบาลเด็กอายุมากกว่า ๑ ปี
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

หมายเหตุ:

ในกรณีที่มิได้ทาหัตถการต่อทั้งร่างกายของผูม้ ารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็ นเลข
รหัสที่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

การบริบาลหญิงงตัตั้งงครรภ์ดว้ ยวิ
ยวิธธีการแพทย์แผนไทย
900-77-00
900-77-01
900-77-08
900-77-09

การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ดว้ ยการนวด
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ดว้ ยการประคบ
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ดว้ ยวิธีอื่น
การบริบาลหญิงตั้งครรภ์ ไม่ระบุวิธี

คลอด
การบริบาลหญิงงหลังงคลอด
การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ภายในระยะ ๓ เดือนหลังคลอด

900-77-10
400-77-11
900-77-12
900-77-13
900-77-14
900-77-15
900-77-16
527-77-17
900-77-20
900-77-21
900-77-22

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการใช้ยาสมุนไพร

การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยยาสมุนไพร เพื่อขับน้ าคาวปลาในเรือนไฟ ช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว กระตุน้ น้ านม
ให้มีมากขึ้ น

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการรัดหน้าท้อง

การใช้ผา้ พันหน้าท้องในหญิงหลังคลอดบุตร เพื่อพยุงหน้าท้องและมดลูกให้กระชับ

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือ

การประคบร้อนชนิ ดหนึ่ ง โดยใช้หม้อเกลือที่ทาให้รอ้ นและสมุนไพรประคบหญิงหลังคลอด เพื่อการฟื้ นฟูสภาพ
หลังคลอด

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวด
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพร
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการเข้ากระโจม
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ าสมุนไพร
การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนั ่งถ่าน

การใช้ความร้อนจากถ่านที่โรยด้วยสมุนไพร เพื่อการดูแลฝี เย็บและช่องคลอดของหญิงหลังคลอด

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอยูไ่ ฟ

การดูแลมารดาหลังคลอดบุตรด้วยการอยู่กบั ความร้อน โดยการก่อกองไฟแล้วให้แม่นอนอยู่ขา้ งกองไฟ หรืออยู่
เหนื อกองไฟ หรืออยู่ไฟชุด การอยู่ไฟจะช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็ว ไม่ปวดเมือ่ ย มีน้ านมมากขึ้ น

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนาบอิฐ (ก้อนเส้า)

การนาก้อนอิฐไปเผาไฟให้รอ้ น แล้วนามาพันด้วยสมุนไพร เช่น ใบพลับพลึงแล้วห่อด้วยผ้าดิบนามาประคบตาม
ส่วนต่างๆ ของร่างกายในหญิงหลังคลอด

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอาบสมุนไพร

๖๙
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รหัรหั
สหัสตหัถการด้
านการแพทย์
แผนไทย
ตถการด้
านการแพทย์
แผนไทย

900-77-30

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบตั ิตวั สาหรับหลังคลอด

900-77-48
900-77-49

การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยวิธีอื่น
การบริบาลหญิงหลังคลอด ไม่ระบุวิธี

การดูแลตัวของหลังคลอดเพื่อให้กลับสู่สภาพเดิมอย่างเป็ นปกติ เช่น การอาบน้ า การพักผ่อน การออกกาลังกาย
การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การทาจิตใจให้แจ่มใส เป็ นต้น

การบริบบาลทารกด้ววยวิ
ยวิธธีกีการแพทย์
ารแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
การดูแลทารกตั้งแต่ แรกคลอดจนถึ งขวบปี ให้มี สุ ขภาพทั้งร่ างกายและจิ ตใจแข็ งแรงสมบูรณ์ ด ้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เช่ น
การแต่งตัว การเขียนคิ้ ว การดึงจมูกให้โด่ง การดัดแขนขาให้เหมาะสม การใช้ยาสมุนไพร เช่น การใช้ยาทาท้อง การกวาดคอ
การสุ่มกระหม่อมเด็ก เป็ นต้น

900-77-60
154-77-61
185-77-62
900-77-63
900-77-64
900-77-68
900-77-69

การบริบาลทารกด้วยการแต่งตัว
การบริบาลทารกด้วยการเขียนคิ้ ว
การบริบาลทารกด้วยการดึงจมูกให้โด่ง
การบริบาลทารกด้วยการดัดแขนขาให้เหมาะสม
การบริบาลทารกด้วยการใช้ยาสมุนไพร
การบริบาลทารกด้วยวิธีอื่น
การบริบาลทารก ไม่ระบุวิธี

