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บทที ่1 
 
โรคตดิเช้ือและโรคปรสิตบางโรค 
(A00-B99) 
หากตอ้งการอาจใชร้หสัเสริม (U80.- -U89.-) เพื่อระบุยาปฏิชีวนะ
ซ่ึงเช้ือด้ือต่อยานั้น 
 

รวม:  โรคท่ีรู้จกักนัทัว่ไปวา่เป็นโรคท่ีสามารถติดต่อ หรือ
ถ่ายทอดได ้

 

ไม่รวม:  พาหะหรือสงสยัเป็นพาหะของโรคติดเช้ือ (Z22.-) 
 โรคติดเช้ือเฉพาะท่ีบางชนิด†ดู บทตามระบบอวยัวะ  

 โรคติดเช้ือและปรสิตท่ีเป็นในระยะตั้งครรภ ์ 
  คลอดบุตรและหลงัคลอด [ยกเวน้บาดทะยกัท่ี 
  เกิดข้ึนเน่ืองจากการคลอดและโรค 
  ภูมิคุม้กนับกพร่องจากไวรัส [เอชไอว]ี (O98.-)  
  โรคติดเช้ือและปรสิตท่ีเป็นเฉพาะระยะปริก าเนิด 
   [ยกเวน้บาดทะยกัในเด็กแรกเกิด ซิฟิลิสแต่ก าเนิด 
   โรคติดเช้ือหนองในในระยะปริก าเนิด และโรค 
   ภูมิคุม้กนับกพร่องจากไวรัส [เอชไอว]ี ในระยะ 
   ปริก าเนิด (P35 ‟ P39) 
  ไขห้วดัใหญ่และโรคติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลนัอ่ืน  
   (J00‟ J22) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี:้ 
A00-A09  โรคตดิเช้ือทีล่ าไส้ 
A15-A19  วณัโรค 
A20-A28  โรคตดิเช้ือแบคทเีรียจากสัตว์ 
A30-A49  โรคตดิเช้ือแบคทเีรียอืน่ 
A50-A64  โรคตดิเช้ือทีต่ดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
  เป็นส่วนใหญ่ 
A65-A69  โรคตดิเช้ือสไปโรคตีอืน่ 
A70-A74  โรคอืน่ๆ ทีเ่กดิจากเช้ือคลาไมเดยี 
A75-A79  โรคทีเ่กดิจากเช้ือริกเกต็เซีย 
A80-A89  การตดิเช้ือไวรัสทีร่ะบบประสาทส่วนกลาง 
A90-A99  ไข้จากไวรัสทีแ่มลงเป็นพาหะและไข้เลอืดออก 
 ทีเ่กดิจากไวรัส 
B00-B09  การตดิเช้ือไวรัสทีม่อีาการทีผ่วิหนังและ 
 เยือ่เมอืก 

B15-B19  ตบัอกัเสบจากเช้ือไวรัส 
B20-B24  โรคภูมคุ้ิมกนับกพร่องจากไวรัส [เอชไอว]ี 
B25-B34  โรคจากไวรัสอืน่ 
B35-B49  โรคตดิเช้ือรา 
B50-B64  โรคตดิเช้ือโปรโตซัว 
B65-B83  โรคพยาธิ 
B85-B89  โรคเหา ไร และการตดิเช้ือปรสิตอืน่ 
B90-B94  ผลทีต่ามมาของโรคตดิเช้ือและปรสิต 
B95-B97  แบคทเีรีย ไวรัส และส่ิงก่อโรคตดิเช้ืออืน่ 
B99  โรคตดิเช้ืออืน่ 
 

โรคตดิเช้ือทีล่ าไส้ 
(A00-A09) 
A00.9  อหิวาตกโรค 
A01.0  ไข้รากสาดน้อย [ไทฟอยด์]  

 ไขเ้อน็เทอริก 
A01.4  ไข้รากสาดเทยีม [พาราไทฟอยด์] 
A02.9  การตดิเช้ือซัลโมเนลลา 
A03.9  โรคบิดจากเช้ือชิเกลลา 

 โรคบิดไม่มีตวั 
A04.9  โรคตดิเช้ือแบคทเีรียทีล่ าไส้ 

 ล าไสเ้ลก็อกัเสบจากเช้ือแบคทีเรีย 
A05.9  อาหารเป็นพษิจากเช้ือแบคทเีรีย 
A06.9  โรคตดิเช้ืออะมบีา 
A09  ท้องร่วง 

 ล าไสใ้หญ่อกัเสบ 
 กระเพาะอาหารและล าไสอ้กัเสบ 
 ทอ้งเสียจากการติดเช้ือ 
 

วณัโรค 
(A15-A19) 

รวม:  การติดเช้ือ ไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส และ ไม
โคแบคทีเรียม โบวสิ 

 

ไม่รวม:  วณัโรคแต่ก าเนิด (P37.0) 
 วณัโรคท่ีเกิดจากโรคภูมิคุม้กนับกพร่องจากไวรัส  
  [เอชไอว]ี โรคฝุ่ นจบัปอดร่วมกบัวณัโรค (J65) 
 ผลท่ีตามมาของวณัโรค (B90.-) 

 โรคซิลิโคซิสท่ีเกิดร่วมกบัวณัโรค (J65) 
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A16.9  วณัโรคระบบหายใจ 
 วณัโรค 

A17.9  วณัโรคระบบประสาท 
A18.0  วณัโรคกระดูกและข้อ 
A18.1  วณัโรคระบบสืบพนัธ์ุและระบบปัสสาวะ 
A18.2  วณัโรคต่อมน า้เหลอืงรอบนอก 
 ต่อมน ้ าเหลืองอกัเสบจากวณัโรค 
A18.3   วณัโรคล าไส้ เยือ่บุช่องท้อง และต่อมน า้เหลอืง 
A18.4  วณัโรคผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
A18.5  วณัโรคตา 
A18.6  วณัโรคหู 
A18.8  วณัโรคอวยัวะอืน่ทีร่ะบุเฉพาะ 

  

โรคตดิเช้ือแบคทเีรียจากสัตว์บางโรค 
(A20-A28) 
A24.4  โรคเมลอิอยโดซิส 
A27.9  โรคฉ่ีหนู 
 

โรคตดิเช้ือแบคทเีรียอืน่ 
(A30-A49) 
A30.9  โรคเรื้อน 
A33  บาดทะยกัในทารกแรกเกดิ 
A34  บาดทะยกัจากการคลอด 
A35  บาดทะยกัแบบอืน่ 
 บาดทะยกั 
A36.9  โรคคอตบี 
A37.9  โรคไอกรน 
A38  ไข้ด าแดง 
A39.9  การตดิเช้ือเมนิงโกคอ็กคสั 
A41.9  การตดิเช้ือในกระแสเลอืด 
A46  โรคไฟลามทุ่ง 
A49.9  การตดิเช้ือแบคทเีรีย 
  ไม่ระบุรายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิเช้ือทีต่ดิต่อทางเพศสัมพนัธ์เป็นส่วนใหญ่ 
(A50-A64) 

ไม่รวม:  โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง [เอชไอว]ี (B20-B24) 
 ท่อปัสสาวะอกัเสบชนิดไม่จ าเพาะและชนิดไม่เกิดจาก 
  เช้ือหนองใน (N34.1) 
 โรคไรเตอร์ (M02.3) 
 

A53.9  ซิฟิลสิ 
A54.9  การตดิเช้ือหนองใน 
A55  ฝีมะม่วง 
A57  แผลริมอ่อน 
A58  แกรนูโลมา อนิไควนาเล 
A60.9  การตดิเช้ือเริมของทวารหนกักบัอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
A63.0  หูด (กามโรค) ทีท่วารหนักและอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
A64  โรคตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 กามโรค 
 

โรคอืน่ทีเ่กดิจากเช้ือคลาไมเดยี 
(A70-A74) 
A71.9  โรคริดสีดวงตา 
A74.9  การตดิเช้ือคลาไมเดยี 
 โรคติดเช้ือคลาไมเดีย 
 

โรคทีเ่กดิจากเช้ือริกเกต็เซีย 
(A75-A79) 
A75.9  ไข้รากสาดใหญ่ 
A79.9  โรคตดิเช้ือริกเกต็เซีย 
 

การตดิเช้ือไวรัสทีร่ะบบประสาทส่วนกลาง 
(A80-A89) 
ไม่รวม:  ผลท่ีตามมาของ : 
 „ โรคโปลิโอ (B91) 
 „ สมองอกัเสบจากไวรัส (B94.1) 
 

A80.9  โรคโปลโิอเฉียบพลนั 
A82.9  โรคพษิสุนขับ้า 
A86  สมองอกัเสบจากไวรัสทีร่ะบุชนิดเป็นอย่างอืน่ 
A87.9  เยือ่หุ้มสมองอกัเสบจากไวรัส 
A89  การตดิเช้ือไวรัสทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีร่ะบบ 
 ประสาทส่วนกลาง 
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ไข้จากไวรัสทีม่แีมลงเป็นพาหะและไข้เลอืดออกทีเ่กดิ 
จากไวรัส 
(A90-A99) 
A91.1  ไข้เลอืดออกเดง็กทีีไ่ม่มภีาวะช็อก 
A91.0  ไข้เลอืดออกเดง็กทีีม่ภีาวะช็อก 
A91.9  ไข้เลอืดออกเดง็ก ี
A92.0  โรคไวรัสชิกนุคุนยา 
 ไข ้(เลือดออก) ชิกนุคุนยา 
A99  ไข้เลอืดออกจากไวรัสทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 

การตดิเช้ือไวรัสทีม่รีอยโรคทีผ่วิหนังและเยือ่เมอืก 
เป็นลกัษณะส าคญั 
(B00-B09) 
B00.9  การตดิเช้ือเริม 
 การติดเช้ือเฮอร์ปีส ซิมเพลก็ซ์ 
B01.9  อสุีกอใีสทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน 
 อีสุกอีใส 
B02.9  งูสวดัทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน 
B05.9  หัดทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน 
B06.9  หัดเยอรมนัทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน 
B07  หูดจากไวรัส 
B08.1  หูดข้าวสุก 
B08.8  การตดิเช้ือไวรัสอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดทีม่รีอยโรคที ่
 ผวิหนังและเยือ่เมอืกเป็นลกัษณะส าคญั 
 โรคเทา้และปาก 
 โรคมือ เทา้ และปาก 
B09  การตดิเช้ือไวรัสทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีม่รีอย 
 โรคทีผ่วิหนังและเยือ่เมอืกเป็นลกัษณะส าคญั 
 จากไวรัส : 
 „ ออกผื่นท่ีเยือ่เมือก 
 „ ออกผื่นท่ีผิวหนงั 
 

ตบัอกัเสบจากไวรัส 
(B15-B19) 
ไม่รวม:  ตบัอกัเสบจากไซโตเมกาโลไวรัส (B25.1) 
 ตบัอกัเสบจากเริม [เฮอร์ปีส ซิมเพลก็ซ์] 
 (B00.8) 
 ผลท่ีตามมาของตบัอกัเสบจากไวรัส (B94.2) 

B15  ตบัอกัเสบ เอ แบบเฉียบพลนั 
B16  ตบัอกัเสบ บ ีแบบเฉียบพลนั 
B17.1  ตบัอกัเสบ ซี แบบเฉียบพลนั 
B17.2  ตบัอกัเสบ อ ีแบบเฉียบพลนั 
B17.8  ตบัอกัเสบแบบเฉียบพลนัจากไวรัสอืน่ทีร่ะบุ 
 รายละเอยีด 

 ตบัอกัเสบ ไม่ใช่ชนิดเอ ไม่ใช่ชนิดบี 
 (เฉียบพลนั)(จากไวรัส) 

B18.19  ตบัอกัเสบ บ ีแบบเรื้อรัง 
B18.2  ตบัอกัเสบ ซี แบบเรือ้รัง 
B18.8  ตบัอกัเสบแบบเรื้อรังจากไวรัสอืน่ 
B18.9  ตบัอกัเสบแบบเรื้อรังจากไวรัส 
B19.9  ตบัอกัเสบจากไวรัส 
 

โรคภูมคุ้ิมกนับกพร่องจากไวรัส [เอชไอว]ี 
(B20-B24) 
ไม่รวม:  ภาวะติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง  
 [เอชไอว]ี ท่ีไม่มีอาการ (Z21) 
 

B20.0  โรคเอชไอวที าให้เกดิการตดิเช้ือไมโคแบคทเีรีย 
 โรคเอชไอวที าใหเ้กิดวณัโรค 
B20.1  โรคเอชไอวที าให้เกดิการตดิเช้ือแบคทเีรียอืน่ 
B20.2  โรคเอชไอวที าให้เกดิโรคตดิเช้ือไซโตเมกาโลไวรัส 
B20.3  โรคเอชไอวที าให้เกดิการตดิเช้ือไวรัสอืน่ 
B20.4  โรคเอชไอวที าให้เกดิโรคตดิเช้ือราแคนดดิา 
B20.5  โรคเอชไอวที าให้เกดิโรคตดิเช้ือราชนิดอืน่ 
B20.6  โรคเอชไอวที าให้เกดิโรคปอดอกัเสบจาก 
 เช้ือนิวโมซิสตสิ แครินีไอ 
B20.7  โรคเอชไอวที าให้เกดิการตดิเช้ือหลายชนิด 
B23.1  โรคเอชไอวที าให้ต่อมน า้เหลอืงโต (คงอยู่)โดยทัว่ไป 
B23.3  โรคเอชไอวที าให้เกดิผืน่นูนและคนั 
B23.8  โรคเอชไอวที าให้เกดิภาวะอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
B24  โรคภูมคุ้ิมกนับกพร่องจากไวรัส [เอชไอว]ี 
 กลุ่มอาการสมัพนัธ์กบัโรคเอดส์ [เออาร์ซี] 
 

โรคจากไวรัสอืน่ 
(B25-B34) 
B25.9  โรคทีเ่กดิจากไซโตเมกาโลไวรัส 
B26.9  คางทูม 
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B30.2  คอหอยและเยือ่ตาอกัเสบจากไวรัส 
B30.9  เยือ่ตาอกัเสบจากไวรัส 
B34.9  การตดิเช้ือไวรัส 
 

โรคตดิเช้ือรา 
(B35-B49) 
ไม่รวม:  ปอดอกัเสบจากภูมิไวเกินต่อฝุ่ นอินทรีย ์(J67.-) 
 ไมโคซิส ฟังกอยดส์ (C84.0) 
 

B35.0  กลากทีเ่คราและกลากทีห่นงัศีรษะ 
B35.1  โรคตดิเช้ือราทีเ่ลบ็ 
B35.2  กลากทีม่อื 
B35.3  กลากทีเ่ท้า 
B35.4  กลากทีล่ าตวั 
B35.5  กลากหนุมาน 
B35.6  กลากทีข่าหนีบ 
B35.7  กลากทีห่น้า 
B35.9  โรคตดิเช้ือราเดอร์มาโตไฟต์ 
 กลาก 
B36.0  เกลือ้น 
B36.9  โรคตดิเช้ือราทีผ่วิ 
B37.09  ปากอกัเสบจากเช้ือราแคนดดิา 
 หละในช่องปาก 
B37.2 โรคตดิเช้ือราแคนดดิาทีผ่วิหนังและเลบ็ 
B37.3  โรคตดิเช้ือราแคนดดิาทีอ่วยัวะสืบพนัธ์ุ 
 สตรีภายนอกและช่องคลอด 
B37.9  โรคตดิเช้ือราแคนดดิา 
 หละ 
B45.1  โรคตดิเช้ือราคริปโตคอ็กคสัทีส่มอง 
B49  โรคตดิเช้ือราทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 

โรคตดิเช้ือโปรโตซัว 
(B50-B64) 

ไม่รวม:  โรคบิดมีตวั (A06.-) 
 โรคล าไสจ้ากเช้ือโปรโตซวัอ่ืน (A07.-) 
 

B50.9  มาลาเรียชนิด พลาสโมเดยีม ฟัลซิปารัม 
B51.9  มาลาเรียชนิด พลาสโมเดยีม ไวแวก็ซ์ 
B52.9  มาลาเรียชนิด พลาสโมเดยีม มาลาเรียอ ี

B54  มาลาเรีย 
B64  โรคตดิเช้ือโปรโตซัว 
 

โรคพยาธิ 
(B65-B83) 
B66.0  โรคพยาธิใบไม้ตบัโอปิสทอร์คสิ 
B68.0  โรคพยาธิตวัตดื ทเีนีย โซเลยีม 
 พยาธิตวัตืดหมู (การติดเช้ือ) 
B68.1  โรคพยาธิตวัตดื ทเีนีย ซาจนิาตา 
 พยาธิตวัตืดหมู (การติดเช้ือ) 
 การติดเช้ือ ทีเนีย ซาจินาตา แบบโตเตม็วยั 
B68.9  โรคพยาธิตวัตดื 
B69.9  โรคจากไข่พยาธิตวัตดื 
B74.9  โรคพยาธิฟิลาเรีย 
B75  โรคพยาธิทริไคเนลลา 
 การติดเช้ือ ทริไคเนลลา 
 ทริไคนิเอซิส 
B76.9  โรคพยาธิปากขอ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ลาร์วา ไมแกรนส์ ท่ีผิวหนงั 
B77.9  โรคพยาธิไส้เดอืน 
B79  โรคพยาธิแส้ม้า 
 ทริโคเซฟาลิเอซิส 
 พยาธิแสม้า้ (โรค) (การติดเช้ือ) 
B80  โรคพยาธิเข็มหมุด 
 ออ็กซิยริูเอซิส 
 การติดเช้ือพยาธิเขม็หมุด 
 การติดเช้ือพยาธิเสน้ดา้ย 
B81.4  โรคพยาธิล าไส้แบบผสม 
B82.9  โรคปรสิตล าไส้ 
B83.4  ปลงิเข้าในร่างกาย 
B83.9  โรคพยาธิ 
 พยาธิ 
 

โรคเหา ไร และการตดิเช้ือปรสิตอืน่ 
(B85-B89) 
B85.2  โรคเหา ไม่ระบุรายละเอยีด 
B85.3  โรคโลน 
 อยูบ่นร่างกาย : 
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 „ โลน 
 „ ไทรัส พิวบิส 
B85.4  โรคเหาและโลนร่วมกนั 
B86.9  โรคหิด 
B88.3  ปลงิอยู่บนร่างกาย 
 ปลิงเกาะ 
B88.9  ปรสิตบนร่างกาย 
 

โรคตดิเช้ืออืน่ 
(B99) 
B99  โรคตดิเช้ืออืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่2 
 
เนือ้งอก 
(C00-D48) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มใหญ่ๆ ของเนือ้งอกดงัต่อไปนี ้: 
 

C00-C75  เนือ้งอกร้าย ระบุว่าหรือสันนิษฐานว่าเป็น 
 แบบปฐมภูม ิของต าแหน่งทีจ่ าเพาะ ยกเว้น 