การบาบัดรักษาโรคและอาการด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
ไม่รวม :

การบริบาลสตรีต้งั ครรภ์ และสตรีที่อยู่ในระยะหลังคลอด
การบริบาลเด็กที่อายุไม่เกิน ๑ ปี
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

การบ
าบัดดทัทั่ว่วร่ร่าางกายด้
งกายด้ววยวิ
ยวิธธีกีการแพทย์
ารแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
การบำ�บั
900-78-00

การอบไอน้ าสมุนไพร

900-78-01

การรมด้วยยาสมุนไพร

900-78-02

การเข้ากระโจม

900-78-03

การอาบสมุนไพร

900-78-08
900-78-09

การบาบัดทั ่วร่างกายวิธีอื่น
การบาบัดทั ่วร่างกาย ไม่ระบุวิธี
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การอบไอน้ าหรือความร้อนที่ได้จากการต้มสมุนไพร เพื่อการบาบัดรักษาอาการหรือโรค และฟื้ นฟูสภาพร่างกาย
การรมด้วยควันหรือไอร้อนจากการเผาหรือต้มสมุนไพร เพื่อการบาบัดรักษาอาการหรือโรค และฟื้ นฟูสภาพ
ร่างกาย
การอบด้วยไอน้ าที่ได้จากการต้มสมุนไพร โดยการใช้กระโจม เพื่อการบาบัดรักษาอาการหรือโรค และฟื้ นฟู
สภาพร่างกาย
การอาบน้ าด้วยน้ ายาที่ตม้ จากสมุนไพร เพื่อการบาบัดรักษาอาการหรือโรค และฟื้ นฟูสภาพร่างกาย

๗๐ แผนไทย
ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์

รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

ยวิธธีกีการแพทย์
ารแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
การนวดด้ววยวิ
ภ

วิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การเขยื้ อน ตามศาสตร์และศิลปะการนวดไทย เพื่อการบาบัดรักษาอาการหรือ
โรค และการฟื้ นฟูสภาพร่างกาย
หมายเหตุ:

ในกรณีที่มิได้ทาหัตถการต่อทั้งร่างกายของผูม้ ารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็ นเลข
รหัสที่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

900-78-10

การนวดด้วยยาหรือน้ ามันหอมระเหย

900-78-11

900-78-12

900-78-18
900-78-19

การนวดโดยการใช้ยาหรือน้ ามันหอมระเหยชโลมหรือทาบนร่างกาย แล้วใช้เทคนิ คการกด การคลึง การรีด หรือ
การไล่เส้น ซึ่งคุณสมบัติของสมุนไพรและน้ามันหอมระเหยจะถูกดูดซึมเข้าทางผิวหนัง และระเหยให้ได้กลิ่นทาง
จมูก ช่วยลดความตึงเครียด และทาให้ระบบต่างๆ ในร่างกายทางานได้ดี

การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบราชสานัก

การนวดรูปแบบนี้ ในสมัยก่อนเป็ นการนวดถวายกษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงของราชสานัก พิจารณาถึงคุณสมบัติ
ของผูเ้ รียนอย่างประณีตถี่ถว้ น และการสอนมีข้นั ตอนจรรยามารยาทของการนวด การนวดต้องสุภาพมาก ใช้อวัยวะ
ได้นอ้ ยและต้องตรงตามจุด

การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบเชลยศักดิ์

การนวดรูปแบบนี้ ในสมัยก่อนเป็ นการนวดแบบสามัญชน มีการสืบทอดฝึ กฝนแบบแผนการนวดตามวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เหมาะส าหรับชาวบ้านจะนวดกันเอง โดยใช้ส องมือและอวัยวะส่วนอื่น เช่น ศอก ท่ อนแขน ส้นเท้า
หรือการนัง่ ดัดตัวผูป้ ่ วย เพื่อเป็ นการผ่อนแรงของผูน้ วด

การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยแบบอื่น
การนวดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ไม่ระบุรายละเอียด

การประคบด้วยวิ
ยวิธธีการแพทย์แผนไทย
หมายเหตุ:

ในกรณีที่มิได้ทาหัตถการต่อทั้งร่างกายของผูม้ ารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็ นเลข
รหัสที่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