 ของเนือ้เยือ่ระบบน า้เหลอืง ระบบสร้างเมด็ 
 เลอืด และเนือ้เยือ่ทีเ่กีย่วข้อง 

C00-C14  ริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย 
C15-C26  อวยัวะย่อยอาหาร 
C30-C39  อวยัวะหายใจและอวยัวะในช่องอก 
C40-C41  กระดูกและกระดูกอ่อนผวิข้อ 
C43-C44  ผวิหนัง 
C45-C49  เนือ้เยือ่มโีซทเีลยีมและเนือ้เยือ่อ่อน 
C50  เต้านม 
C51-C58  อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
C60-C63  อวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
C64-C68  ทางเดนิปัสสาวะ 
C69-C72  ตา สมอง และส่วนอืน่ของระบบประสาท 
 ส่วนกลาง 
C73-C75  ต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่ออืน่ 
C76-C80  เนือ้งอกร้ายของต าแหน่งทีไ่ม่ชัดเจน แบบ 
 ทุตยิภูม ิและไม่ระบุต าแหน่ง 
C81-C96  เนือ้งอกร้าย ระบุว่าหรือสันนิษฐานว่าเป็นแบบปฐม

ภูม ิของเนือ้เยือ่ระบบน า้เหลอืงระบบสร้างเมด็เลอืด 
และเนือ้เยือ่อืน่ทีเ่กีย่วข้อง 

C97  เนือ้งอกร้ายหลายต าแหน่งทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
 (ปฐมภูม)ิ 
D00-D09  เนือ้งอก ณ จุดเร่ิม 
D10-D36  เนือ้งอกไม่ร้าย 
D37-D48  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรม [ดูข้อสังเกตก่อนรหัส D37] 
 

เนือ้งอกร้ายของริมฝีปาก ช่องปาก และคอหอย 
(C00- C14) 
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C00  เนือ้งอกร้ายของริมฝีปาก 
C01  เนือ้งอกร้ายของโคนลิน้ 
C02.9  เนือ้งอกร้ายของลิน้ 
C03.0  เนือ้งอกร้ายของเหงอืกบน 
C03.1  เนือ้งอกร้ายของเหงอืกล่าง 
C03.9  เนือ้งอกร้ายของเหงอืก 
C04.9  เนือ้งอกร้ายของพืน้ปาก 
C05.0  เนือ้งอกร้ายของเพดานแข็ง 
C05.1  เนือ้งอกร้ายของเพดานอ่อน 
C07  เนือ้งอกร้ายของต่อมน า้ลายพาโรตดิ 
C08.0  เนือ้งอกร้ายของต่อมน า้ลายใต้ขากรรไกรล่าง 
C08.1  เนือ้งอกร้ายของต่อมน า้ลายใต้ลิน้ 
C08.9  เนือ้งอกร้ายของต่อมน า้ลายหลกั 
C09.9  เนือ้งอกร้ายของทอนซิล 
C10.9  เนือ้งอกร้ายของคอหอยส่วนปาก 
C11.9  เนือ้งอกร้ายของคอหอยส่วนจมูก 
C12  เนือ้งอกร้ายของโพรงไพริฟอร์ม 
C13.9  เนือ้งอกร้ายของคอหอยส่วนกล่องเสียง 
C14.0  เนือ้งอกร้ายของคอหอย 
 

เนือ้งอกร้ายของอวยัวะย่อยอาหาร 
(C15-C26) 
C15.9  เนือ้งอกร้ายของหลอดอาหาร 
C16.9  เนือ้งอกร้ายของกระเพาะอาหาร 
C17.9  เนือ้งอกร้ายของล าไส้เลก็ 
C18.9  เนือ้งอกร้ายของล าไส้ใหญ่ 
C19  เนือ้งอกร้ายของรอยต่อล าไส้ตรงกบัล าไส้ใหญ่ 
 ส่วนซิกมอยด์ 
C20  เนือ้งอกร้ายของล าไส้ตรง 
C21.0  เนือ้งอกร้ายของทวารหนัก 
C21.1  เนือ้งอกร้ายของช่องทวารหนัก 
C22.0  มะเร็งเซลล์ตบั 
 เฮปาโตเซลลูลาร์ คาร์ซิโนมา 
 เฮปาโตมา 
C22.1  มะเร็งท่อน า้ดใีนตบั 
 โคแลงจิโอคาร์ซิโนมา 
C22.9  เนือ้งอกร้ายของตบั 
C23  เนือ้งอกร้ายของถุงน า้ด ี

C24.9  เนือ้งอกร้ายของทางเดนิน า้ดี 
C25.9  เนือ้งอกร้ายของตบัอ่อน 
C26.9  เนือ้งอกร้ายทีร่ะบุต าแหน่งไว้ไม่ชัดเจนในระบบ 
 ย่อยอาหาร 
 ช่องหรือทางเดินอาหาร 

ทางเดินกระเพาะอาหารและล าไส ้
 

เนือ้งอกร้ายของอวยัวะหายใจและอวยัวะในช่องอก 
(C30-C39) 
รวม:  หูส่วนกลาง 
 

ไม่รวม:  มีโซทีลิโอมา (C45.-) 
 

C30.0  เนือ้งอกร้ายของช่องจมูก 
C30.1  เนือ้งอกร้ายของหูช้ันกลาง 
C31.9  เนือ้งอกร้ายของโพรงอากาศ 
C32.9  เนือ้งอกร้ายของกล่องเสียง 
C33  เนือ้งอกร้ายของท่อลม 
C34.9  เนือ้งอกร้ายของหลอดลมหรือปอด 
C39.9  เนือ้งอกร้ายของต าแหน่งทีร่ะบุไว้ไม่ชัดเจน 
 ในระบบหายใจ ทางเดนิหายใจ 
 

เนือ้งอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผวิข้อ 
(C40-C41) 
ไม่รวม:  ไขกระดูก (C96.7) 
 ไขขอ้ (C49.-) 
 

C40.9  เนือ้งอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผวิข้อของ 
 แขนขา 
C41.09  เนือ้งอกร้ายของกระดูกของกะโหลกและหน้า 
C41.19  เนือ้งอกร้ายของขากรรไกรล่าง 
C41.2  เนือ้งอกร้ายของกระดูกสันหลงั 
C41.3  เนือ้งอกร้ายของกระดูกซ่ีโครง กระดูกอกและ 
 กระดูกไหปลาร้า 
C41.4  เนือ้งอกร้ายของกระดูกเชิงกราน กระดูกใต้กระเบน 
 เหน็บ และกระดูกก้นกบ 
C41.9  เนือ้งอกร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อนผวิข้อ  
 ไม่ระบุต าแหน่ง 
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เมลาโนมา และเนือ้งอกร้ายแบบอืน่ของ 
ผวิหนัง 
(C43-C44) 
C43.9  เมลาโนมาชนิดร้ายของผวิหนังไม่ระบุรายละเอยีด 
 เมลาโนมา (ชนิดร้าย) 
C44.0  เนือ้งอกร้ายของผวิหนังของริมฝีปาก 
 มะเร็งเบซลัเซลลข์องริมฝีปาก 
C44.1  เนือ้งอกร้ายของผวิหนังของหนังตารวมหัวตา 
 และหางตา 
C44.2  เนือ้งอกของผวิหนงัของหูและรูหูส่วนนอก 
C44.3  เนือ้งอกร้ายของผวิหนังของส่วนอืน่และส่วนทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของหน้า 
C44.4  เนือ้งอกร้ายของผวิหนังของหนังศีรษะและคอ 
C44.5  เนือ้งอกร้ายของผวิหนังของล าตวั 
C44.6  เนือ้งอกร้ายของผวิหนังของแขนรวมไหล่ 
C44.7  เนือ้งอกร้ายของผวิหนังของขารวมสะโพก 
C44.9  เนือ้งอกร้ายของผวิหนัง 
C46.9  คาโปซี ซาร์โคมา 
C48.2  เนือ้งอกร้ายของเยือ่บุช่องท้อง 
C49.9  เนือ้งอกร้ายของเนือ้เยือ่เกีย่วพนัและเนือ้เยือ่อ่อน 
 

เนือ้งอกร้ายของเต้านม 
(C50) 
C50.9  เนือ้งอกร้ายของเต้านม 
 

เนือ้งอกร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
(C51-C58) 

รวม:  ผิวหนงัของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
 

C51.9  เนือ้งอกร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีภายนอก 
 อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีภายนอก 
 อวยัวะสืบพนัธ์ุภายนอก 
C52  เนือ้งอกร้ายของช่องคลอด 
C53.9  เนือ้งอกร้ายของปากมดลูก 
C54.9  เนือ้งอกร้ายของตวัมดลูก 
C55  เนือ้งอกร้ายของมดลูก 
C56  เนือ้งอกร้ายของรังไข่ 
C57.9  เนือ้งอกร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
 

C58  เนือ้งอกร้ายของรก 
 คอริโอคาร์ซิโนมา 
 คอริออ็นอีพิทีลิโอมา 
 

เนือ้งอกร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
(C60-C63) 

รวม:  ผิวหนงัของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
 

C60.9  เนือ้งอกร้ายขององคชาต 
 ผิวหนงัขององคชาต 
C61  เนือ้งอกร้ายของต่อมลูกหมาก 
C62.9  เนือ้งอกร้ายของอณัฑะ 
C63.9  เนือ้งอกร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
 เน้ืองอกร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุและทางเดิน 
 ปัสสาวะชาย 
 

เนือ้งอกร้ายของทางเดนิปัสสาวะ 
(C64-C68) 
C64  เนือ้งอกร้ายของไต ยกเว้นกรวยไต 
C65  เนือ้งอกร้ายของกรวยไต 
C66  เนือ้งอกร้ายของท่อไต 
C67.9  เนือ้งอกร้ายของกระเพาะปัสสาวะ 
C68.0  เนือ้งอกร้ายของท่อปัสสาวะ 
C68.9  เนือ้งอกร้ายของอวยัวะในระบบปัสสาวะ 
 เน้ืองอกร้ายในระบบปัสสาวะ 
 

เนือ้งอกร้ายของตา สมอง และส่วนอืน่ของระบบประสาท
ส่วนกลาง 
(C69-C72) 
C69.9  เนือ้งอกร้ายของตา 
C70.9  เนือ้งอกร้ายของเยือ่หุ้มสมอง 
C71.9  เนือ้งอกร้ายของสมอง 
C72.9  เนือ้งอกร้ายของระบบประสาทส่วนกลาง 
 

เนือ้งอกร้ายของต่อมไทรอยด์และต่อมไร้ท่ออืน่ 
(C73-C75) 
C73  เนือ้งอกร้ายของต่อมไทรอยด์ 
C74.9  เนือ้งอกร้ายของต่อมหมวกไต 
C75.0  เนือ้งอกร้ายของต่อมพาราไทรอยด์ 
C75.1  เนือ้งอกร้ายของต่อมใต้สมอง 
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C75.9  เนือ้งอกร้ายของต่อมไร้ท่อ 
 

เนือ้งอกร้ายทีร่ะบุต าแหน่งไม่ชัดเจน แบบทุตยิภูม ิ
(C76-C80) 
C76.0  เนือ้งอกร้ายทีศี่รษะ หน้า และคอ 
C76.1  เนือ้งอกร้ายทีท่รวงอก 
C76.2  เนือ้งอกร้ายทีท้่อง 
C76.3  เนือ้งอกร้ายทีอุ่้งเชิงกราน 
C76.4  เนือ้งอกร้ายทีแ่ขน 
C76.5  เนือ้งอกร้ายทีข่า 
C77.9  เนือ้งอกร้ายทุตยิภูมทิีต่่อมน า้เหลอืง 
C78.0  เนือ้งอกร้ายทุตยิภูมทิีป่อด 
C78.6  เนือ้งอกร้ายทุตยิภูมทิีห่ลงัเยือ่บุช่องท้องและเยือ่บุ 
 ช่องท้อง 

 มะเร็งกระจายทัว่ช่องทอ้ง 
C78.7  เนือ้งอกร้ายทุตยิภูมทิีต่บัและท่อน า้ดใีนตบั 
C79.3  เนือ้งอกร้ายทุตยิภูมทิีส่มองและเยือ่หุ้มสมอง 
C79.8  เนือ้งอกร้ายทุตยิภูมทิีต่ าแหน่งอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
C80  เนือ้งอกร้ายทีไ่ม่ระบุต าแหน่ง 
 

เนือ้งอกร้ายของเนือ้เยือ่ระบบน า้เหลอืงระบบสร้าเมด็เลอืด
และเนือ้เยือ่ทีเ่กีย่วข้อง 
(C81-C96) 
รวม:  รหสัรูปร่างของเซลล ์M959-M994 ท่ีมีรหสั 
 พฤติกรรม/3 
 

ไม่รวม:  เน้ืองอกร้ายทุติยภูมิและท่ีไม่ระบุรายละเอียด 
 ของต่อมน ้ าเหลือง (C77.-) 
 

C81.9  โรคฮอด์จกนิ 
C85.9  มะเร็งต่อมน า้เหลอืงทีไ่ม่ใช่ฮอด์จกนิไม่ระบุชนิด 
 มะเร็งต่อมน ้ าเหลือง 
C95.9  มะเร็งเมด็เลอืดขาว 
C96.9  เนือ้งอกร้ายของเนือ้เยือ่ระบบน า้เหลอืระบบ 

 สร้างเมด็เลอืดและเนือ้เยือ่ที่เกีย่วข้องไม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 

เนือ้งอกร้ายหลายต าแหน่ง (ปฐมภูม)ิ ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
(C97) 
C97   เนือ้งอกร้ายหลายต าแหน่ง (ปฐมภูม)ิ ทีเ่ป็น 
  อสิระต่อกนั 
 

เนือ้งอกไม่ร้าย 
(D10-D36) 

รวม:  รหสัรูปร่างของเซลลท่ี์มีรหสัพฤติกรรม/0 
 

D10.09  เนือ้งอกไม่ร้ายของริมฝีปาก 
D10.19  เนือ้งอกไม่ร้ายของลิน้ 
D10.2  เนือ้งอกไม่ร้ายของพืน้ของปาก 
D10.39  เนือ้งอกไม่ร้ายของปาก 
 ต่อมน ้ าลายรอง 
D10.4  เนือ้งอกไม่ร้ายของทอนซิล 
D10.5  เนือ้งอกไม่ร้ายของส่วนอืน่ของคอหอยส่วนปาก 
D10.6  เนือ้งอกไม่ร้ายของคอหอยส่วนจมูก 
D10.7  เนือ้งอกไม่ร้ายของคอหอยส่วนกล่องเสียง 
D10.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของคอหอย 
D11.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของต่อมน า้ลายหลกั 
D11.0  เนือ้งอกไม่ร้ายของต่อมน า้ลายพาโรตดิ 
D11.7  เนือ้งอกไม่ร้ายของต่อมน า้ลายหลกัอืน่ 
D12.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของทวารหนักและช่องทวารหนัก 
D16.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของกระดูกและกระดูกอ่อน 
D17.0  เนือ้งอกไขมนัไม่ร้ายของผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ 
 ผวิหนังของศีรษะ หน้า และคอ 
D17.1  เนือ้งอกไขมนัไม่ร้ายของผวิหนังและเนือ้เยือ่ 
 ใต้ผวิหนังของล าตวั 
D17.2  เนือ้งอกไขมนัไม่ร้ายของผวิหนังและเนือ้เยือ่ 
 ใต้ผวิหนังของแขนขา 
D17.3  เนือ้งอกไขมนัไม่ร้ายของผวิหนังและเนือ้เยือ่ 
 ใต้ผวิหนังของต าแหน่งอืน่และไม่ระบุต าแหน่ง 
D17.9  เนือ้งอกไขมนัไม่ร้าย 
 เนือ้งอกไขมนั 
D18.09  เนือ้งอกไม่ร้ายของหลอดเลอืด 
 เนือ้งอกหลอดเลอืด 
D18.1  เนือ้งอกไม่ร้ายของหลอดน า้เหลอืงไม่ว่า 
 ต าแหน่งใด 
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D21.9  เนือ้งอกไม่ร้ายต าแหน่งอืน่ของเนือ้เยือ่เกีย่วพนัและ 
 เนือ้เยือ่อ่อนอืน่ 
D22.0  ไฝเมลาโนไซต์ของริมฝีปาก 
D22.1  ไฝเมลาโนไซต์ของหนังตา รวมหวัตาและหางตา 
D22.2  ไฝเมลาโนไซต์ของหูและรูหูส่วนนอก 
D22.3  ไฝเมลาโนไซต์ของส่วนอืน่และส่วนทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของหน้า 
D22.4  ไฝเมลาโนไซต์ของหนังศีรษะและคอ 
D22.5 ไฝเมลาโนไซต์ของล าตวั 
 ของทวารหนกั: 
 „ ขอบ 
 „ ผิวหนงั 
 ผิวหนงัรอบทวารหนกั 
 ผิวหนงัของเตา้นม 
D22.6  ไฝเมลาโนไซต์ของแขน รวมไหล่ 
D22.7  ไฝเมลาโนไซต์ของขา รวมสะโพก 
D22.9  ไฝเมลาโนไซต์ 
D23.0  เนือ้งอกไม่ร้ายของผวิหนังของริมฝีปาก 
D23.1  เนือ้งอกไม่ร้ายของผวิหนังของหนังตารวมหัวตา 
 และหางตา 
D23.2  เนือ้งอกไม่ร้ายของผวิหนังของหูและรูหูส่วนนอก 
D23.4  เนือ้งอกไม่ร้ายของผวิหนังของหนังศีรษะและคอ 
D23.5  เนือ้งอกไม่ร้ายของผวิหนังของล าตวั 
D24  เนือ้งอกไม่ร้ายของเต้านม 
D25.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของกล้ามเนือ้มดลูก 
D27  เนือ้งอกไม่ร้ายของรังไข่ 
D28.0  เนือ้งอกไม่ร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีภายนอก 
D28.1  เนือ้งอกไม่ร้ายของช่องคลอด 
D28.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
D29.0  เนือ้งอกไม่ร้ายขององคชาต 
D29.4  เนือ้งอกไม่ร้ายของถุงอณัฑะ 
 ผิวหนงัของถุงอณัฑะ 
D29.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
D34  เนือ้งอกไม่ร้ายของต่อมไทรอยด์ 
D36.0  เนือ้งอกไม่ร้ายของต่อมน า้เหลอืง 
D36.9  เนือ้งอกไม่ร้ายของต าแหน่งทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 

เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบพฤตกิรรม 
(D37-D48) 
D37.0  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรมของริมฝีปาก ช่องปากและคอหอย 
D39.9  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรมของอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรี 
D40.9  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรมของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
D48.0  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรมของกระดูกและกระดูกอ่อนผวิข้อ 
D48.1  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรมของเนือ้เยือ่เกีย่วพนัและเนือ้เยือ่อ่อนอืน่ 
D48.5  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรมของผวิหนัง 
D48.6  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือ 

ไม่ทราบพฤตกิรรมของเต้านม 
D48.7  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรมของต าแหน่งอืน่ทีร่ะบุ 
D48.9  เนือ้งอกทีพ่ฤตกิรรมไม่ชัดเจนหรือไม่ทราบ 
 พฤตกิรรม ไม่ระบุรายละเอยีด 

 เน้ืองอก 
การเติบโตใหม่ 

 กอ้นทูม 
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บทที ่3 
 
โรคของเลอืดและอวยัวะสร้างเลอืดและความ 
ผดิปกตบิางอย่างของกลไกภูมคุ้ิมกนั 
(D50-D89) 
ไม่รวม:  โรคภูมิคุม้กนัต่อเน้ือเยือ่ตนเอง (ทั้งร่างกาย) (M35.9) 
 บางภาวะท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด (P00-P96) 
 ภาวะแทรกซอ้นการตั้งครรภ ์การคลอดและระยะหลงั 
  คลอด(O00-O99) 
 รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ 
  โครโมโซม(Q00-Q99) 
 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม 
  (E00-E90) 
 โรคภูมิคุม้กนับกพร่องจากไวรัส [เอชไอว]ี (B20-B24) 
 การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลท่ีตามมาบางอยา่งของ 
  สาเหตุภายนอก (S00-T98) 
 เน้ืองอก (C00-D48) 

อาการ อาการแสดง และส่ิงตรวจพบผิดปกติทางคลินิก 
 และทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ใด  
 (R00-R99) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
D50-D53  โลหิตจางจากขาดสารอาหาร 
D55-D59  โลหิตจางจากเมด็เลอืดแดงแตก 
D60-D64  โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจาง 
 ชนิดอืน่ 
D65-D69  การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิจ า้เลอืด และ 
 ภาวะเลอืดออกอืน่ 
D70-D77  โรคอืน่ของเลอืดและอวยัวะสร้างเลอืด 
D80-D89  ความผดิปกตบิางอย่างของกลไกภูมคุ้ิมกนั 
 

โลหิตจางจากการขาดสารอาหาร  
(D50-D53) 
D50.9  โลหิตจางจากการขาดธาตุเหลก็ 
D51.9  โลหิตจางจากการขาดวติามนิบ1ี2 
D52.9  โลหิตจางจากการขาดโฟเลต 
D53.9  โลหิตจางจากการขาดสารอาหาร 
 

โลหิตจางจากเมด็เลอืดแดงแตก  
(D55-D59) 
D56.0  ทาลสัซีเมยีแบบแอลฟา 

 โรคฮีโมโกลบิน เอช 
ไม่รวม:  ทารกบวมน ้ าจากโรคเมด็เลือดแดงแตก (P56.-) 
D56.1  ทาลสัซีเมยีแบบเบตา 
 เบตา ทาลสัซีเมีย / ฮีโมโกลบิน อี 
 โลหิตจางแบบคูลีย ์
 ทาลสัซีเมียแบบเบตาชนิดรุนแรง 
 ทาลสัซีเมีย : 
 „ ชนิดปานกลาง 
 „ ชนิดรุนแรง 
D56.3  ทาลสัซีเมยีแบบซ่อน 
D56.9  ทาลสัซีเมยี 
D56.8  ทาลสัซีเมยีแบบอืน่ 
D58.2  พยาธิสภาพอืน่ของฮีโมโกลบิน 
 ฮีโมโกลบินผิดปกติ 
 โลหิตจางท่ีมีไฮนซ์ บอดีแต่ก าเนิด 
 โรค : 
 „ ฮีโมโกลบิน ซี 
 „ ฮีโมโกลบิน ดี 
 „ ฮีโมโกลบิน อี 
 พยาธิสภาพของฮีโมโกลบิน 
D58.8  โลหิตจางจากเมด็เลอืดแดงแตกแบบอืน่ที่ 
 เป็นกรรมพนัธ์ุ 
D59.9  โลหิตจางจากเมด็เลอืดแดงแตกทีเ่กดิภายหลงั 
 

โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อและโลหิตจางชนิดอืน่ 
(D60-D64) 
D61.9  โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ 
D62  โลหิตจางหลงัการเสียเลอืดเฉียบพลนั 
D64.8  โลหิตจางอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
D64.9  โลหิตจาง 
 

การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิจ า้เลอืด และภาวะ 
เลอืดออกอืน่ 
(D65-D69) 
D68.9  การแขง็ตวัของเลอืดผดิปกต ิ
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D69.0  จ า้เลอืดจากภูมแิพ้ 
 จ ้าเลือด : 
 „ อะนาไฟแลก็ตอยด  
 „ ฮีน็อช(-เชินไลน)์ 
 „ เกลด็เลือดไม่ต ่า : 
 „ มีเลือดออก 
 „ ไม่ทราบสาเหต ุ
 หลอดเลือดอกัเสบจากภูมิแพ ้
D69.6  เกลด็เลอืดต า่ 
D69.8  ภาวะเลอืดออกอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
D69.9  ภาวะเลอืดออก 
 

โรคอืน่ของเลอืดและอวยัวะสร้างเลอืด 
(D70-D77) 
D70  ภาวะแกรนูโลไซต์น้อย 
D75.8  โรคอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของเลอืดและอวยัวะ 
 สร้างเลอืด 
 เบโซฟิลมาก 
D75.9  โรคของเลอืดและอวยัวะสร้างเมด็เลอืดไม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
 
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลซึิม 
(E00-E90) 

ไม่รวม:  ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์
 การคลอด และระยะหลงัคลอด (O00-O99) 

อาการ อาการแสดง และส่ิงตรวจพบผิดปกติทาง 
 คลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ใด  
 (R00-R99) 

 ความผิดปกติชัว่คราวของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม 
  ท่ีเกิดเฉพาะทารกในครรภแ์ละแรกเกิด (P70-P74) 

 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
E00-E07  ความผดิปกตขิองต่อมไทรอยด์ 
E10-E14  เบาหวาน 
E15-E16  ความผดิปกตอิืน่ของการควบคุมระดบัน า้ตาล 
 และการหลัง่สารภายในตบัอ่อน 
E20-E35  ความผดิปกตขิองต่อมไร้ท่ออืน่ 
E40-E46  ภาวะทุพโภชนาการ 
E50-E64  ภาวะขาดอาหารอืน่ 
E65-E68  โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกนิอืน่ 
E70-E90  ความผดิปกตขิองเมตะบอลซึิม 
 

ความผดิปกตขิองต่อมไทรอยด์ 
E00-E07 
E03.9  ภาวะต่อมไทรอยด์ท างานน้อยมกิซีดมีา 
E04.9  คอพอกชนดิไม่เป็นพษิ 
 คอพอก 
 คอพอกแบบกอ้น (ไม่เป็นพิษ) 
E05.9  ต่อมไทรอยด์เป็นพษิ 
 ต่อมไทรอยดท์ างานมากเกิน 
E06.9  ต่อมไทรอยด์อกัเสบ 
E07.9  ความผดิปกตขิองต่อมไทรอยด์ 
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เบาหวาน 
(E10-E14) 
E10.9  เบาหวานชนิดพึง่อนิซูลนิ 
รวม:  เบาหวาน : 
 „ แปรปรวนง่าย 
 „ เร่ิมเป็นเม่ือเยาวว์ยั 
 „ เส่ียงต่อภาวะคีโตนคัง่ในเลือด 
 „ แบบท่ี 1 
 ไม่รวม: เบาหวาน (ใน) : 
 „ เก่ียวกบัภาวะทุพโภชนาการ(E12.-) 
 „ ระยะแรกเกิด (P70.2) 

 „ การตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด  
 (O24.-) 

 มีกลูโคสในปัสสาวะ : 
 „ NOS (R81) 
 „ จากไต (E74.8) 
 การทนต่อกลูโคสผิดปกติ (R73.0) 
 ภาวะอินซูลินในเลือดต ่าหลงัผา่ตดั (E89.1) 
E11.9  เบาหวานชนิดไม่พึง่อนิซูลนิ 
รวม:  เบาหวาน (ไม่อว้น) (อว้น) : 
 „ เร่ิมเป็นตอนเป็นผูใ้หญ่ 
 „ เร่ิมเป็นตอนโต 
 „ ไม่มีคีโตนคัง่ในเลือด 
 „ คงท่ี 
 „ แบบท่ี 2 
 เบาหวานชนิดไม่พ่ึงอินซูลินในคนอายนุอ้ย 
ไม่รวม:  เบาหวาน (ใน) : 
 „ เก่ียวกบัภาวะทุพโภชนาการ (E12.-) 
 „ ระยะแรกเกิด (P70.2) 

 „ การตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด  
 (O24.-) 

 มีกลูโคสในปัสสาวะ: 
 „ NOS (R81) 
 „ จากไต (E74.8) 
 การทนต่อกลูโคสผิดปกติ (R73.0) 

  ภาวะอินซูลินในเลือดต ่าหลงัผา่ตดั (E89.1) 
 
 

E14.9  เบาหวานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

รวม:  เบาหวาน 
ไม่รวม:  เบาหวาน (ใน) : 
 „ ชนิดพึ่งอินซูลิน (E10.-) 
 „ เก่ียวกบัภาวะทุพโภชนาการ (E12.-) 
 „ ระยะแรกเกิด (P70.2) 
 „ ชนิดไม่พ่ึงอินซูลิน (E11.-) 
 „ การตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด  
 (O24.-) 
 „ NOS (R81) 
 „ จากไต (E74.8) 
 การทนต่อกลูโคสผิดปกติ (R73.0) 
 ภาวะอินซูลินในเลือดต ่าหลงัผา่ตดั (E89.1) 
 

ความผดิปกตอิืน่ของการควบคุมกลูโคสและการ 
หลัง่ฮอร์โมนภายในตบัอ่อน 
(E15-E16) 
E15  โคม่าจากน า้ตาลในเลอืดต า่ในคนทีไ่ม่เป็น 
 เบาหวาน 
E16.0  ภาวะน า้ตาลในเลอืดต า่จากยาไม่มภีาวะโคม่า 
E16.2  ภาวะน า้ตาลในเลอืดต า่ 
 

ความผดิปกตขิองต่อมไร้ท่ออืน่ 
(E20-E35) 
ไม่รวม:  น ้านมไหล (N64.3) 
 นมโตเหมือนผูห้ญิง (N62) 
 

E20.9  ภาวะต่อมพาราไทรอยด์ท างานน้อยการชักเกร็งจาก 
 พาราไทรอยด์ 
E22.0  สภาพโตเกนิไม่สมส่วนและสภาพร่างยกัษ์จาก 
 ต่อมใต้สมอง 
E24.2  กลุ่มอาการคุชชิงทีเ่กดิจากยา 
E24.9 กลุ่มอาการคุชชิง 
E30.0  ภาวะเร่ิมเจริญพนัธ์ุล่าช้า 
 วยัเร่ิมเจริญพนัธ์ุล่าชา้จากสภาพร่างกาย 
 พฒันาการทางเพศล่าชา้ 
E30.1  ภาวะเร่ิมเจริญพนัธ์ุก่อนวยั 
 เร่ิมมีประจ าเดือนก่อนวยั 
 เร่ิมมีประจ าเดือนก่อนก าหนด 
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E34.9  ความผดิปกตขิองต่อมไร้ท่อ 
 การรบกวน : 
 „ ต่อมไร้ท่อ 
 „ ฮอร์โมน 
 

ภาวะทุพโภชนาการ 
(E40-E46) 
ไม่รวม:  การดูดซึมท่ีล าไสผ้ิดปกติ (K90.-) 
 โลหิตจางจากขาดสารอาหาร (D50-D53) 
 ผลตามมาของภาวะทุพโภชนาการโปรตีน- 
 พลงังาน (E64.0) 
 โรคผอม (B22.2) 
 การอดอยาก (T73.0) 
 

E40  ควาชิโอร์กอร์ 
 ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงร่วมกบัอาการบวม 
 และมีสีของผิวหนงัและขนผดิปกติ 

ไม่รวม:  มาราสมิก ควาชิโอรก ์อร์ (E42) 
E41  มาราสมสัจากโภชนาการ 
 ภาวะทุพโภชนาการรุนแรงร่วมกบัมาราสมสั 
ไม่รวม:  มาราสมิก ควาชิโอร์กอร์ (E42) 
E42  มาราสมกิ ควาชิโอกอร์ 

 ภาวะทุพโภชนาการโปรตีน-พลงังานระดบั 
 รุนแรง [เช่นใน E43] : 

 „ แบบปานกลาง 
 „ มีอาการแสดงของทั้งควาชิโอรก ์อร์และ 
 มาราสมสั 
E43  ภาวะทุพโภชนาการโปรตนี-พลงังานระดบัรุนแรงที ่
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
E44.0  ภาวะทุพโภชนาการโปรตนี-พลงังานระดบัปานกลาง 
E44.1  ภาวะทุพโภชนาการโปรตนี-พลงังานระดบัเลก็น้อย 
E45  พฒันาการล่าช้าหลงัมภีาวะทุพโภชนาการ 
 โปรตีน-พลงังาน 
 จากโภชนาการ : 
 „ ตวัเต้ีย 
 „ แคระแกร็น 
 พฒันาการทางร่างกายล่าชา้จากภาวะ 
 ทุพโภชนาการ 
 

E46  ภาวะทุพโภชนาการโปรตนี-พลงังานทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอียด 
 ภาวะทุพโภชนาการ 
 โปรตีน-พลงังานขาดสมดุล 
 

ภาวะขาดอาหารอืน่ 
(E50-E64) 
ไม่รวม:  โลหิตจางจากขาดสารอาหาร (D50-D53) 
 

E50.9  ภาวะขาดวติามนิเอ 
 ภาวะวติามินเอ นอ้ย 
E51.1  โรคเหน็บชา 
 โรคเหน็บชา : 
 „ แหง้ 
 „ เปียก 
E51.9  ภาวะขาดไทอามนี 
E52  ภาวะขาดไนอะซิน [เพลแลกรา] 
 การขาด : 
 „ ไนอะซิน(-ทริปโทแฟน) 
 „ นิโคตินาไมด  
 เพลแลกรา (จากสุรา) 
ไม่รวม:  ผลตามมาของภาวะขาดไนอะซิน (E64.8) 
E53.9  ภาวะขาดวติามนิบ ี
E54  ภาวะขาดกรดแอสคอบิก 
 ภาวะขาดวติามินซี 
 โรคลกัปิดลกัเปิด 
ไม่รวม:  โลหิตจางแบบลกัปิดลกัเปิด (D53.2) 
 ผลตามมาของภาวะขาดวติามินซี (E64.2) 
E55.0  โรคกระดูกอ่อนในเดก็ ระยะมฤีทธ์ิ 
 โรคกระดูกน่วม : 
 „ ในทารก 
 „ ในผูเ้ยาว  
ไม่รวม:  โรคกระดูกอ่อนในเด็ก : 
 „ ซิลิแอก (K90.0) 
 „ โครห์น (K50.-) 
 „ ระยะไม่มีฤทธ์ิ (E64.3) 
 „ จากไต (N25.0) 
 „ ต่อตา้นวติามินดี (E83.3) 
E55.9  ภาวะขาดวติามนิด ี
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E56.9  ภาวะขาดวติามนิ 
E61.9  ภาวะขาดธาตอุาหาร 
E63.9  ภาวะขาดสารอาหาร 
 

โรคอ้วนและภาวะโภชนาการเกนิ 
(E65-E68) 
E65  ไขมนัสะสมเฉพาะทีแ่ผ่นไขมนั 
E66.9  โรคอ้วน ไม่ระบุรายละเอยีด 
 โรคอว้นแบบธรรมดา 
 

ความผดิปกตทิางเมตะบอลกิ 
(E70-E90) 
ไม่รวม:  กลุ่มอาการต่อตา้นแอนโดรเจน (E34.5) 
 ต่อมหมวกไตเจริญมากเกินแต่ก าเนิด (E25.0) 
 กลุ่มอาการเอห์เลอร์ส-แดนลอส (Q79.6) 

โลหิตจางจากเมด็เลือดแดงแตกเน่ืองจากความผิดปกติ 
 ของเอนไซม (D55.-) 

 กลุ่มอาการมาร์แฟน (Q87.4) 
 ภาวะขาดเอนไซม ์5-อลัฟา-รีดกัเตส (E29.1) 
 

E86  ของเหลวในร่างกายพร่อง 
 การขาดน ้ า 
 ปริมาตรน ้ าเลือดหรือน ้ านอกเซลลพ์ร่อง 
 ปริมาณน ้ าในเลือดนอ้ย 
ไม่รวม:  การขาดน ้ าของทารกแรกเกิด (P74.1) 
 ช็อกจากปริมาตรของเหลวในร่างกายนอ้ย : 
 „ NOS (R57.1) 
 „ หลงัผา่ตดั (T81.1) 
 „ จากการบาดเจบ็ (T79.4) 
E87.0  ภาวะเลอืดมอีอสโมลาลติสูีงเกนิและภาวะมโีซเดยีม 
 ในเลอืดมากเกนิ 
 โซเดียม [Na] เกิน 
 โซเดียม [Na] มากเกิน 
E87.1  ภาวะเลอืดมอีอสโมลาลติตี า่และภาวะมโีซเดยีมใน 
 เลอืดน้อย 
 ขาดโซเดียม [Na] 
ไม่รวม:  กลุ่มอาการของการหลัง่ฮอร์โมนตา้นการขบั 
 ปัสสาวะไม่เหมาะสม (E22.2) 
 

E87.2  ภาวะเลอืดเป็นกรด 
 ภาวะเลือดเป็นกรด : 
 „ NOS 
 „ แลก็ติก 
 „ เมตะบอลิก 
 „ จากการหายใจ 
ไม่รวม:  ภาวะเลือดเป็นกรดใน 

 โรคเบาหวาน (E10-E14 ท่ีมีรหสัหลกัท่ีส่ีเป็น .1) 
 

E87.3  ภาวะเลอืดเป็นด่าง 
 ภาวะเลือดเป็นด่าง : 
 „ NOS 
 „ เมตะบอลิก 
 „ จากการหายใจ 
E87.4  ความผดิปกตขิองสมดุลกรดด่างแบบผสม 
E87.5  ภาวะมโีพแทสเซียมในเลอืดมากเกนิ 
 โพแทสเซียม [K] เกิน 
 โพแทสเซียม [K] มากเกิน 
E87.6  ภาวะมโีพแทสเซียมในเลอืดน้อยเกนิ 
 ขาดโพแทสเซียม [K] 
E87.7  สารน า้มากเกนิ 

ไม่รวม:  บวม (R60.-) 
E87.8  ความผดิปกตอิืน่ของอเิลก็โทรไลต์และสมดุล 
 สารน ้ า มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ใด 
 ภาวะขาดสมดุลอิเลก็โทรไลต ์NOS 
 ภาวะมีคลอไรดใ์นเลือดมากเกิน 
 ภาวะมีคลอไรดใ์นเลือดนอ้ยเกิน 
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บทที ่5 
 