900-78-20

การประคบด้วยสมุนไพร

900-78-21
900-78-22

การใช้ความร้อนจากลูกประคบซึ่งมีตวั ยาสมุนไพร ทาให้ซึมผ่านผิวหนัง ช่วยเกี่ยวกับกล้ามเนื้ อและเส้นเอ็น

การประคบความร้อน

การใช้ความร้อนแห้ง เช่น การใช้กระเป๋าน้ าร้อน อิฐเผาไฟ หรือความร้อนเปี ยกประคบบริเวณปวดบวมที่ไม่มี
การอักเสบ

การประคบความเย็น

การใช้ความเย็นแห้งหรือความเย็นเปี ยกประคบบริเวณที่มีการอักเสบ แดง ร้อน บวม ปวด

าบำ�บั
ยวิธธีกีการแพทย์
ารแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
การใช้ยาบ
าบัดดด้ววยวิ
หมายเหตุ:

ในกรณีที่มิได้ทาหัตถการต่อทั้งร่างกายของผูม้ ารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็ นเลข
รหัสที่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

900-78-30

การทาหรือชโลมด้วยยาหรือน้ ามันหอมระเหย

900-78-33

การลูบไล้ป้ายโดยใช้ฝ่ามือทาด้วยยา หรือการทาด้วยน้ ามันหอมระเหยบริสุทธิ์ มีคุณสมบัติในการรักษาโรค
ทาให้สุขภาพดี ลดความตึงเครียด ช่วยให้เกิดอารมณ์และความรูส้ ึกที่ดีแก่ร่างกายและจิตใจ

การสุมยาสมุนไพร

การนาสมุ นไพรวางทับซ้อนๆ กันจนสูงเป็ นกองบนอวัย วะส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ งของร่ า งกาย และให้ความร้อนที่
สมุนไพรชั้นบนสุด

ICD-10-TM บัญ๗๑
ชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
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รหั
านการแพทย์
แผนไทย
รหัสสหัหัตตถการด้
ถการด้
านการแพทย์
แผนไทย

900-78-34

การแช่ยาสมุนไพร

900-78-35

การพอกยาสมุนไพร

900-78-36

การเผาสมุนไพร

900-78-37

การย่างสมุนไพร

900-78-38
900-78-39

การใช้ยาบาบัดวิธีอื่น
การใช้ยาบาบัด ไม่ระบุวิธี

การนาอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ งของร่างกาย หรือทั้งตัว ไปแช่คา้ งไว้ในน้ ายาสมุนไพร ทิ้ งไว้สกั ระยะเวลาหนึ่ ง
การนาสมุนไพรมาโป๊ ะให้หนา ที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ งของร่างกาย เช่น การใช้ปนู แดงพอกในบริเวณเข่า
การนาเครื่องยาวางลงบนบริเวณร่างกายตามตาแหน่ งที่ตอ้ งการ จากนั้นจุดไฟเผาให้เครื่องยาร้อนซึมผ่านลงสู่
ร่างกาย
การวางเครื่องยาลงบนเตียงเป็ นชั้นๆ จากนั้นให้ความร้อนใต้เตียงส่งไอความร้อนขึ้ นผ่านชั้นเครื่องยาเข้าสู่ร่างกาย

หัตถการอื่น่นด้ด้ววยวิ
ยวิธธีกีการแพทย์
ารแพทย์แแผนไทย
ผนไทย
หมายเหตุ:

ในกรณีที่มิได้ทาหัตถการต่อทั้งร่างกายของผูม้ ารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็ นเลข
รหัสที่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

900-78-80

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก

900-78-88

การใส่เฝื อกชัว่ คราวหรื อดามไว้ ซึ่ งเป็ นการใช้วสั ดุ ที่หาได้ง่ าย เช่น แผ่ นไม้ ไม้ไผ่ กระดาษแข็ง กระดาษหนั งสื อพิม พ์
ก่อนเข้าเฝื อกควรใช้ผา้ สะอาดพันส่วนที่ หกั ให้หนาพอสมควร การเคลื่ อนย้ายผูป้ ่ วยจะต้องทาด้วยความระมัดระวัง และให้
เคลื่อนไหวน้อยที่สุด แล้วรีบนาส่งโรงพยาบาล

หัตถการอื่น ทีร่ ะบุวิธี

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย
การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่ วย
หมายเหตุ:

ในกรณีที่มิได้ทาหัตถการต่อทั้งร่างกายของผูม้ ารับบริการ ให้เปลี่ยนเลขรหัสสามหลักแรกจากเลข 900 เป็ นเลข
รหัสที่แสดงตาแหน่ งอวัยวะซึ่งได้ทาหัตถการนั้น ตามที่ระบุในบัญชีรหัสอวัยวะท้ายส่วนที่สี่นี้

900-79-00
900-79-01
900-79-02
900-79-03
900-79-04
900-79-05
900-79-06
900-79-98
900-79-99

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนวดเพื่อสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการอบไอน้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการบริหารร่างกายด้วยท่าฤๅษีดดั ตน
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการนั ่งสมาธิ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการรับประทานอาหารสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยการแช่สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคด้วยวิธีอื่น
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ไม่ระบุวิธี
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๗๒

ICD-10-TM บัญชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
รหัสหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย

บัญชีชีเเลขรหัสสสามหลั
สามหลักกแรกของรหั
แรกของรหัสหัตถการ แสดงต
แสดงตำ�แหน่
วะซึ่ง่งแพทย์
แพทย์ได้ทาหั
ำ�หัตถการนั้ ้น
าแหน่งอวัยวะซึ
หมายเหตุ:

บัญชีนี้แสดงเฉพาะรหัสตาแหน่ งอวัยวะที่มกั มีการทาหัตถการทางการแพทย์แผนไทย
หากมีการทาหัตถการที่อวัยวะตาแหน่ งอื่น สามารถค้นหารหัสสามหลักแรกได้ในหนังสือรหัสหัตถการ ICD-10-TM

100
154
185
200
233
235
236
300
302
306
400
402
411
455
527
590
650
721

ศีรษะ
ใบหน้า
จมูก
คอ
ปาก
ลิ้ น
เหงือก
หน้าอก
เต้านม
รักแร้
หน้าท้อง
สะดือ
ขาหนี บ
ทวารหนัก
อวัยวะสืบพันธุห์ ญิง
หลัง
สะบัก
ไหล่, บ่า

722
723
724
725
726
728
730
871
872
873
874
875
876
878
880
900
999

ต้นแขน (ระหว่างไหล่กบั ข้อศอก)
ข้อศอก
แขนท่อนล่าง (ระหว่างข้อศอกกับข้อมือ)
ข้อมือ
มือ
นิ้ วมือ
แขนทั้งหมด (รวมมือและนิ้ วมือ)
สะโพก, เอว
ต้นขา (ระหว่างสะโพกถึงหัวเข่า)
หัวเข่า
ขาท่อนล่าง (ระหว่างหัวเข่าถึงข้อเท้า)
ข้อเท้า
เท้า
นิ้ วเท้า
ขาทั้งหมด (รวมเท้าและนิ้ วเท้า)
ทัว่ ร่างกาย
ไม่ระบุตาแหน่ ง

ICD-10-TM บัญ
ชีรหัสกลุ่มโรค อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
๗๓
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เอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้
เอกสารอ้าางอิงอิงง