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลซึิม 
ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรม 
(F00-F99) 
รวม:  ความผิดปกติของพฒันาการทางจิต 
ไม่รวม:  อาการ อาการแสดง และส่ิงผิดปกติท่ีพบจากการ 
  ตรวจทางคลินิก และการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการท่ี 
  มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ใด (R00-R99) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
F00-F09  ความผดิปกตแิละอาการทางจติทีเ่กดิจาก 
 โรคทางกาย 
F10-F19  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิ 
 จากการใช้สารออกฤทธ์ิต่อจติประสาท 
F20-F29  โรคจติเภท ความผดิปกตพิฤตกิรรมแบบ 
 โรคจติเภท และโรคหลงผดิ 
F30-F39  ความผดิปกตทิางอารมณ์ 
F40-F48   โรคประสาท ความผดิปกตทิีสั่มพนัธ์กบั 
  ความเครียด และโรคโซมาโตฟอร์ม 
F50-F59  กลุ่มอาการด้านพฤตกิรรมทีพ่บร่วมกบัความ 
 ผดิปกตทิางสรีรวทิยาและทางกายภาพ 
F60-F69  ความผดิปกตทิางบุคลกิภาพและพฤตกิรรมในผู้ใหญ่ 
F70-F79  ปัญญาอ่อน 
F80-F89  ความผดิปกตขิองพฒันาการทางจติใจ 
F90-F98  ความผดิปกตทิางพฤตกิรรมและอารมณ์ที ่
 มกัเร่ิมต้นในวยัเดก็และวยัรุ่น 
F99  ความผดิปกตทิางจติทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผดิปกตทิางจติและอาการทางจติทีเ่กดิจากโรคทางกาย 
(F00-F09) 
F01.9  ภาวะสมองเส่ือมทีเ่กดิจากโรคหลอดเลอืด 
F03  ภาวะสมองเส่ือมทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ก่อนวยัชรา : 
 „ ภาวะสมองเส่ือม 
 „ โรคจิต 
 ภาวะสมองเส่ือมแบบปฐมภูมิ 
 วยัชรา : 
 „ ภาวะสมองเส่ือม : 
 „ NOS 
 „ ชนิดซึมเศร้าหรือหวาดระแวง 
 „ โรคจิต 
ไม่รวม:  ภาวะสมองเส่ือมในวยัชราร่วมกบัภาวะเพอ้ 
 หรือภาวะสบัสนเฉียบพลนั (F05.1) 
 วยัชรา (R54) 
F05.9  ภาวะเพ้อ 
F09  ความผดิปกตทิางจติทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดซ่ึงเกดิจาก 
 โรคทางกายหรือแสดงอาการ 
 โรคจิต: 
 „ เกิดจากโรคทางกาย 
 „ ท่ีแสดงอาการ 
ไม่รวม:  โรคจิต (F29) 
 

ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการใช้สารออก
ฤทธ์ิต่อจติประสาท 
(F10-F19) 
F10.0  เป็นพษิเฉียบพลนั 
 เมาสุราเฉียบพลนัในผูติ้ดสุรา 
 เมาเหลา้ 
F10.2  กลุ่มอาการตดิยา 
F10.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก 
 การเสพสุรา 
F11.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก 
 การเสพฝ่ินและอนุพนัธ์ของฝ่ิน 
F12.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก 
 การเสพกญัชา 
F13.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจาก 



 104 

 การเสพยากล่อมประสาทและยานอนหลบั 
F14.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเสพ 
 โคเคน 
F15.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเสพ 
 สารกระตุ้นระบบประสาทอืน่ รวมทั้งกาแฟ 
F16.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเสพ 
 ยาหลอนประสาท 
F17.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเสพ 
 ยาสูบ 
F18.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเสพ 
 สารระเหย 
F19.9  ความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเสพ 
 ยาหลายขนานและสารออกฤทธ์ิต่อจติประสาทอืน่ 
 

โรคจติเภท พฤตกิรรมแบบโรคจติเภทและโรคหลงผดิ 
(F20-F29) 
F20.9  โรคจติเภท 
F30.9  ภาวะเมเนีย 
 เมเนีย 
F32.9  ภาวะซึมเศร้า 
 ภาวะซึมเศร้า 
 โรคซึมเศร้า 
F39  ความผดิปกตทิางอารมณ์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ความผิดปกติทางอารมณ์ 
 

โรคประสาท ความผดิปกตทิีสั่มพนัธ์กบัความเครียด และโรคโซ
มาโตฟอร์ม 
(F40-F48) 

ไม่รวม:  เม่ือเกิดร่วมกบัพฤติกรรมกา้วร้าวใน  
 F91.- (F92.8) 
 

F40.9  โรควติกกงัวลทีม่อีาการกลวั 
 โรคกลวั 
 ภาวะกลวั 
F41.9  โรควติกกงัวล 
 โรควติกกงัวล 
F42.9  โรคย า้คดิย า้ท า 
F43.0  ปฏิกริิยาเฉียบพลนัต่อความเครียด 
F43.1  ความผดิปกตทิีเ่กดิหลงัความเครียดทีส่ะเทอืนใจ 

F43.2  ความผดิปกตขิองการปรับตวั 
F43.9  ปฏิกริิยาต่อความเครียดทีรุ่นแรง 
F45.2  โรคไฮโปคอนเดรีย 
 โรคคิดวา่ตนเองมีรูปร่างหรืออวยัวะผิดปกติ 
 โรคกลวัพิการ (แบบไม่ใช่หลงผดิ) 
 โรคประสาทไฮโปคอนเดรีย 
 ภาวะหลงคิดวา่ป่วย 
 โรคกลวัเป็นโรค 
ไม่รวม: โรคหลงผิดกลวัพิการ (F22.8) 
 โรคหลงผิดตลอดเวลาเร่ืองการท างานของ 
 ร่างกายหรือรูปร่าง (F22.-) 
F45.9  โรคโซมาโตฟอร์ม 
 โรคไซโคโซมาติก 
F48.9  โรคประสาท 
 โรคประสาท 
 

กลุ่มอาการทางพฤตกิรรมทีพ่บร่วมกบัความผดิปกตทิางสรีรวทิยา
และปัจจยัทางกายภาพ 
(F50-F59) 
F50.0  โรคเบื่ออาหารจากสาเหตุทางจติใจ 
F50.2  โรคหิวไม่หาย 
F50.9  ความผดิปกตขิองการรับประทาน 
F51.0  โรคนอนไม่หลบัทีไ่ม่ได้เกดิจากโรคทางกาย 
F51.3  การละเมอเดนิ 
F51.9  ความผดิปกตขิองการนอนทีไ่ม่ได้เกดิจากโรคทางกาย 
 ความผิดปกติของการนอนสาเหตจุากทางอารมณ์ 
F53.9  ความผดิปกตทิางจติใจและพฤตกิรรมใน 
 ระยะหลงัคลอด 
F55.0  ตดิยาแก้ซึมเศร้า 
F55.1  ตดิยาระบาย 
F55.2  ตดิยาแก้ปวด 
F55.3  ตดิยาลดกรด 
F55.4  ตดิวติามนิ 
F55.5  ตดิสเตยีรอยด์หรือฮอร์โมน 
F55.6  ตดิสมุนไพรหรือยาพืน้บ้าน 
F55.7  ตดิยาหลายชนิด 
F55.8  ตดิสารไม่เสพตดิอืน่ 
F55.9  ตดิสารไม่เสพตดิ 
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ความผดิปกตทิางบุคลกิภาพและพฤตกิรรมของผู้ใหญ่ 
(F60-F69) 
F60.9  ความผดิปกตทิางบุคลกิภาพ 
F64.9  ความผดิปกตขิองอตัลกัษณ์ทางเพศ 
F68.8   ความผดิปกตอิืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดทางบุคลกิภาพ  
  และพฤตกิรรมในผู้ใหญ่ 
 ความผิดปกติของลกัษณะเฉพาะบุคคล 
 ความผิดปกติของสมัพนัธภาพ 
F69  ความผดิปกตทิางบุคลกิภาพและพฤตกิรรมในผู้ใหญ่ที ่
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
 

ภาวะปัญญาอ่อน 
(F70-F79) 
F70.9  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัเลก็น้อย 
F71.9  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัปานกลาง 
F72.9  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัรุนแรง 
F73.9  ภาวะปัญญาอ่อนระดบัรุนแรงมาก 
F79.9  ภาวะปัญญาอ่อน 
 

ความผดิปกตขิองพฒันาการทางจติ 
(F80-F89) 
F84.0  โรคออทซึิมในวยัเดก็ 
 ความผิดปกติแบบออทิสติก 
 

ความผดิปกตทิางอารมณ์และพฤตกิรรมทีม่กัเร่ิมต้นในวยัเดก็
และวยัรุ่น 
(F90-F98) 
F90.9  ความผดิปกตแิบบอยู่ไม่นิ่งไม่ระบุรายละเอยีด 
 ปฏิกิริยาแบบอยูไ่ม่น่ิงของวยัเด็กและวยัรุ่น 
 กลุ่มอาการอยูไ่ม่น่ิง 
F95.9  ความผดิปกตทิีม่อีาการกล้ามเนือ้กระตุกไม่ 
 ระบุรายละเอยีด 
 ต๊ิก 
 

ความผดิปกตทิางจติทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
(F99) 
F99  ความผดิปกตทิางจติ 
 ความเจบ็ป่วยทางจิต 
ไม่รวม:  ความผิดปกติทางจิตท่ีเกิดจากโรคทางกาย (F06.9) 

บทที ่6 
 
โรคของระบบประสาท 
(G00-G99) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด 
 (P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอด 
 และระยะหลงัคลอด (O00-O99) 

 รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความ 
 ผิดปกติของโครโมโซม (Q00-Q99) 

 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ 
 เมตะบอลิซึม (E00-E90) 
 การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลท่ีตามมาของ 
 สาเหตุภายนอก (S00-T98) 
 เน้ืองอก (C00-D48) 
 อาการ อาการแสดง และส่ิงผิดปกติท่ีพบจาก 

 การตรวจทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ  
 (R00-R99) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี:้ 
G00-G09  โรคอกัเสบของระบบประสาทส่วนกลาง 
G10-G13  การฝ่อทั้งระบบซ่ึงมผีลส่วนใหญ่ต่อระบบ 
 ประสาทส่วนกลาง 
G20-G26  ความผดิปกตทิางเอก็ซ์ตราปิระมดิและการ 
 เคลือ่นไหว 
G30-G32  โรคเส่ือมอืน่ของระบบประสาท 
G35-G37  โรคเยือ่หุ้มไมอลีนิของระบบประสาทส่วนกลาง 
 ถูกท าลาย 
G40-G47  ความผดิปกตทิีเ่กดิเป็นคร้ังคราวและเป็นพกัๆ 
G50-G59  ความผดิปกตขิองเส้นประสาท รากประสาท 
 และข่ายประสาท 
G60-G64  โรคเส้นประสาทหลายเส้นและความผดิปกต ิ
 อืน่ของระบบประสาทส่วนปลาย 
G70-G73  โรคของกล้ามเนือ้และรอยต่อกล้ามเนือ้กบั 
 ประสาท 
G80-G83  อมัพาตสมองใหญ่และกลุ่มอาการอมัพาตอืน่ 
G90-G99  ความผดิปกตอิืน่ของระบบประสาท 
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โรคอกัเสบของระบบประสาทส่วนกลาง  
(G00-G09) 
G00.9  เยือ่หุ้มสมองอกัเสบจากเช้ือแบคทเีรีย 
 เยือ่หุม้สมองอกัเสบ : 
 „ เกิดหนอง 
 „ มีหนอง 
 „ เป็นหนอง 
G03.9  เยือ่หุ้มสมองอกัเสบ 
 เยือ่หุม้สมองชั้นกลางอกัเสบ (ไขสนัหลงั) 
G04.9  โรคสมองอกัเสบ ไขสันหลงัอกัเสบและสมอง 
 กบัไขสนัหลงัอกัเสบ 
 โพรงสมองอกัเสบ (สมองใหญ่) 
G06.0  ฝีและแกรนูโลมาในสมอง 
 ฝี (ส่ิงหลุดอุดหลอดเลือด) (ท่ี) : 
 „ สมอง [ไม่วา่ส่วนใด] 
 „ สมองนอ้ย 
 „ สมองใหญ่ 
 „ เกิดในหู 
 ฝีหรือแกรนูโลมาในสมอง : 
 „ เหนือเยือ่หุม้สมองชั้นนอก 
 „ นอกเยือ่หุม้สมองชั้นนอก 
 „ ใตเ้ยือ่หุม้สมองชั้นนอก 
G06.1  ฝีและแกรนูโลมาในไขสันหลงั 
 ฝี (ส่ิงหลุดอุดหลอดเลือด) ของไขสนัหลงั 
 [ไม่วา่ส่วนใด] 
 ฝีหรือแกรนูโลมาในไขสนัหลงั : 
 „ เหนือเยือ่หุม้ไขสนัหลงัชั้นนอก 
 „ นอกเยือ่หุม้ไขสนัหลงัชั้นนอก 
 „ ใตเ้ยือ่หุม้ไขสนัหลงัชั้นนอก 
G06.2  ฝีนอกและใต้เยือ่หุ้มสมองช้ันนอก 
 

ความผดิปกตทิางเอก็ซ์ตราปิระมดิและการเคลือ่นไหว 
(G20-G26) 
G20  โรคพาร์คนิสัน 
 โรคพาร์คินสนัคร่ึงซีก 
 พาราไลซิส อะจิแทนส์ 
 พาร์คินโซนิซึมหรือโรคพาร์คินสนั : 
 „ ไม่ทราบสาเหต ุ

 „ ปฐมภูมิ 
G21.9  พาร์คนิโซนิซึมแบบทุตยิภูม ิ
G24.9  ดสิโตเนีย 
 การเคล่ือนไหวผดิปกติจากยา 
 

โรคเส่ือมอืน่ของระบบประสาท 
(G30-G32) 
G30.9  โรคอลัไซเมอร์ 
 

ความผดิปกตทิีเ่กดิเป็นคร้ังคราวและเป็นพกัๆ 
(G40-G47) 
G40.9  โรคลมชัก ไม่ระบุรายละเอยีด 
 จากโรคลมชกั : 
 „ ชกั 
G43.9  โรคไมเกรน 
G44.0  กลุ่มอาการปวดศีรษะแบบคลสัเตอร์ 
 ปวดศีรษะคร่ึงซีกก าเริบเป็นระยะชนิดเร้ือรัง 
 ปวดศีรษะแบบคลสัเตอร์ : 
 „ เร้ือรัง 
 „ เป็นคร้ังคราว 
G44.1  ปวดศีรษะจากหลอดเลอืด 
G44.2  ปวดศีรษะจากความเครียด 
 ปวดศีรษะจากความเครียดเร้ือรัง 
 ปวดศีรษะจากความเครียดเป็นคร้ังคราว 
 ปวดศีรษะจากความเครียด 
G47.3  การหยุดหายใจขณะหลบั 
 การหยดุหายใจขณะหลบั : 
 „ จากส่วนกลาง 
 „ จากการอุดตนั 
ไม่รวม:  กลุ่มอาการพิกวกิเกียน (E66.2) 
 การหยดุหายใจขณะหลบัของทารกแรกเกิด  
 (P28.3) 
G47.9  ความผดิปกตขิองการนอนหลบั 
 
ความผดิปกตขิองเส้นประสาท รากประสาทและข่ายประสาท
(G50-G59) 
G50.0  อาการปวดประสาทไตรเจมนิัล 
 กลุ่มอาการปวดใบหนา้เป็นพกัๆ 
 ต๊ิก ดูลูเรอซ์ 
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G51.0  อมัพาตแบบเบลล์ 
 อมัพาตท่ีหนา้ 
G54.6  กลุ่มอาการหลงผดิว่าแขนขายงัคงอยู่ทีม่อีาการ 
 ปวด 
G54.7  กลุ่มอาการหลงผดิว่าแขนขายงัคงอยู่ทีไ่ม่มอีาการปวด 
 กลุ่มอาการหลงผิดวา่ แขนขายงัคงอยู ่
G56.0  กลุ่มอาการเส้นประสาทมเีดยีนถูกกดทบัทีช่่อง 
 กระดูกข้อมอื 
G57.5  กลุ่มอาการทาร์ซาล ทนัเนล 
 

โรคเส้นประสาทหลายเส้นและความผดิปกตอิืน่ของระบบ
ประสาทส่วนปลาย 
(G60-G64) 
ไม่รวม:  ปวดประสาท (M79.2) 
 ประสาทอกัเสบ (M79.2) 

 ประสาทส่วนปลายอกัเสบระหวา่งตั้งครรภ(์O26.8) 
 รากประสาทอกัเสบ (M54.1) 
 

G62.9  โรคเส้นประสาทหลายเส้น 
 โรคเสน้ประสาท 
 

โรคของกล้ามเนือ้และรอยต่อกล้ามเนือ้กบัประสาท 
(G70-G73) 
G70.0  โรคกล้ามเนือ้อ่อนแรงชนิดร้าย 
G72.9  โรคของกล้ามเนือ้ 
 

อมัพาตสมองใหญ่และกลุ่มอาการอมัพาตอืน่ 
(G80-G83) 
G80.9  อมัพาตสมองใหญ่ 
G81.9  อมัพาตคร่ึงซีก 
G82.2  อมัพาตคร่ึงล่าง 
 

ความผดิปกตอิืน่ของระบบประสาท 
(G90-G99) 
G91.9  โพรงสมองคัง่น า้ 
G92  โรคสมองจากสารพษิ 
G93.4  โรคสมอง 
G93.9  ความผดิปกตขิองสมอง 
 
 

บทที ่7 
 
โรคของตาและอวยัวะเคยีงลูกตา 
(H00-H59) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด (P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอดและ 
  ระยะหลงัคลอด (O00-O99) 

รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ 
 โครโมโซม(Q00-Q99) 

 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
  (E00-E90) 

การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลสืบเน่ืองบางอยา่งของ 
 สาเหตุภายนอก (S00-T98) 

 เน้ืองอก (C00-D48) 
อาการ อาการแสดง และความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ 
 ทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ 
 ใด (R00-R99) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
H00-H06  ความผดิปกตทิีห่นังตา ระบบน า้ตา และเบ้าตา 
H10-H13  ความผดิปกตทิีเ่ยือ่ตา 
H15-H22  ความผดิปกตทิีต่าขาว กระจกตา ม่านตาและ 
 ซิเลยีรี บอด ี
H25-H28  ความผดิปกตทิีแ่ก้วตา 
H30-H36  ความผดิปกตทิีค่อรอยด์และจอตา 
H40-H42  ต้อหิน 
H43-H45  ความผดิปกตทิีวุ้่นตาและลูกตา 
H46-H48  ความผดิปกตขิองเส้นประสาทตาและวถิกีาร 
 เห็น 
H49-H52  ความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้ตาการเคลือ่นไหว 
 แบบสองตา การปรับตาดูใกล้ไกล และสายตา 
H53-H54  ความผดิปกตขิองการเห็นและภาวะตาบอด 
H55-H59  ความผดิปกตอิืน่ของตาและอวยัวะเคยีงลูกตา 
 
 
 
 



 108 

ความผดิปกตทิีห่นังตา ระบบน า้ตา และเบ้าตา 
(H00-H06) 
H00.0  กุ้งยงิและการอกัเสบอืน่ในช้ันลกึทีห่นังตา 
 ฝี 
 ฝีฝักบวั ท่ีหนงัตา 
 กุง้ยงิ 
H00.1  ตุ่มอกัเสบเรื้อรังทีห่นังตา 
H01.0  หนังตาอกัเสบ 
H01.9  การอกัเสบทีห่นงัตา 
 