เอกสารอ้างอิง
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพฯ : สานักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๐
: พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัช
กรรมแผนไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สานักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๓
: พจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สานักกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๖
กวี สุวรรณกิจ. โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุน่ . กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ เมดิคลั มีเดีย, ๒๕๔๑.
กองการประกอบโรคศิลปะ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : ตาราแพทย์แผนโบราณทั ่วไปสาขาเวชกรรม
เล่ม ๑. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
: ตาราแพทย์แผนโบราณทั ่วไป สาขาเวชกรรม
เล่ม ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
: ตาราแพทย์แผนโบราณทั ่วไป สาขาเวชกรรม
เล่ม ๓. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
ขุนนิ ทเทสสุขกิจ . อายุรเวทศึกษา เล่ม ๑ . พิมพ์ครั้งที่ ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๑๖.
. อายุรเวทศึกษา เล่ม ๒ . พิมพ์ครั้งที่ ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๑๖.
ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ . (อาพัน กิตติขจร) . คัมภีรแ์ พทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๑. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
. (อาพัน กิตติขจร) . คัมภีรแ์ พทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒. ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
. (อาพัน กิตติขจร) . คัมภีรแ์ พทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๓. พระนคร : โรงพิมพ์
อุตสาหกรรมการพิมพ์, ๒๕๐๔.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
ในคณะอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั . ตาราเวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ ๕ เล่มที่ ๑-๒ . กรุงเทพฯ : อมรพริ้ นติ้ ง
แอนด์พลับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) , ๒๕๔๒.
คณาจารย์จากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. การพยาบาลสูติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, ๒๕๔๐.
โครงการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย กระทรวงศึกษาธิการ. ตารายาจารึกวัดราชโอรสและโอสถพระนารายณ์.
ไม่ระบุสถานที่พิมพ์, ๒๕๒๒.
นันทวัน บุณยะประภัศร และคนอื่นๆ. ศัพท์แพทย์ไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ประชาชนจากัด , ๒๕๓๕.
พรทิพย์ เติมวิเศษ. การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยการแพทย์แผนไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์(รสพ), ๒๕๔๘.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชานวดแผนไทย. นนทบุรี : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๗.
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารการสอนชุดวิชาเวชกรรมแผนไทย . นนทบุรี : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘.
มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิ ชย์. จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี. กรุงเทพฯ : ห้างหุน้ ส่วนจากัด
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, ๒๕๓๙.
มูลนิ ธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิม อายุรเวทวิทยาลัย(ชีวกโกมารภัจจ์). ตาราการแพทย์ไทยเดิม
(แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์) ฉบับอนุรกั ษ์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามเจริญพานิ ช, ๒๕๓๕.
มูลนิ ธิฟื้นฟูส่งเสริมการแพทย์ไทยเดิมฯ โรงเรียนอายุรเวท. หัตถเวชกรรมแผนไทย (นวดแบบราชสานัก).
กรุงเทพฯ : พิฆเณศ พริ้ นติ้ ง เซ็นเตอร์ จากัด, ๒๕๔๘.
รร.แพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร พระนคร. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เล่ม ๑.
ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เล่ม ๒ .
ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
. แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เล่ม ๓ .
ไม่ระบุสถานที่พิมพ์.
วิทยา ศรีดามา. ตาราอายุรศาสตร์ ๒ โครงการตาราจุฬาอายุรศาสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ยนู ิ ตี้ พัลิเดชัน่ ,
๒๕๓๙.
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. คู่มืออบรมการนวดไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๑.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๔๒.
สุรเกียรติ อาชานานุ ภาพ. ตาราการตรวจรักษาโรคทั ่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
หมอชาวบ้าน, ๒๕๔๔.
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๗.
Bureau of policy and strategy, Ministry of public health. “International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision,Thai Modification, volume
1” Nonthaburi, 2007.
Bureau of policy and strategy, Ministry of public health. “International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision,Thai Modification, volume
2” Nonthaburi, 2007.
Bureau of policy and strategy, Ministry of public health. “International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision,Thai Modification,
volume 3 – Procedural Coding System” Nonthaburi, 2007.
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คาสัง่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ ๒ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
--ตามที่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อ ก โดยสถาบันการแพทย์แผนไทย
ได้มี ก ารจัด ทาโครงการพัฒนารหัส การวิ นิ จ ฉัยโรค/อาการและหัต ถการด้า นการแพทย์แผนไทย ( ICD-๑๐)
เพื่อปรับปรุงแก้ไขรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทยให้มีความชัดเจน ครอบคลุม
มากยิง่ ขึ้ น นั้น
ดังนั้ น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุ วัตถุ ประสงค์ที่กาหนดไว้ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลื อ กจึ ง แต่ งตั้งคณะกรรมการพัฒนารหัส การวิ นิ จ ฉัย โรค/อาการและหัต ถการด้า นการแพทย์แผนไทย
โดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบคณะกรรมการ
๑. นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
ประธานกรรมการ
รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๒. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์
รองประธานกรรมการ
ผูอ้ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
๓. รศ.นพ.วิทยา ศรีดามา
กรรมการ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม
๔. ผศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๕. พ.อ.นพ.กนธีร์ สังขวาสี
กรรมการ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๖. ดร.มะลิวลั ย์ ยืนยงสุวรรณ
กรรมการ
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๗. หัวหน้าสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือผูแ้ ทน
กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
๘. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
กรรมการ
หรือผูแ้ ทน
๙. ดร.ศุภะลักษณ์ ฟั กคา
กรรมการ
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑๐. นางสาวณิศรา ชัยวงศ์
กรรมการ
วิทยาลัยการแพทย์พนบ้
ื้ านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๑.นางสาวสุพรรณิกา...
๘๑
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๑๑. นางสาวสุพรรณิกา ใจสมัน
คณะการแพทย์แผนไทย
๑๒. นางสาวกนกวรรณ แสนสุภา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
๑๓. ผูแ้ ทนสภาการแพทย์แผนไทย
๑๔. นายประศาสน์ สวัสดิ์อาไพรักษ์
๑๕. นางวันทนี เจตนธรรมจักร
๑๖. นพ.ฉัตรชัย สวัสดิไชย
๑๗. นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์
๑๘. นางวัจนา ตั้งความเพียร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
๑๙. นางประพิณศรี มีชูวรพงศ์
๒๐. นางสาวดลิชา ชัง่ สิริพร
๒๑. นายพินิต ชินสร้อย
๒๒. นางพาณี วสนาท
๒๓. นางมนัชยา มรรคอนันตโชติ
๒๔. นางสาวภาวนา โสภาลี
๒๕. นางสาวรัญชนา อมตะไกรวงศ์
๒๖. นางมาลา สร้อยสาโรง
๒๗. นายนิ เวศน์ บวรกุลวัฒน์
๒๘. นางเกษร อังศุสิงห์
๒๙. นางสุพิญญา เกิดโถ
๓๐. นายจีระมิตร จันทร์ทาโล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผูเ้ ชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย
ผูเ้ ชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
โรงพยาบาลดาเนิ นสะดวก จังหวัดราชบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จังหวัดปราจีนบุรี
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฏร์ธานี กรรมการ
โรงพยาบาลอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
กรรมการ
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
กรรมการ
โรงพยาบาลเทิง
จังหวัดเชียงราย
กรรมการ
โรงพยาบาลขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ
กรรมการ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ กรรมการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรรมการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรรมการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรรมการและเลขานุ การ
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรรมการและช่วยเลขานุ การ
สถาบันการแพทย์แผนไทย กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การ

บทบาทหน้าที่
๑. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้รหัสการวินิจฉัยโรค/
อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD-๑๐)
๒ ปรับปรุง และจัดทารหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย(ICD-๑๐)
ให้มีความเหมาะสมต่อไป
๓. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่

๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธวัชชัย กมลธรรม)
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
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ภาคผนวก
ภาคผนวก

คาสัง่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่ ๑๒๐ /๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคาจากัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย
--ตามที่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดทาโครงการพัฒนารหัส
การวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย(ICD-๑๐) เพื่อปรับปรุงรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการ
และหัตถการด้านการแพทย์แผนไทย รวมทั้งคาจากัดความให้มีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิง่ ขึ้ น
ดังนั้ น เพื่อให้การปรับปรุ งคาจากัดความของรหัส การวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้า น
การแพทย์แผนไทยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ กรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทย
และการแพทย์ทางเลื อก จึงแต่ งตั้งคณะทางานจัดทาคาจากัดความรหัส การวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการ
ด้านการแพทย์แผนไทย โดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบคณะทางาน
๑. นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผูอ้ านวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ประธานคณะทางาน
๒. นายประศาสน์ สวัสดิ์อาไพรักษ์ ผูเ้ ชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย
คณะทางาน
๓. นางวันทนี เจตนธรรมจักร
ผูเ้ ชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย
คณะทางาน
๔. นายคมสัน ทินกร ณ อยุธยา
ผูเ้ ชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย
คณะทางาน
๕. นายสุวตั ร์ ตั้งจิตรเจริญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญการแพทย์แผนไทย
คณะทางาน
๖. นางสาวดลิชา ชัง่ สิริพร
โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะทางาน
๗. นายพินิต ชินสร้อย
โรงพยาบาลวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว คณะทางาน
๘. นางสาวอุบลรัตน์ มโนศิลป์
สถาบันการแพทย์แผนไทย
คณะทางาน
๙. นางเกษร อังศุสิงห์
สถาบันการแพทย์แผนไทย คณะทางานและเลขานุ การ
๑๐. นางสุพิญญา เกิดโถ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
ผูช้ ่วยเลขานุ การ
๑๑. นายจีระมิตร จันทร์ทาโล
สถาบันการแพทย์แผนไทย
ผูช้ ่วยเลขานุ การ
บทบาทหน้าที่

๑. พิจารณาจัดทา ปรับปรุง แก้ไขคาจากัดความรหัสการวินิจฉัยโรค/อาการและหัตถการด้าน
การแพทย์แผนไทย ให้มีความชัดเจน เหมาะสมยิง่ ขึ้ น
๒. ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายธวัชชัย กมลธรรม)
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
๘๓
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