ความผดิปกตทิีเ่ยือ่ตา 
(H10-H13) 
H10.3  เยือ่ตาอกัเสบเฉียบพลนั 
H10.9  เยือ่ตาอกัเสบ 
H11.0  ต้อเนือ้ 

ไม่รวม:  ตอ้เน้ือเทียม (H11.8) 
 

ความผดิปกตทิีแ่ก้วตา 
(H25-H28) 
H25.9  ต้อกระจกวยัชรา 
H26.9  ต้อกระจก 
 

ความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้ตา การเคลือ่นไหวแบบสองตาการ
ปรับตาดูใกล้ไกล และสายตา 
(H49-H52) 
H52.0  สายตายาว 
H52.1  สายตาส้ัน 
ไม่รวม:  สายตาสั้นเพราะผนงัตาเส่ือม (H44.2) 
H52.2  สายตาเอยีง 
H52.4  สายตาผู้สูงอายุ 
 

ความผดิปกตแิบบอืน่ทีต่าและอวยัวะ เคยีงลูกตา 
(H55-H59) 
H57.1  ปวดตา 
H57.9  ความผดิปกตขิองตาและอวยัวะเคยีงลูกตา 
 
 
 
 

บทที ่8 
 
โรคของหูและปุ่ มกระดูกกกหู 
(H60-H95) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด (P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอดและระยะ 
  หลงัคลอด (O00-O99) 

รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ 
 โครโมโซม (Q00-Q99) 
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
 (E00-E90) 
การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลท่ีตามมาของสาเหต ุ
 ภายนอก(S00-T98) 

 เน้ืองอก (C00-D48) 
อาการ อาการแสดง และความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ 
 ทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ 
 ใด (R00-R99) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
H60-H62  โรคของหูช้ันนอก 
H65-H75  โรคของหูช้ันกลางและโพรงกระดูกกกหู 
H80-H83  โรคของหูช้ันใน 
H90-H95  ความผดิปกตอิืน่ของหู 
 

โรคหูช้ันนอก 
(H60-H62) 
H60.0  ฝีทีหู่ช้ันนอก 
 ฝี 
 ฝีฝักบวั ท่ีใบหูหรือรูหู 
 ฝีขนาดเลก็ 
H60.1  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบทีหู่ช้ันนอก 
 เซลลเ์น้ือเยือ่อกัเสบท่ี : 
 „ ใบหู 
 „ รูหู 
H60.9  หูช้ันนอกอกัเสบ 
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โรคหูช้ันกลางและโพรงกระดูกกกหู 
(H65-H75) 
H66.9  หูช้ันกลางอกัเสบ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 หูชั้นกลางอกัเสบ : 

 „ เฉียบพลนั 
 „ เร้ือรัง 

H70.9  โพรงกระดูกกกหูอกัเสบ 
H71  ก้อนไคลของหูช้ันกลาง 
ไม่รวม:  กอ้นไคลผิวหนงัท่ีหูชั้นนอก (H60.4) 
 กอ้นไคลผิวหนงัท่ีเป็นซ ้ าใน 
 โพรงท่ีเกิดหลงัการผา่ตดักระดูก 
 กกหู (H95.0) 
H72.9  แก้วหูทะล ุ
 

ความผดิปกตแิบบอืน่ทีหู่ 
(H90-H95) 
H91.9  สูญเสียการได้ยนิ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 หูหนวก : 
 „ NOS 
 „ ท่ีความถ่ีสูง 
 „ ท่ีความถ่ีต ่า 
H92.0  ปวดหู 
H92.1  มนี า้หนวก 

ไม่รวม:  น ้าไขสนัหลงัร่ัวออกมาทางหู (G96.0) 
H93.9  ความผดิปกตทิีหู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่9 
 
โรคของระบบไหลเวยีนโลหิต 
(I00-I99) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด(P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอดและระยะ 
  หลงัคลอด(O00-O99) 

รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ 
 โครโมโซม (Q00-Q99) 

 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
  (E00-E90) 
 การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลท่ีตามมาของสาเหต ุ
  ภายนอก (S00-T98) 
 เน้ืองอก (C00-D48) 
 อาการ อาการแสดง และส่ิงผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ 
  ทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ(R00-R99) 
 ความผิดปกติของเน้ือเยือ่เก่ียวพนัทัว่ร่างกาย  
  (M30-M36) 

โรคขาดเลือดไปเล้ียงสมองชัว่คราวและกลุ่มอาการท่ี 
 เก่ียวขอ้ง (G45.-) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
I00-I02  ไข้รูมาตกิเฉียบพลนั 
I05-I09  โรคหัวใจรูมาตกิเรื้อรัง 
I10-I15  โรคความดนัโลหิตสูง 
I20-I25  โรคหัวใจขาดเลอืด 
I26-I28  โรคหัวใจเกีย่วเนื่องกบัปอดและโรคการ 
 ไหลเวยีนโลหิตของปอด 
I30-I52  รูปแบบอืน่ของโรคหัวใจ 
I60-I68  โรคหลอดเลอืดสมอง 
I70-I79  โรคของหลอดเลอืดแดง หลอดเลอืดแดงย่อย  
 และหลอดเลอืดแดงฝอย 
I80-I89  โรคของหลอดเลอืดด า ท่อน า้เหลอืงและต่อม 
 น า้เหลอืง มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
I95-I99  ความผดิปกตอิืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของ 
 ระบบไหลเวยีนโลหิต 
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โรคหัวใจรูมาตกิเรื้อรัง 
(I05-I09) 
I05.0  ลิน้หัวใจไมทรัลตบี 
 ล้ินหวัใจไมทรัลอุดกั้น (รูมาติก) 
I05.1  ลิน้หัวใจไมทรัลร่ัวแบบรูมาตกิ 
 ล้ินหวัใจไมทรัลแบบรูมาติก : 
 „ ปิดไม่สนิท 
 „ เลือดไหลยอ้นกลบั 
I05.2  ลิน้หัวใจไมทรัลตบีและร่ัว 

 ล้ินหวัใจไมทรัลตีบและปิดไม่สนิทหรือมีเลือด 
 ไหลยอ้นกลบั 

I07.0  ลิน้หัวใจไทรคสัปิดตบี 
 ล้ินหวัใจไทรคสัปิดตีบ (แบบรูมาติก) 
I07.1  ลิน้หัวใจไทรคสัปิดร่ัว 
 ล้ินหวัใจไทรคสัปิดร่ัว (แบบรูมาติก) 
I07.2  ลิน้หัวใจไทรคสัปิดตบีและร่ัว 
I09.9  โรคหัวใจรูมาตกิ ไมร่ ะบุรายละเอยีด 
 รูมาติก : 
 „ หวัใจอกัเสบ 
 „ หวัใจลม้เหลว 
ไม่รวม:  หวัใจอกัเสบรูมาตอยด ์(M05.3) 
 

โรคความดนัโลหิตสูง 
(I10-I15) 
ไม่รวม:  ท่ีแทรกซอ้นการตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด  
  (O10-O11, O13-O16) 
 เก่ียวกบัหลอดเลือดโคโรนารี (I20-I25) 
 ความดนัโลหิตสูงในทารกแรกเกิด (P29.2) 
 ความดนัโลหิตในปอดสูง (I27.0) 
 

I10  ความดนัโลหิตสูงไม่ทราบสาเหต ุ(ปฐมภูม)ิ 
 ความดนัเลือดสูง 
 ความดนัโลหิตสูง (หลอดเลือดแดง) (ไม่ร้าย) 
 (ไม่ทราบสาเหต)ุ (ร้าย) (ปฐมภูมิ) (ทัว่ร่างกาย) 
ไม่รวม:  เก่ียวขอ้งกบัหลอดเลือดของ : 
 „ สมอง (I60-I69) 
 „ ตา (H35.0) 
 
 

โรคหัวใจขาดเลอืด 
(I20-I25) 
I20.9  อาการปวดเค้นหัวใจ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 กลุ่มอาการปวดเคน้ 
 เจ็บหนา้อกเพราะขาดเลือด 
I21.9  กล้ามเนือ้หัวใจตายเฉียบพลนั 
 กลา้มเน้ือหวัใจตายจากขาดเลือด 
I25.2  กล้ามเนือ้หัวใจตายในอดตี 
 กลา้มเน้ือหวัใจตายท่ีหายแลว้ 

 กลา้มเน้ือหวัใจตายในอดีตท่ีวนิิจฉยัจาก 
 คล่ืนไฟฟ้าหวัใจหรือการตรวจพิเศษอ่ืนแต ่
 ปัจจุบนัไม่แสดงอาการ 

I25.9  โรคหัวใจขาดเลอืดเร้ือรัง 
 โรคหวัใจขาดเลือด 
 

รูปแบบอืน่ของโรคหัวใจ 
(I30-I52) 
I35.0  ลิน้หัวใจเอออร์ตกิตบี 
I35.1  ลิน้หัวใจเอออร์ตกิร่ัว 
 ล้ินหวัใจเอออร์ติก : 
 „ ปิดไม่สนิท หรือมีสาเหต ุ
 „ เลือดไหลยอ้นกลบั จ าเพาะยกเวน้แบบรูมาติก 
I35.2  ลิน้หัวใจเอออร์ตกิตบีและร่ัว 
I37.0  ลิน้หัวใจพลัโมนารีตบี 
I37.1  ลิน้หัวใจพลัโมนารีร่ัว 
 ล้ินหวัใจพลัโมนารี : 
 „ ปิดไม่สนิท หรือมีสาเหต ุ
 „ เลือดไหลยอ้นกลบั จ าเพาะยกเวน้แบบรูมาติก 
I37.2  ลิน้หัวใจพลัโมนารีตบีและร่ัว 
I42.9  โรคกล้ามเนือ้หัวใจ 
I46.9  หัวใจหยุดเต้น 
I48  เอเทรียล ฟิบริลเลชัน และฟลตัเทอร์ 
I49.9  หัวใจเต้นผดิจงัหวะ 
I50.0  หัวใจล้มเหลวแบบมนี า้คัง่ 
 โรคหวัใจแบบมีน ้ าคัง่ 
 หวัใจหอ้งล่างขวาลม้เหลว 
 (เป็นผลมาจากหวัใจซีกซา้ยลม้เหลว) 
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I50.1  หัวใจห้องล่างซ้ายล้มเหลว 
 หอบจากหวัใจ 
 หวัใจซีกซา้ยลม้เหลว 
 การบวมน ้ าของปอด  ระบุวา่มีโรคหวัใจ 
 ปอดบวมน ้ า   หรือหวัใจลม้เหลว 
I50.9  หัวใจล้มเหลว 
I51.7  หัวใจโต 
 หวัใจ : 
 „ ขยายขนาด 
 „ โตเกิน 
 หวัใจหอ้งล่างขยายขนาด 
I51.9  โรคหัวใจ 
 

โรคหลอดเลอืดสมอง 
(I60-I69) 
I60.9  เลอืดออกใต้เยือ่หุ้มสมองช้ันกลาง 
 หลอดเลอืดสมองโป่งพอง (แต่ก าเนิด) 
I61.9  เลอืดออกในสมอง 
I62.9  เลอืดออกในกะโหลกศีรษะ(ไม่เกดิจากการบาดเจบ็) 
I63.9  เนือ้สมองตายเพราะขาดเลอืด 
I64  โรคอมัพาตฉับพลนั ไม่ระบุว่าเกดิจากเลอืดออก 
 หรือเนือ้สมองตายเพราะขาดเลอืด 
 โรคหลอดเลือดสมองฉบัพลนั 
ไม่รวม:  ผลท่ีตามมาของโรคอมัพาตฉบัพลนั (I69.4) 
I67.9  โรคของหลอดเลอืดสมอง 
I69.4   ผลทีต่ามมาของโรคลมอมัพาตฉับพลนั  
  ไม่ระบุว่า เกดิจากเลอืดออกหรือเนือ้สมองตาย 
  เพราะขาดเลอืด 
 

โรคของหลอดเลอืดแดง หลอดเลอืดแดงย่อย 
และหลอดเลอืดฝอย 
(I70-I79) 
I70.9  หลอดเลอืดแดงแข็งทัว่ไป 
I73.9  โรคของหลอดเลอืดส่วนปลายไม่ระบุรายละเอยีด 
 ปวดขาเป็นระยะเพราะขาดเลือด 
 หลอดเลือดแดงหดเกร็ง 
I80.9  หลอดเลอืดด าอกัเสบและหลอดเลอืดด าอกัเสบ 
 

I83.0  หลอดเลอืดด าขอดทีข่าทีม่แีผลเป่ือย 
 ภาวะใน I83.9 ท่ีมีแผลเป่ือยหรือระบุวา่เป็นแผลเป่ือย 
 แผลเป่ือยของหลอดเลือดด าขอด (ขา ไม่วา่ส่วนใด) 
I83.1  หลอดเลอืดด าขอดทีข่าทีม่กีารอกัเสบ 
 ภาวะใน I83.9 ท่ีมีการอกัเสบหรือระบุวา่อกัเสบ  
 ผิวหนงัอกัเสบจากเลือดไม่ไหลเวยีน 
I83.2  หลอดเลอืดด าขอดทีข่าทีม่ทีั้งแผลเป่ือยและการ 
 อกัเสบ 
 ภาวะใน I83.9 ท่ีมีทั้งแผลเป่ือยและการอกัเสบ 
I83.9  หลอดเลอืดด าขอดทีข่าทีไ่ม่มแีผลเป่ือยและ 
 การอกัเสบ    ของขา 
 หลอดเลือดด าขอด  [ไม่วา่ส่วนใด] 
 การขอดของหลอดเลือดด า  หรือไม่ระบุ 
 หลอดเลือดขอด   ต าแหน่ง 
I84.0  ริดสีดวงทวารภายในชนิดมลีิม่เลอืด 
I84.1  ริดสีดวงทวารภายในทีม่ภีาวะแทรกซ้อนอืน่ 
 ริดสีดวงทวารภายใน : 
 „ มีเลือดออก 
 „ ยืน่ 
 „ เลือดคัง่เพราะถูกบีบรัด 
 „ มีแผลเป่ือย 
I84.2  ริดสีดวงทวารภายในทีไ่ม่มภีาวะแทรกซ้อน 
 ริดสีดวงทวารภายใน 
I84.3  ริดสีดวงทวารภายนอกชนิดมลีิม่เลอืด 
I84.4  ริดสีดวงทวารภายนอกทีม่ภีาวะแทรกซ้อนอืน่ 
 ริดสีดวงทวารภายนอก : 
 „ มีเลือดออก 
 „ ยืน่ 
 „ เลือดคัง่เพราะถูกบีบรัด 
 „ มีแผลเป่ือย 
I84.5  ริดสีดวงทวารภายนอกทีไ่ม่มีภาวะแทรกซ้อน 
 ริดสีดวงทวารภายนอก 
I84.6  ติง่ผวิหนังทีเ่หลอือยู่บริเวณริดสีดวงทวาร 
 ติง่ผวิหนังของทวารหนกัหรือล าไส้ตรง 
I84.7  ริดสีดวงทวารชนิดมลีิม่เลอืดทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ริดสีดวงทวารชนิดมีล่ิมเลือด, ไม่ระบุวา่ภายใน 
 หรือภายนอก 
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I84.8  ริดสีดวงทวารไม่ระบุรายละเอยีดทีม่ภีาวะแทรกซ้อน 
 อืน่ 
 ริดสีดวงทวาร ไม่ระบุวา่ภายในหรือภายนอก 
 „ มีเลือดออก 
 „ ยืน่ 
 „ เลือดคัง่เพราะถูกบีบรัด 
 „ มีแผลเป่ือย 
I84.9  ริดสีดวงทวารไม่ระบุรายละเอยีดทีไ่ม่ม๊ 
 ภาวะแทรกซ้อน 
 ริดสีดวงทวาร 
I85.0  หลอดเลอืดขอดของหลอดอาหารมเีลอืดออก 
I85.9  หลอดเลอืดขอดของหลอดอาหารไม่มเีลอืดออก 
 หลอดเลือดขอดของหลอดอาหาร 
I87.2  หลอดเลอืดด าท างานไม่เพยีงพอ (เรื้อรัง)  
 (ส่วนปลาย) 
I88.9  ต่อมน า้เหลอืงอกัเสบแบบไม่จ าเพาะไม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 ต่อมน ้ าเหลืองอกัเสบ 
 

ความผดิปกตแิบบอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของระบบไหลเวยีน
โลหิต 
(I95-I99) 
I95.0  ความดนัโลหิตต า่ไม่ทราบสาเหตุ 
I95.1  ความดนัโลหิตต า่เมือ่ยนื 
 ความดนัโลหิตต ่าจากท่าของร่างกาย 
ไม่รวม:  ความดนัโลหิตต ่าเม่ือยนืจากระบบประสาท  
 [ชาย-แดร็กเกอร์] (G90.3) 
I95.9  ความดนัโลหิตต า่ 
I99  ความผดิปกตอิืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ของระบบไหลเวยีนโลหิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่10 
 
โรคของระบบหายใจ 
(J00-J99) 

ข้อสังเกต:  เม่ือภาวะทางระบบหายใจบรรยายไวว้า่เกิดมากกวา่ 
 หน่ึงต าแหน่ง และไม่ไดเ้รียงล าดบัจ าเพาะ ใหจ้ าแนก 
 เป็นภาวะของต าแหน่งทางกายวภิาคท่ีอยูต่  ่ากวา่  
 เช่น ท่อลม-หลอดลมอกัเสบ ใหจ้ าแนกเป็นหลอดลม 
 อกัเสบในรหสั J40) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด (P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอดและระยะ 
  หลงัคลอด (O00-O99) 

รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ 
 โครโมโซม (Q00-Q99) 

 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
  (E00-E90) 
 การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลท่ีตามมาบางอยา่งของ 
  สาเหตุภายนอก (S00-T98) 
 เน้ืองอก (C00-D48) 
 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ 
  ทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ 
  ใด (R00-R99) 
 
บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
J00-J06  การตดิเช้ือทางเดนิหายใจส่วนบนเฉียบพลนั 
J09-J18  ไข้หวดัใหญ่และปอดบวม 
J20-J22  การตดิเช้ือทางเดนิหายใจส่วนล่างเฉียบพลนั 
 อืน่ 
J30-J39  โรคแบบอืน่ของทางเดนิหายใจส่วนบน 
J40-J47  โรคเรื้อรังของทางเดนิหายใจส่วนล่าง 
J60-J70  โรคปอดจากสารภายนอก 
J80-J84  โรคแบบอืน่ของระบบหายใจทีม่ผีลหลกัต่อ 
 เนือ้ปอด 
J85-J86  ภาวะมหีนองและเนือ้ตายทีท่างเดนิหายใจ 
 ส่วนล่าง 
J90-J94  โรคแบบอืน่ของเยือ่หุ้มปอด 
J95-J99  โรคแบบอืน่ของระบบหายใจ 
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การตดิเช้ือทางเดนิหายใจส่วนบนเฉียบพลนั 
(J00-J06) 

ไม่รวม:  โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังร่วมกบัการก าเริบ 
 เฉียบพลนั (J44.1) 
 

J00  คอหอยส่วนจมูกอกัเสบเฉียบพลนั [ไข้หวดั] 
 โรคหวดั (เฉียบพลนั) 
 เยือ่เมือกจมูกอกัเสบเฉียบพลนั 
 คอหอยส่วนจมูกอกัเสบ : 
 „ ติดเช้ือ 
 เยือ่จมูกอกัเสบ : 
 „ เฉียบพลนั 
 „ ติดเช้ือ 
ไม่รวม:  คอหอยส่วนจมูกอกัเสบเร้ือรัง (J31.1) 
 „ คอหอยอกัเสบ : 
 „ NOS (J02.9) 
 „ เฉียบพลนั (J02.-) 
 „ เร้ือรัง (J31.2) 
 เยือ่จมูกอกัเสบ : 
 „ NOS (J31.0) 
 „ จากภูมิแพ -J30.4) 
 „ เร้ือรัง (J31.0) 
 „ ปรับขนาดหลอดเลือด (J30.0) 
 เจ็บคอ : 
 „ NOS (J02.9) 
 „ เฉียบพลนั (J02.-) 
 „ เร้ือรัง (J31.2) 
J01.9  โพรงอากาศอกัเสบเฉียบพลนั 
J02.9  คอหอยอกัเสบเฉียบพลนั 
 คอหอยอกัเสบ (เฉียบพลนั) : 
 „ มีเน้ือตายเน่า 
 „ ติดเช้ือ 
 „ เป็นหนอง 
 „ มีแผลเป่ือย 
 เจ็บคอ (เฉียบพลนั) 
 
 
 

J03.9  ทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 
 ทอนซิลอกัเสบ (เฉียบพลนั): 
 „ ต่อมนอ้ย 
 „ มีเน้ือตายเน่า 
 „ ติดเช้ือ 
 „ มีแผลเป่ือย 
J06.9  การตดิเช้ือทางเดนิหายใจส่วนบนเฉียบพลนั 
 ทางเดินหายใจส่วนบน : 
 „ โรค เฉียบพลนั 
 „ การติดเช้ือ 
 ไขห้วดัใหญ่และปอดบวม 
J09  ไข้หวดันก 
 ไขห้วดัใหญ่ท่ีเกิดจากไวรัสไขห้วดัใหญ่ชนิดท่ี 
 ปกติติดเช้ือเฉพาะในนก อาจติดเช้ือในสตัว ์
 อ่ืน แต่พบไดน้อ้ยกวา่ 
J11.0  ไข้หวดัใหญ่ร่วมกบัปอดบวม 
 ไม่ระบุชนิดไวรัส 
 ปอดบวมชนิดบร็องโคจากไขห้วดัใหญ่ 
 ไม่ระบุรายละเอียดหรือไม่ระบุชนิดไวรัส 
J11.1  ไข้หวดัใหญ่ร่วมกบัอาการแสดงอืน่ 
 ทางระบบหายใจ ไม่ระบุชนิดไวรัส 
 ไขห้วดัใหญ่ 
 จากไขห้วดัใหญ่ : 

 „ การติดเช้ือเฉียบพลนั    ไม่ระบุ  
 ของทางเดินหายใจส่วนบน   รายละเอียด 

 „ กล่องเสียงอกัเสบ    หรือไม่ระบุ 
 „ คอหอยอกัเสบ       ชนิดไวรัส 
 „ น ้าซึมซ่านในช่องเยือ่หุม้ปอด 
J11.8  ไข้หวดัใหญ่ร่วมกบัอาการแสดงอืน่ 
 ไม่ระบุชนิดไวรัส     
 โรคสมองท่ีเกิดจากไขห้วดัใหญ่    
 จากไขห้วดัใหญ่ :    ไม่ระบุ 
 „ กระเพาะและล าไสอ้กัเสบ   รายละเอียด 
 „ กลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ    หรือไม่ระบุ 
 (เฉียบพลนั)     ชนิดไวรัส 
J12.9  ปอดบวมทีเ่กดิจากไวรัส 
J15.9 ปอดบวมทีเ่กดิจากแบคทเีรีย 
J18.0  ปอดบวมชนิดบร็องโค 
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J18.1  ปอดบวมทั้งกลบี 
J18.9  ปอดบวม 
 

การตดิเช้ือเฉียบพลนัแบบอืน่ทีท่างเดนิหายใจ 
ส่วนล่าง 
(J20-J22) 
ไม่รวม:  โรคปอดอุดกั้นเร้ือรังร่วมกบัอาการ 
 เฉียบพลนั : 
 „ การก าเริบ (J44.1) 
 „ การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง (J44.0) 
J20.9  หลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั 
J21.9  หลอดลมฝอยอกัเสบเฉียบพลนัไม่ระบุรายละเอยีด 
 หลอดลมฝอยอกัเสบ (เฉียบพลนั) 
J22  การตดิเช้ือเฉียบพลนัทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ของทางเดินหายใจส่วนล่าง 
 การติดเช้ือเฉียบพลนัของทางเดินหายใจ (ส่วนล่าง) 
ไม่รวม:  การติดเช้ือ (เฉียบพลนั) ของ 
 ทางเดินหายใจส่วนบน (J06.9) 
 

โรคแบบอืน่ของทางเดนิหายใจส่วนบน 
(J30-J39) 
J30.4  เยือ่จมูกอกัเสบจากภูมแิพ้ 
J31.0  เยือ่จมูกอกัเสบเรื้อรัง 
 เยือ่จมูกอกัเสบมีกล่ินเหมน็ 
 เยือ่จมูกอกัเสบ (เร้ือรัง) : 
 „ แบบฝ่อ 
 „ แบบแกรนูโลมาตสั 
 „ แบบหนา 
 „ แบบอุดกั้น 
 „ เกิดหนอง 
 „ มีแผลเป่ือย 
ไม่รวม:  เยือ่จมูกอกัเสบ : 

 „ จากภูมิแพ -J30.4) จากการปรับขนาด 
 หลอดเลือด (J30.0) 

J31.1  คอหอยส่วนจมูกอกัเสบเรื้อรัง 
ไม่รวม:  คอหอยส่วนจมูกอกัเสบเฉียบพลนั หรือ (J00) 
 
 
 

J31.2  คอหอยอกัเสบเรื้อรัง 
 เจ็บคอเร้ือรัง 
 คอหอยอกัเสบ (เร้ือรัง) : 
 „ แบบฝ่อ 
 „ แบบเป็นกอ้นขรุขระ 
 „ แบบหนา 
ไม่รวม:  คอหอยอกัเสบเฉียบพลนัหรือ (J02.9) 
J32.9  โพรงอากาศอกัเสบเรื้อรัง 
J34.0  ฝี ตุ่มหนอง และฝีฝักบัวของจมูก 
 เซลลเ์น้ือเยือ่อกัเสบ 
 เน้ือตาย       ท่ีจมูก (ผนงักั้น) 
 แผลเป่ือย 
J35.0  ทอนซิลอกัเสบเรื้อรัง 

ไม่รวม:  ทอนซิลอกัเสบ: 
 „ NOS (J03.9) 
 „ เฉียบพลนั (J03.-) 
J35.1  การโตเกนิของทอนซิล  
 ทอนซิลโต 
J36 ฝีรอบทอนซิล 
 ฝีของทอนซิล 
 เน้ือเยือ่รอบทอนซิลอกัเสบ 
 ฝีรอบทอนซิล 
ไม่รวม:  ฝีหลงัคอหอย (J33.9) 
 ทอนซิลอกัเสบ : 
 „ NOS (J03.9) 
 „ เฉียบพลนั (J03.-) 
 „ เร้ือรัง (J35.0) 
J39.9  โรคของทางเดนิหายใจส่วนบน 
 

โรคเรื้อรังของทางเดนิหายใจส่วนล่าง 
(J40-J47) 
ไม่รวม:  ซีสติก ไฟโบรซิส (E84.-) 
 

J40  หลอดลมอกัเสบ ไม่ระบุว่าเฉียบพลนัหรือเรื้อรัง 
 หลอดลมอกัเสบ 
 „ แบบมีมูกใส 
 „ ร่วมกบัท่อลมอกัเสบ 
ไม่รวม:  หลอดลมอกัเสบ: 
 „ จากภูมิแพ  
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 „ แบบโรคหืด (J45.9) 
 „ จากสารเคมี (เฉียบพลนั) (J68.0) 
 

J42  หลอดลมอกัเสบเรื้อรังทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 เร้ือรัง : 
 „ หลอดลมอกัเสบ 
 „ ท่อลมกบัหลอดลมอกัเสบ 
ไม่รวม:  เร้ือรัง :  
 „ หลอดลมอกัเสบแบบโรคหืด (J44.-) 
 „ หลอดลมอกัเสบ : 
 „ แบบธรรมดาและแบบมีเมือก 
 „ ปนหนอง (J41.-) 
 „ ร่วมกบัการอุดกั้นทางหายใจ (J44.-) 
 „ หลอดลมอกัเสบแบบมีอากาศในเน้ือเยือ่  
 (J44.-) 
 „ โรคปอดอุดกั้น (J44.9) 
J43.9  โรคถุงลมโป่งพอง ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ภาวะมีอากาศในเน้ือเยือ่ (ปอด) : 
 „ แบบถุงลมใหญ่ 
 „ แบบถุงลมเลก็ 
 เมด็พองจากมีอากาศในเน้ือเยือ่ 
J44.9  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ระบุรายละเอยีด 
 แบบอุดกั้นเร้ือรัง : 
 „ โรคทางหายใจ 
 „ โรคปอด 
J45.9  โรคหืด ไม่ระบุรายละเอยีด 
 หลอดลมอกัเสบแบบโรคหืด 
 โรคหืดชนิดเร่ิมตน้ชา้ 
J46  โรคหืดในภาวะหอบไม่หยุด 
 โรคหืดรุนแรงเฉียบพลนั 
J47 โรคหลอดลมโป่งพอง 
 โรคหลอดลมฝอยโป่งพอง 
ไม่รวม: โรคหลอดลมโป่งพองแต่ก าเนิด (Q33.4) 
 โรคหลอดลมโป่งพองจากวณัโรค 
 (โรคปัจจุบนั) (A15-A16) 
 

โรคเยือ่หุ้มปอดแบบอืน่ 
(J90-J94) 
J93.9  โพรงเยือ่หุ้มปอดมอีากาศ 

J96.0  การหายใจล้มเหลวเฉียบพลนั 
J96.1  การหายใจล้มเหลวเรื้อรัง 
J96.9  การหายใจล้มเหลว 
J98.9  ความผดิปกตขิองระบบหายใจ 
 โรค (เร้ือรัง) ระบบหายใจ 
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บทที ่11 
 
โรคของระบบย่อยอาหาร 
(K00-K93) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด(P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอดและระยะ 
  หลงัคลอด (O00-O99) 

รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ 
 โครโมโซม (Q00-Q99) 
โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม   
  (E00-E90) 
การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลสืบเน่ือง บางอยา่งของ 
 สาเหตุภายนอก (S00-T98) 

 เน้ืองอก (C00-D48) 
 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ 
  ทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ 
  ใด (R00-R99) 

 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
K00-K14  โรคของช่องปาก ต่อมน า้ลาย และขากรรไกร 
K20-K31  โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและล าไส้ 
 เลก็ส่วนต้น 
K35-K38  โรคของไส้ติง่ 
K40-K46  ไส้เลือ่น 
K50-K52  ล าไส้เลก็และล าไส้ใหญ่อกัเสบแบบไม่ตดิเช้ือ 
K55-K63  โรคอืน่ของล าไส้ 
K65-K67  โรคของเยือ่บุช่องท้อง 
K70-K77  โรคของตบั 
K80-K87  โรคของถุงน า้ด ีทางเดนิน า้ด ีและตบัอ่อน 
K90-K93  โรคอืน่ของระบบย่อยอาหาร 
 

โรคของช่องปาก ต่อมน า้ลายและขากรรไกร 
(K00-K14) 
K02.9  ฟันผ ุ
K05.09  เหงอืกอกัเสบเฉียบพลนั 
K05.29  โรคปริทนัต์อกัเสบเฉียบพลนั 
 

K08.1  การสูญเสียฟันจากอบุัตเิหต ุการถอนหรือโรคปริทนัต์ 
 เฉพาะที ่

ไม่รวม:  อุบติัเหตุในปัจจุบนั (S03.2) 
K08.80  ปวดฟัน 
K11.3  ฝีของต่อมน า้ลาย 
K12.00  แอฟ็ทา (เลก็) ทีก่ลบัเป็นซ ้า 
 ปากอกัเสบแอฟ็ทสั 
 แผลแคนเคอร์ 
 มิคูลิกซ์ แอฟ็ทา 
 แอฟ็ทาเลก็ 
 แผลแอฟ็ทสัท่ีกลบัเป็นซ ้ า 
K12.19  ปากอกัเสบ 
K12.2  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบและฝีทีป่าก 
 เซลลเ์น้ือเยือ่อกัเสบของ (พ้ืน) ปาก 
 ฝีใตข้ากรรไกรล่าง 
 ไม่รวม: ฝี (ของ) : 
 „ รอบปลายรากฟัน (K04.6-K04.7) 
 „ ปริทนัต  
 „ รอบทอนซิล (J36) 
 „ ต่อมน ้ าลาย (K11.3) 
 „ ล้ิน (K14.00) 
K13.79  รอยโรคของเยือ่เมอืกของปาก 
K14.09  ลิน้อกัเสบ ไม่ระบุรายละเอยีดแผลทีล่ิน้ 
K14.9  โรคของลิน้ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 โรคของล้ิน 
 

โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล าไส้ 
เลก็ส่วนต้น 
(K20-K31) 
ไม่รวม:  ไสเ้ล่ือนผา่นช่องของกะบงัลม (K44.-) 
 

K20  หลอดอาหารอกัเสบ 
 ฝีของหลอดอาหาร 
 หลอดอาหารอกัเสบ : 
 „ จากสารเคมี 
 „ จากน ้ ายอ่ย 
 อาจใชร้หสัสาเหตุภายนอกเสริม (บทท่ี 20) 
 ถา้ตอ้งการ เพื่อระบุสาเหต ุ
ไม่รวม:  การกร่อนนของหลอดอาหาร (K22.1) 
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 หลอดอาหารอกัเสบจากการไหลกลบั (K21.0) 
 ร่วมกบัโรคการไหลยอ้นจากกระเพาะอาหารมาหลอด 
  อาหาร (K21.0) 
K22.9  โรคทีห่ลอดอาหาร 
K25  แผลกระเพาะอาหาร 
รวม:  การกร่อน (เฉียบพลนั) ของกระเพาะ 

 อาหาร 
 แผล (เพป็ทิก): 
 „ กระเพาะอาหารส่วนปลาย 
 „ กระเพาะอาหาร 
ไม่รวม:  กระเพาะอาหารอกัเสบแบบกร่อน 
 เฉียบพลนัและมีเลือดออก (K29.0) 
 แผลเพป็ทิก (K27.-) 
K26  แผลล าไส้เลก็ส่วนต้น 

รวม:  การกร่อน (เฉียบพลนั) ท่ีล าไสเ้ลก็ 
 ส่วนตน้ 
 แผล (เพป็ทิก): 
 „ ล าไสเ้ลก็สว ่นตน ้
 „ ส่วนหลงักระเพาะอาหารส่วนปลาย 
ไม่รวม:  แผลเพป็ทิก (K27.-) 
K27.9  แผลเพป็ทกิ ไม่ระบุต าแหน่ง 
รวม:  แผลกระเพาะอาหารร่วมกบัล าไสเ้ลก็ 
 ส่วนตน้ 
 แผลเพป็ทิก 
ไม่รวม:  แผลเพป็ทิกของทารกแรกเกิด (P78.8) 
K29.7  กระเพาะอาหารอกัเสบ 
K30  อาหารไม่ย่อย 
 การยอ่ยอาหารไม่ดี 
 อาหารไม่ยอ่ยซ่ึงไม่มีแผลท่ีกระเพาะ 
 อาหารหรือล าไส ้
 ไม่รวม: อาหารไม่ยอ่ย: 
 „ จากประสาท (F45.31) 
 „ จากโรคประสาท (F45.31) 
 „ จากโรคจิต (F45.31) 
 แสบร้อนหนา้อก (R12) 
K31.9  โรคของกระเพาะอาหารและล าไส้เลก็ส่วนต้น  
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
 

โรคของไส้ติง่ 
(K35-K38) 
K35.9  ไส้ติง่อกัเสบเฉียบพลนั ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ไสต่ิ้งอกัเสบเฉียบพลนั : 
 „ ร่วมกบัเยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ เฉพาะท่ี 
 „ ไม่ร่วมกบั: 
  „ เยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบทัว่ไป 
  „ การทะลุ 
  „ ฝีในช่องทอ้ง 
  „ การแตก 
 

ไส้เลือ่น 
(K40-K46) 

รวม:  ไสเ้ล่ือน: 
 „ เกิดภายหลงั 
 „ แต่ก าเนิด [ยกเวน้ของกะบงัลม] 
 „ กลบัเป็นซ ้ า 
 

K40.2   ไส้เลือ่นขาหนีบสองข้าง ไม่มกีารอุดกั้นหรือเนือ้ 
  ตายเน่า 
 ไสเ้ล่ือนขาหนีบสองขา้ง 
K40.9  ไส้เลือ่นขาหนีบข้างเดยีวหรือไม่ระบุ 
 ไม่มีการอุดกั้นหรือเน้ือตายเน่า 
 ไสเ้ล่ือนขาหนีบ (ขา้งเดียว) 
K41.9  ไส้เลือ่นต้นขาข้างเดยีวหรือไม่ระบุ 
 ไม่มีการอุดกั้นหรือเน้ือตายเน่า 
 ไสเ้ล่ือนตน้ขา (ขา้งเดียว) 
K42.9 ไส้เลือ่นสะดอืทีไ่ม่มกีารอุดกั้นหรือเนือ้ตายเน่า 
 ไสเ้ล่ือนสะดือ 
 

โรคอืน่ของล าไส้ 
(K55-K63) 
K56.4  การอดัในล าไส้แบบอืน่ 
 น่ิวล าไส้ 
 การอดั (ของ): 
 „ ล าไสใ้หญ่ 
 „ อุจจาระ 
K56.7  ล าไส้อดื ไม่ระบุรายละเอยีด 
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K58.0  กลุ่มอาการล าไส้ไวเกนิต่อการกระตุ้นร่วมกบั 
 ท้องร่วง 
K58.9  กลุ่มอาการล าไส้ไวเกนิต่อการกระตุ้น 
 ท่ีไม่มีทอ้งร่วง 
 กลุ่มอาการล าไสไ้วเกินต่อการกระตุน้ 
 ร่วมกบั : 
 „ ทอ้งผกู 
 „ อาการปวดและทอ้งอืด 
K59.0  ท้องผูก 
K60.0  รอยแยกทวารหนกัเฉียบพลนั 
K60.1  รอยแยกทวารหนกัเร้ือรัง 
K60.2  รอยแยกทวารหนกั 
K60.3  ทางทะลุทวารหนัก 
K61.0  ฝีทวารหนัก 
 ฝีรอบทวารหนกั 
ไม่รวม:  ฝีในหูรูด (K61.4) 
K62.5  เลอืดออกจากทวารหนักและล าไส้ตรง 
 เลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนล่าง 
ไม่รวม:  เลือดออกจากล าไสต้รงในทารกแรกเกิด  
 (P54.2) 
K62.6  แผลทีท่วารหนักและล าไส้ตรง 
 แผล : 
 „ เด่ียว 
 „ อุจจาระ 
ไม่รวม:  รอยแยกและทางทะลขุองทวารหนกัและล าไสต้รง  
 (K60.-)  
 ในล าไสใ้หญ่อกัเสบแบบมีแผล (K51.-) 
K63.9  โรคของล าไส้ 
 

โรคของเยือ่บุช่องท้อง 
(K65-K67) 
K65.9  เยือ่บุช่องท้องอกัเสบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรคตบั 
(K70-K77) 
ไม่รวม:  ฮีโมโครมาโตซิส (E83.1) 
 ดีซ่าน (R17) 
 กลุ่มอาการเรย ์(G93.7) 
 ตบัอกัเสบจากไวรัส (15-B19) 
โรควลิสนั (E83.0) 
 
K70.1  ตบัอกัเสบจากแอลกอฮอล์ 
K70.3  ตบัแข็งจากแอลกอฮอล์ 
 โรคตบัแขง็จากแอลกอฮอล ์
K73.9  ตบัอกัเสบ 
K74.6  ตบัแข็งแบบอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 โรคตบัแขง็ : 
 „ ไม่ทราบสาเหต ุ
 „ เป็นปุ่มใหญ่ 
 „ เป็นปุ่มเลก็ 
 „ แบบผสม 
 „ พอร์ทลั 
 „ หลงัมีเน้ือตาย 
K75.0  ฝีของตบั 
 ฝีในตบั : 
 „ จากท่อน ้ าดี 
 „ จากเลือด 
 „ จากน ้ าเหลือง 
 „ จากหลอดเลือดพอร์ทลัอกัเสบ 
 ไม่รวม: ฝีในตบัจากอะมีบา (A06.4) 
 ท่อน ้ าดีอกัเสบโดยไม่มีฝีในตบั (K83.0) 

 หลอดเลือดพอร์ทลัอกัเสบโดยไม่มีฝีในตบั (K75.1) 
K75.9  โรคตบัอกัเสบ 
 ตบัอกัเสบ 
K76.9  โรคตบั 
 

โรคของถุงน า้ด ีทางเดนิน า้ดแีละตบัอ่อน 
(K80-K87) 
K80.0  นิ่วในถุงน า้ดร่ีวมกบัถุงน า้ดอีกัเสบเฉียบพลนั 
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K80.2  นิ่วในถุงน า้ดทีีไ่ม่มถุีงน า้ดอีกัเสบ 
 น่ิวในถุงน ้ าดี 
 น่ิวน ้ าดี 
 อาการปวดเฉียบ (กลบัเป็นซ ้ า)   ไม่ระบุ 
 ของถุงน ้ าดี     รายละเอียด 
 น่ิวน ้ าดี (ถูกอดับด) ของ :      หรือ ไม่มีถุง 
 „ ท่อซิสติก     น ้ าดีอกัเสบ 
 „ ถุงน ้ าดี 
K81.0  ถุงน า้ดอีกัเสบเฉียบพลนั 
 ฝีของถุงน ้ าดี 
 หลอดเลือดถุงน ้ าดีอกัเสบ 
 ถุงน ้ าดีอกัเสบ : 
 มีอากาศในเน้ือเยือ่ 
 (เฉียบพลนั)           ไม่มีน่ิว 
 มีเน้ือตายเน่า เป็นหนอง 
 หนองขงัในถุงน ้ าดี 
 เน้ือตายเน่าของถุงน ้ าดี 
K81.9  ถุงน า้ดอีกัเสบ 
K82.9  โรคของถุงน า้ด ีไม่ระบุรายละเอยีด 
K83.0  ท่อน า้ดอีกัเสบ 
 ท่อน ้ าดีอกัเสบ : 
 „ ข้ึนบน 
 „ ปฐมภูมิ 
 „ กลบัเป็นซ ้ า 
 „ แขง็ 
 „ ทุติยภูมิ 
 „ ตีบลง 
 „ เป็นหนอง 
 ไม่รวม: ฝีในตบัจากท่อน ้ าดี (K75.0) 
 ท่อน ้ าดีอกัเสบร่วมกบัน่ิวในท่อน ้าดีร่วม  
 (K80.3-K80.4) 
 ท่อน ้ าดีอกัเสบเร้ือรังแบบมีการท าลายและไม่ 
 เป็นหนอง (K74.3) 
K85.9  ตบัอ่อนอกัเสบเฉียบพลนั 
 

โรคอืน่ของระบบย่อยอาหาร 
(K90-K93) 
K91.3  ล าไส้อุดกั้นหลงัผ่าตดั 

K92.0  อาเจยีนเป็นเลอืด 
K92.1  ถ่ายด า 

ไม่รวม:  มีเลือดซ่อนเร้นในอุจจาระ (R19.5) 
K92.2  เลอืดออกในกระเพาะอาหารและล าไส้ไม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 เลือดออก : 
 „ ในกระเพาะอาหาร 
 „ ในล าไส  
ไม่รวม:  กระเพาะอาหารอกัเสบมีเลือดออก 

 เฉียบพลนั (K29.0) 
 เลือดออกจากทวารหนกัและล าไสต้รง (K62.5) 
 ร่วมกบัแผลเพป็ทิก (K25-K28) 
K92.9  โรคของระบบย่อยอาหาร 
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บทที ่12 
 
โรคของผวิหนัง และเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
(L00-L99) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด(P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 

ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอดและระยะ 
 หลงัคลอด (O00-O99) 

 รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติของ 
  โครโมโซม(Q00-Q99) 
 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
  (E00-E90) 

การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลสืบเน่ืองบางอยา่งของ 
 สาเหตุภายนอก (S00-T98) 

 โรคไลโปเมลาโนติก เรติคูโลซิส (I89.8) 
 เน้ืองอก (C00-D48) 
 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจ 
  ทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ 
  อ่ืน (R00-R99) 
 ความผิดปกติของเน้ือเยือ่เก่ียวพนัของทั้งร่างกาย  
  (M30-M36) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
L00-L08  การตดิเช้ือของผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
L10-L14  ความผดิปกตแิบบตุ่มน า้พองใส 
L20-L30  ผวิหนังอกัเสบ 
L40-L45  ความผดิปกตแิบบเป็นตุ่มและมสีะเกด็ 
L50-L54  ลมพษิและผวิหนงัแดง 
L55-L59  ความผดิปกตขิองผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
 เพราะได้รับรังสี 
L60-L75  ความผดิปกตขิองรยางค์ผวิหนัง 
L80-L99  ความผดิปกตอิืน่ของผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
 
 
 
 
 
 

 
การตดิเช้ือของผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
(L00-L08) 
ไม่รวม:  กุง้ยงิ (H00.0) 
 ผิวหนงัอกัเสบจากติดเช้ือ (L30.3) 

 การติดเช้ือเฉพาะท่ีของผิวหนงัท่ีจ าแนกไวใ้น 
 บทท่ี 1 เช่น: 

 „ ไฟลามทุ่ง (A46) 
 „ โรคติดเช้ืออีริซิเพโลทริกซ -) 
 „ เริม [เฮอร์ปีส ซิมเพลก็ซ -) 
 „ ของอวยัวะสืบพนัธ์ุและทวารหนกั (A60.-) 
 „ หูดขา้วสุก (B08.1) 
 „ โรคเช้ือรา (B35-B49) 
 „ เหา ไร และการติดเช้ือปรสิตอน่ื (B85-B89) 
 „ หูดจากไวรัส (B07) 
 ไขมนัใตผ้ิวหนงัอกัเสบ (ของ): 
 „ ลูปัส (L93.2) 
 „ คอและหลงั (M54.0) 
 „ เกิดโรคกลบั [วเีบอร์-คริสเตียน] (M35.6) 
 ปากนกกระจอก (จาก): 
 „ การติดเช้ือราแคนดิดา (B37.-) 
 „ การขาดวติามิน บี 12 (E53.0) 
 แกรนูโลมาท่ีท าใหเ้กิดหนอง (L98.0) 
 งูสวดั (B02.-) 
 

L01.0  โรคพุพอง 
L02.0  ฝีทีผ่วิหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบวัทีห่น้า 
ไม่รวม:  หูชั้นนอก (H60.0) 
 หนงัตา (H00.0) 
 ศีรษะ [ไม่วา่ส่วนใด ยกเวน้หนา้] (L02.8) 
 น ้าตา : 
 „ ต่อม (H04.0) 
 „ ทางเดิน (H04.3) 
 ปาก (K12.2) 
 จมูก (J34.0) 
 เบา้ตา (H05.0) 
 ใตข้ากรรไกรล่าง (K12.2) 
L02.1  ฝีทีผ่วิหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบวัทีค่อ 
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L02.2  ฝีทีผ่วิหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบวัทีล่ าตวั 
 ผนงัทอ้ง หลงั [ไม่วา่ส่วนใด ยกเวน้กน้กบ] 
 ผนงัทรวงอก 
 ขาหนีบ 
 ฝีเยบ็ 
 สะดือ 
ไม่รวม:  เตา้นม (N61) 
 สะโพก (L02.4) 
 สะดืออกัเสบในทารกแรกเกิด (P38) 
L02.3  ฝีทีผ่วิหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบวัของก้นกบ 
 บริเวณแกม้กน้ 
 ไม่รวม: ถุงน ้ าชนิดมีขนภายในร่วมกบัฝี (L05.0) 
L02.4  ฝีทีผ่วิหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบวั 
 ท่ีแขนขา 
 รักแร้ 
 สะโพก 
 ไหล่ 
L02.8  ฝีทีผ่วิหนัง ตุ่มหนอง และฝีฝักบวัทีต่ าแหน่งอืน่ 
 ศีรษะ [ไม่วา่ส่วนใด ยกเวน้หนา้] 
 หนงัศีรษะ 
L02.9  ฝีทีผ่วิหนังตุ่มหนอง และฝีฝักบัวไม่ระบุรายละเอยีด 
 ฝี 
L03.0  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบทีน่ิว้มอืและนิว้เท้า 
 การติดเช้ือท่ีเลบ็ 
 เลบ็อกัเสบ 
 ผิวหนงัขอบเลบ็อกัเสบ 
 ผิวหนงัขา้งเลบ็อกัเสบ 
L03.1  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบทีส่่วนอืน่ทีแ่ขนขา 
 รักแร้ 
 สะโพก 
 ไหล่ 
L03.2  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบทีห่น้า 
L03.3  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบทีล่ าตวั 
 ผนงัทอ้ง 
 หลงั [ไม่วา่ส่วนใด] 
 ผนงัทรวงอก 
 ขาหนีบ 
 ฝีเยบ็ 

 สะดือ 
ไม่รวม:  สะดืออกัเสบในทารกแรกเกิด (P38) 
L03.8  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบทีต่ าแหน่งอืน่ 
 ศีรษะ [ไม่วา่ส่วนใด ยกเวน้หนา้] 
 คอ 
 หนงัศีรษะ 
L03.9  เซลล์เนือ้เยือ่อกัเสบ 
L04.0  ต่อมน า้เหลอืงอกัเสบเฉียบพลนัทีห่น้า ศีรษะ และคอ 
L04.1  ต่อมน า้เหลอืงอกัเสบเฉียบพลนัทีล่ าตวั 
L04.2  ต่อมน า้เหลอืงอกัเสบเฉียบพลนัทีแ่ขน 
 รักแร้ 
 ไหล่ 
L04.3  ต่อมน า้เหลอืงอกัเสบเฉียบพลนัทีข่า 
 สะโพก 
L04.8  ต่อมน า้เหลอืงอกัเสบเฉียบพลนัทีต่ าแหน่งอืน่ 
L04.9  ต่อมน า้เหลอืงอกัเสบเฉียบพลนัไม่ระบุรายละเอยีด 
L05.0  ถุงน า้ชนิดมขีนภายในร่วมกบัฝี 
L05.9  ถุงน า้ชนิดมขีนภายในทีไ่ม่มฝีี 
 ถุงน ้ าท่ีมีขนภายใน 
L08.0  ผวิหนังเป็นหนอง 
 ผิวหนงัอกัเสบ : 
 „ เกิดหนอง 
 „ ติดเช้ือ 
 „ เป็นหนอง 
 ตุ่มหนอง 
 ไพโอสโตมาไตติส เวจิแทนส์ 
 ไม่รวม: ไพโอเดอร์มา แกรนูโลซมั (L88) 
L08.1  อริีทราสมา 
L08.8  การตดิเช้ือเฉพาะทีแ่บบอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของ 
 ผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
L08.9  การตดิเช้ือเฉพาะทีข่องผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ 
 ผวิหนัง ไม่ระบุรายละเอยีด 
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ผวิหนังอกัเสบ 
(L20-L30) 

ไม่รวม:  โรคแกรนูโลมาตสั (ในวยัเด็ก) เร้ือรัง (D71) 
 ผิวหนงัอกัเสบ : 
 „ ผิวหนงัแหง้ (L85.3) 
 „ จากการท าข้ึนมา (L98.1) 
 „ แกงกรีโนซา (L88) 
 „ เฮอร์เปติฟอร์มสิ (L13.0) 
 „ รอบปาก (L71.0) 
 „ หลอดเลือดขอด (I83.1-I83.2) 

 ความผิดปกติของผิวหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงั 
 เพราะไดรั้บรังสี (L55-L59) 
 

L23.9  ผวิหนังอกัเสบจากสัมผสัภูมแิพ้ 
 เอก็ซีมาจากสมัผสัภูมิแพ ้
L24.9  ผวิหนังอกัเสบจากสัมผสัระคายเคอืง 
 เอก็ซีมาจากสมัผสัระคายเคือง 
L25.9  ผวิหนังอกัเสบจากสัมผสั 
 จากสมัผสั : 
 „ ผิวหนงัอกัเสบ (จากอาชีพ) 
 „ เอก็ซีมา (จากอาชีพ) 
L29.0  อาการคนัทวารหนกั 
L29.1  อาการคนัถุงอณัฑะ 
L29.2  อาการคนัอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีภายนอก 
L29.3  อาการคนัทวารหนกัและอวยัวะเพศ 
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
L29.8  อาการคนัทีอ่ืน่ 
L29.9  อาการคนั 
 คนั 
L30.3  ผวิหนังอกัเสบจากการตดิเช้ือ 
 ผิวหนงัอกัเสบแบบเอก็ซีมาตอยดจ์ากการติดเช้ือ 
L30.9  ผวิหนังอกัเสบ 
 เอก็ซีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลมพษิและผวิหนงัแดง 
(L50-L54) 

ไม่รวม:  โรคไลม ์(A69.2) 
 โรซาเซีย (L71.-) 
 

L50.9  ลมพษิ 
 

ความผดิปกตขิองผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนังเพราะได้รับรังสี  
(L55-L59) 
L55.0  แดดเผา ระดบัทีห่นึ่ง 
L55.1  แดดเผา ระดบัทีส่อง 
L55.2  แดดเผา ระดบัทีส่าม 
L55.9  แดดเผา 
 

ความผดิปกตขิองรยางค์ผวิหนัง 
(L60-L75) 

ไม่รวม:  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของผิวหนงั (Q84.-) 
L60.0  เลบ็ขบ 
L60.9  ความผดิปกตขิองเลบ็ 
L63.9  ผมร่วง 
L65.9  ผมร่วงแบบอืน่ทีไ่ม่มแีผลเป็น 
 ผมร่วง 
L70.9  สิว 
 

ความผดิปกตแิบบอืน่ของผวิหนงัและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
(L80-L99) 
L82  กระเนือ้ 
L84  ตาปลาและหนังด้าน 
 หนงัดา้น 
 ตาปลา 
L88  ผวิหนังเป็นหนองและมเีนือ้ตายเน่า 
 ผิวหนงัอกัเสบและมีเน้ือตายเน่า 
 แผลเป่ือยลุกลามชนิดเป็นหนอง 
L89  แผลกดทบัและพืน้ทีก่ดทบั 
 แผลกดทบัแผลจากการนอนท่าเดียวนานๆ 
 แผลจากปลาสเตอร์ 
 ไม่รวม: แผลกดทบัของปากมดลกู (N86) 
L91.0  แผลเป็นนูนหนา 
 แผลเป็นคีลอยด ์
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ไม่รวม:  คีลอยดจ์ากสิว (L73.0) 
 แผลเป็น (L90.5) 
L97  แผลทีข่า 

ไม่รวม:  แผลกดทบัและพ้ืนท่ีกดทบั (L89.-) 
 เน้ือตายเน่า (R02) 
 การติดเช้ือของผิวหนงั (L00-L08) 
 การติดเช้ือจ าเพาะท่ีจ าแนกใน A00-B99 
 แผลจากหลอดเลือดด าขอด (I83.0, I83.2) 
L98.4  แผลเป่ือยเรื้อรังของผวิหนงั 
 แผลเป่ือยเร้ือรังของผิวหนงั 
 แผลในเขตร้อน 
 แผลเป่ือยของผิวหนงั 
 ไม่รวม: แผลกดทบัและพ้ืนท่ีกดทบั (L89.-) 
 เน้ือตายเน่า (R02) 
 การติดเช้ือของผิวหนงั (L00-L08) 
 การติดเช้ือจ าเพาะท่ีจ าแนกใน (A00-B99) 
 แผลเป่ือยจากหลอดเลือดด าขอด (I83.0, I83.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่13 
 
โรคของระบบกล้ามเนือ้โครงร่าง และเนือ้เยือ่ 
เกีย่วพนั 
(M00-M99) 
ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด 
   (P00-P96) 

ความผิดปกติบางอยา่งของขอ้ต่อขากรรไกร  
  (K07.6) 

 โรคติดเช้ือและโรคปรสิตบางโรค (A00-B99) 
 กลุ่มอาการคอมพาร์ตเมนต ์(T79.6) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอดและ 
   ระยะหลงัคลอด (O00-O99) 
 รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และควาผิดปกติ 
   ของโครโมโซม(Q00-Q99) 

โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
  (E00-E90) 
การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลสืบเน่ือง 
  บางอยา่งของสาเหตุภายนอก (S00-T98) 

 เน้ืองอก (C00-D48) 
 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติท่ีพบจาก 
   การตรวจทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ  
   มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ใด (R00-R99) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
M00-M25 โรคข้อ 
M00-M03 ข้อตดิเช้ือ 
M05-M14 ข้ออกัเสบหลายข้อ 
M15-M19 ข้อเส่ือม 
M20-M25 ความผดิปกตอิืน่ของข้อ 
M30-M36 ความผดิปกตขิองเนือ้เยือ่เกีย่วพนัทัว่ร่างกาย 
M40-M54 โรคของหลงั 
M40-M43 โรคหลงัผดิรูป 
M45-M49 โรคกระดูกสันหลงั 
M50-M54 โรคอืน่ของหลงั 
M60-M79 โรคของเนือ้เยือ่นุ่ม 
M60-M63 ความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้ 
M65-M68 ความผดิปกตขิองเยือ่บุข้อและเอน็กล้ามเนือ้ 
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M70-M79 ความผดิปกตอิืน่ของเนือ้เยือ่นุ่ม 
M80-M94 โรคของกระดูกและกระดูกอ่อน 
M80-M85 ความผดิปกตขิองความหนาแน่นกระดูกและ 

  โครงสร้าง 
M86-M90 โรคอืน่ของกระดูก 
M91-M94 โรคของกระดูกอ่อน 
M95-M99 ความผดิปกตอิืน่ของระบบกล้ามเนือ้ 
               โครงร่างและเนือ้เยือ่เกีย่วพนั 
 

โรคตดิเช้ือของข้อ 
(M00-M03) 
M00.9  ข้ออกัเสบแบบมหีนอง 
 ขอ้อกัเสบติดเช้ือ 
M06.9  ข้ออกัเสบรูมาตอยด์ 
M10.9  โรคเกาต์ 
M13.9  ข้ออกัเสบ 
 โรคขอ้ 
 

ข้อเส่ือม 
(M15-M19) 
ไม่รวม:  กระดูกสนัหลงัเส่ือม (M47.-) 
 

M15.9  ข้อเส่ือมหลายข้อ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ขอ้เส่ือมทัว่ไป 
M16.9  ข้อสะโพกเส่ือม 
M17.9  ข้อเข่าเส่ือม 
M19.9  ข้อเส่ือม 
 

ความผดิปกตอิืน่ของข้อ 
(M20-M25) 
ไม่รวม:  ขอ้กระดูกสนัหลงั (M40-M54) 
 

M20.0  รูปพกิารของนิว้มอื 
 รูปพิการแบบบูตองเนียและแบบคอหงส์ 
 ไม่รวม: น้ิวมือปุก (R68.3) 
 เสน้ใยสะสมท่ีพงัผดืฝ่ามือ [ดูพีทรอง] (M72.0) 
 น้ิวมือลอ็ก (M65.3) 
M20.6  รูปพกิารของนิว้เท้า 
M21.9  รูปพกิารของแขนขาทีเ่กดิภายหลงั 
 

M24.4  การเคลือ่นหรือเลือ่นซ ้าของข้อ 

ไม่รวม:  สะบา้ (M22.0-M22.1) 
 กระดูกสนัหลงัเล่ือน (M43.3-M43.5) 
M24.5  ข้อตดิงอ 
ไม่รวม:  รูปพิการของแขนขาท่ีเกิดภายหลงั (M20-M21) 
 การหดคา้งของ (ปลอก) เอน็กลา้มเน้ือโดยไม่มี 
 การติดงอของขอ้ (M67.1) 
 การหดคา้งแบบดูพทีรอง (M72.0) 
M25.5  ปวดในข้อ 
M25.6  ข้อแข็งตงึ 
M25.9  ความผดิปกตขิองข้อ 
 

ความผดิปกตทิัว่ร่างกายของเนือ้เยือ่เกีย่วพนั 
(M30-M36) 
รวม:  โรคภูมิตา้นตนเอง : 
 „ ทัว่ร่างกาย 
 โรคคอลลาเจน (หลอดเลือด) : 
 „ ทัว่ร่างกาย 
ไม่รวม:  กลุ่มอาการแอนติฟอสโฟไลปิด 
 โรคภูมิตา้นตนเองท่ีเกิดกบั 
 อวยัวะเดียวหรือเซลลช์นิดเดียว 
 (ใหร้หสัตามภาวะท่ีสมัพนัธ์กนั) 
 

M32.9  ลูปัส อริีทมิาโตซัส ทัว่ร่าง 
 

โรคของหลงั 
(M40-M54) 
M40.0  หลงัโกงจากท่าร่างกาย 
M40.5  หลงัแอ่น 
M43.9  โรคหลงัผดิรูป 
 ส่วนโคง้ของสนัหลงั 
 

โรคกระดูกสันหลงั 
(M45-M49) 
M47.9  กระดูกสันหลงัเส่ือม 
M48.5  กระดูกสันหลงัยุบ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 กระดูกสนัหลงัยบุ 
 กระดูกสนัหลงัเป็นรูปล่ิม 
ไม่รวม:  กระดูกสนัหลงัยบุในโรคกระดูกพรุน (M80.-) 
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 การบาดเจบ็ปัจจุบนั†ดูการบาดเจ็บของสนั 
 หลงัแต่ละบริเวณของร่างกาย 

M48.9  โรคกระดูกสนัหลงั 
 

โรคแบบอืน่ของหลงั 
(M50-M54) 

ไม่รวม:  การบาดเจบ็ปัจจุบนั†ดู การบาดเจ็บของสนัหลงัแต่ละ 
  บริเวณของร่างกาย หมอนรองกระดูกสนัหลงั  
  (M46.4) 
 

M50.9  ความผดิปกตขิองหมอนรองกระดูกสันหลงั 
 ส่วนคอ 
M51.0  ความผดิปกตขิองหมอนรองกระดูกสันหลงั 
 ส่วนเอวและส่วนอืน่กบัโรคไขสันหลงั 
M51.1  ความผดิปกตขิองหมอนรองกระดูกสันหลงั 
 ส่วนเอวและส่วนอืน่กบัโรครากประสาท 
 อาการปวดตามประสาทไซแอตกิจากความ 
 ผดิปกตขิองหมอนรองกระดูกสันหลงั 
ไม่รวม:  รากประสาทส่วนเอวอกัเสบ (M54.1) 
M51.9  ความผดิปกตขิองหมอนรองกระดูกสันหลงั 
M54.5  ปวดหลงัส่วนล่าง 
 ปวดสีขา้ง 
 ตึงหลงัส่วนล่าง 
 ปวดเอว 
ไม่รวม:  ปวดเอว : 
 „ จากการเล่ือนของหมอนรองกระดูกสนัหลงั  
 (M51.2) 
 „ ร่วมกบัปวดตามประสาทไซแอติก (M54.4) 
M54.9  ปวดหลงั 
 ปวดหลงั 
 

ความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้ 
(M60-M63) 
ไม่รวม:  ผิวหนงักบักลา้มเน้ือหลายมดัอกัเสบ (M33.-) 
 โรคกลา้มเน้ือเจริญผิดเพ้ียน (G71-G72) 
 โรคกลา้มเน้ือ ใน : 
 „ โรคแอมีลอยด -) 
 „ หลอดเลือดแดงหลายขนาดอกัเสบเป็นตุ่ม (M30.0) 

„ ขอ้อกัเสบรูมาตอยด  

 „ โรคหนงัแขง็ (M34.-) 
 „ กลุ่มอาการสโจเกรน (M35.0) 
 „ ลูปัส อิริทีมาโตซสั ทัว่ร่างกาย (M32.-) 
 

M60.0  กล้ามเนือ้อกัเสบตดิเช้ือ 
 กลา้มเน้ืออกัเสบเป็นหนองในเขตร้อน 
M60.9  กล้ามเนือ้อกัเสบ 
M62.6  กล้ามเนือ้เคลด็ 
M62.9  ความผดิปกตขิองกล้ามเนือ้ 
 ความผิดปกติของเยือ่บุขอ้และเอน็กลา้มเน้ือ 
 (M65-M68) 
M65.0  ฝีของปลอกเอน็กล้ามเนือ้ 
M65.1  เยือ่บุข้อ (เอน็) อกัเสบตดิเช้ือแบบอืน่ 
M65.3  นิว้มอืลอ็ก 
M65.9  เยือ่บุข้อและปลอกเอน็กล้ามเนือ้อกัเสบ 
M67.4  แกงเกลยีน 
 แกงเกลียนของขอ้หรือ (ปลอก) 
 เอน็กลา้มเน้ือ 
ไม่รวม:  ถุงน ้ าของ : 
 „ เบอร์ซา  (M71.2- 
 „ เยือ่บุขอ้  M71.3) 
 แกงเกลียนในคุดทะราด (A66.6) 
 

ความผดิปกตอิืน่ของเนือ้เยือ่อ่อน 
(M70-M79) 
M71.0  ฝีของเบอร์ซา 
M71.1  เบอร์ซาอกัเสบตดิเช้ืออืน่ 
M71.9  โรคของเบอร์ซา 
 เบอร์ซาอกัเสบ 
M72.2  เนือ้เยือ่เส้นใยสะสมทีพ่งัผดืฝ่าเท้า 
 พงัผืดอกัเสบท่ีฝ่าเทา้ 
M72.6  พงัผดือกัเสบมเีนือ้ตาย 
M72.9  ความผดิปกตขิองเซลล์สร้างเส้นใยไม่ระบุรายละเอยีด 
 พงัผืดอกัเสบ 
 เสน้ใยสะสม 
M79.0  รูมาตซึิม ไม่ระบุรายละเอยีด 

ไม่รวม:  ไฟโบรไมอลัเจีย (M79.7) 
 รูมาติซึมแบบพาลินโดรมิก (M12.3) 
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M79.1  ปวดกล้ามเนือ้ 

ไม่รวม:  กลา้มเน้ืออกัเสบ (M60.-) 
M79.2  ปวดเส้นประสาทและเส้นประสาทอกัเสบ  
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
ไม่รวม:  โรคเสน้ประสาทเสน้เดียว (G56-G58) 
 โรครากประสาท : 
 „ แขน 
 „ เอวร่วมใตก้ระเบนเหน็บ (M54.1) 

 ปวดตามประสาทไซแอติก (M54.3-M54.4) 
M79.7  ไฟโบรไมอลัเจยี 
 ไฟโบรไมโอไซติส 
 ไฟโบรไซติส 
 ไมโอไฟโบรไซติส 
M79.9  ความผดิปกตขิองเนือ้เยือ่อ่อน 
 

โรคของกระดูกและกระดูกอ่อน 
(M80-M94) 
 
ความผดิปกตขิองความหนาแน่นและโครงสร้างกระดูก 
(M80-M85) 
M81.9  โรคกระดูกพรุน 
M84.0  กระดูกหักแล้วเช่ือมต่อกนัผดิรูป 
M84.1  กระดูกหักแล้วไม่เช่ือมต่อกนั[ภาวะขอ้ต่อลวง] 
ไม่รวม:  ภาวะขอ้ต่อลวงหลงัการเช่ือมหรือตรึงขอ้ (M96.0) 
 กระดูกหกัแลว้ไม่ติดหลงัใส่เหลก็ (M96.0) 
M84.2  กระดูกหักแล้วเช่ือมต่อกนัช้า 
M84.3  กระดูกหักจากความเค้น 
 กระดูกหกัจากความเคน้ 
ไม่รวม:  กระดูกสนัหลงัหกัจากความเคน้  

 (M48.4) 
M84.4  กระดูกหักทีม่พียาธิสภาพ 
 กระดูกหกัท่ีมีพยาธิสภาพ 
 ไม่รวม: กระดูกสนัหลงัยบุ NEC (M48.5) 
 กระดูกหกัท่ีมีพยาธิสภาพใน 
 โรคกระดูกพรุน (M80.-) 
 
 
 
 
 
 

โรคอืน่ของกระดูก 
(M86-M90) 

ไม่รวม: โรคของกระดูกหลงัท าหตัถการ (M96.-) 
M86.9  กระดูกอกัเสบ 
 การติดเช้ือของกระดูก 
 
 เยือ่หุม้กระดูกอกัเสบโดยไม่ระบุวา่กระดูก 
 อกัเสบ 
 
ความผดิปกตแิบบอืน่ของระบบกล้ามเนือ้โครงร่าง 
และเนือ้เยือ่เกีย่วพนั 
(M95-M99) 
M96.0  ขอ้ต่อเทียมหลงัการเช่ือมหรือตรึงขอ้กระดูกหกั 
 ไม่เช่ือมติดหลงัใส่เหลก็ 
M96.6  กระดูกหกัหลงัใส่อุปกรณ์ฝังทางออร์โธปิดิกส์  
 ขอ้เทียม หรือแผน่ดามกระดูก 

 ไม่รวม: ภาวะแทรกซอ้นของของอุปกรณ์เทียม  
 ส่ิงฝัง และส่ิงปลูกถ่ายทางออร์โธปิดิกส์อ่ืนท่ี 
 อยูภ่ายใน (T84.-) 
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บทที ่14 
 
โรคของระบบสืบพนัธ์ุและระบบปัสสาวะ 
(N00-N99) 

ไม่รวม:  ภาวะบางอยา่งท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด 
  (P00-P96) 
 โรคติดเช้ือและโรคปรสิต (A00-B99) 

 ภาวะแทรกซอ้นของการตั้งครรภ ์การคลอด 
 และระยะหลงัคลอด (O00-O99) 
รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความผิดปกติ 
 ของโครโมโซม (Q00-Q99) 

 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิซึม  
  (E00-E90) 
 การบาดเจบ็ การเป็นพษิ และผลสืบเน่ือง 
  บางอยา่งของสาเหตุภายนอก (S00-T98) 
 เน้ืองอก (C00-D48) 
 อาการ อาการแสดง และความผิดปกติท่ีพบจาก 

 การตรวจทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการ  
 มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ใด (R00-R99) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
N00-N08  โรคของโกลเมอรูลสั 
N10-N16  โรคของหลอดไตฝอยและเนือ้เยือ่ระหว่าง 
 หลอดไตฝอย 
N17-N19  ไตวาย 
N20-N23  นิ่วในทางเดนิปัสสาวะ 
N25-N29  ความผดิปกตอิืน่ของไตและท่อไต 
N30-N39  โรคอืน่ของระบบปัสสาวะ 
N40-N51  โรคของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
N60-N64  ความผดิปกตขิองเต้านม 
N70-N77  โรคอกัเสบของอวยัวะในอุ้งเชิงกรานสตรี 
N80-N98  ความผดิปกตขิองอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีทีไ่ม่เกดิ 
 จากการอกัเสบ 
N99  ความผดิปกตอิืน่ของระบบสืบพนัธ์ุและระบบ 
 ปัสสาวะ 
 
 
 

โรคของหลอดไตฝอยและเนือ้เยือ่ระหว่างหลอดไตฝอย 
(N10-N16) 

รวม:  กรวยไตและไตอกัเสบ 
 
ไม่รวม:  กรวยไตและท่อไตอกัเสบแบบเป็นถุงน ้ า (N28.8) 
 
N10  หลอดไตฝอยและเนือ้เยือ่ระหว่างหลอดไตฝอยอกัเสบ 
 เฉียบพลนั 
 เฉียบพลนั : 
 หลอดไตฝอยและเน้ือเยือ่ระหวา่งหลอด 
 „ ไตฝอยอกัเสบ 
 „ กรวยไตและไตอกัเสบ 
N12  หลอดไตฝอยและเนือ้เยือ่ระหว่างหลอดไตฝอย 
 อกัเสบ ไม่ระบุว่าเฉียบพลนัหรือเรื้อรัง 
 ไตอกัเสบแบบอินเตอร์สตีเชียล 
 กรวยไตอกัเสบ 
 กรวยไตและไตอกัเสบ 
 ไม่รวม: กรวยไตและไตอกัเสบจากน่ิว (N20.9) 
 

ไตวาย 
(N17-N19) 
ไม่รวม: ไตวายแต่ก าเนิด (P96.0) 
 ภาวะของหลอดไตฝอยและเน้ือเยือ่ระหวา่งหลอดไตฝอย 
  ท่ีเกิดจากยาและโลหะหนกั (N14.-) 
 ภาวะยรีูเมียท่ีไม่เกิดจากโรคไต (R39.2) 
 กลุ่มอาการเมด็เลือดแดงแตก-ยรีูเมีย (D59.3) 
 กลุ่มอาการตบัร่วมไต (K76.7) 
  „ ในระยะหลงัคลอด (O90.4) 
 ภาวะยรีูเมียจากการไหลเวยีนโลหิตผิดปกติ (R39.2) 
 ไตวาย : 
  „ แทรกซอ้นการแทง้ หรือการตั้งครรภน์อก 
 มดลูก หรือการตั้งครรภไ์ขป่ลาอุก(O00-O07, O08.4) 
  „ หลงัการเจบ็ครรภแ์ละการคลอด (O90.4) 
  „ หลงัการท าหตัถการ (N99.0) 
 

N17.9  ไตวายเฉียบพลนั 
N18.9  ไตวายเรื้อรัง 
N19  ไตวาย 
 ยรีูเมีย 
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ไม่รวม:  ไตวายร่วมกบัความดนัโลหิตสูง(I12.0) 
 ยรีูเมียของทารกแรกเกิด (P96.0) 
 น่ิวในทางเดินปัสสาวะ (N20-N23) 
N20.0  นิ่วในไต 
 น่ิวไต 
 น่ิวหรือหินในไต 
 น่ิวแบบสแตก็ฮอร์น 
 น่ิวในไต 
N20.1  นิ่วในท่อไต 
 หินในท่อไต 
N20.2  นิ่วในไตร่วมกบันิ่วในท่อไต 
N20.9  นิ่วในทางเดนิปัสสาวะ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ไตอกัเสบเป็นหนองจากน่ิว 
N21.0  นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ 
 น่ิวในถุงยืน่ของกระเพาะปัสสาวะ 
 หินในกระเพาะปัสสาวะ 
 ไม่รวม: น่ิวแบบสแตก็ฮอร์น (N20.0) 
N21.1  นิ่วในท่อปัสสาวะ 
N21.8  นิ่วในส่วนอืน่ของทางเดนิปัสสาวะส่วนล่าง 
N21.9  นิ่วในทางเดนิปัสสาวะส่วนล่างไม่ระบุรายละเอยีด 
N23  อาการปวดนิ่วไตทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 

ความผดิปกตอิืน่ของไตและท่อไต 
(N25-N29) 
N28.9  ความผดิปกตขิองไตและท่อไต 
 ไตพิการ 
 โรคไต 
 

โรคอืน่ของระบบปัสสาวะ 
(N30-N39) 
ไม่รวม:  การติดเช้ือในทางเดินปัสสาวะ (ท่ีแทรกซอ้น) : 
 „ การแทง้ หรือการตั้งครรภน์อกมดลูกหรือการ 
 ตั้งครรภไ์ขป่ลาอุก (O00-O07, O08.8) 
 „ การตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด  
 (O23.-, O75.3, O86.2) 
 „ ร่วมกบัน่ิวในทางเดินปัสสาวะ (N20-N23) 
 
N30.0  กระเพาะปัสสาวะอกัเสบเฉียบพลนั 

ไม่รวม:  กระเพาะปัสสาวะอกัเสบเพราะการ 
 ฉายรังสี (N30.4) 

 บริเวณสามเหล่ียมในกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ  
 (N30.3) 
N30.2  กระเพาะปัสสาวะอกัเสบเรื้อรังแบบอืน่ 
N30.9  กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ ไม่ระบุรายละเอยีด 
N34.0  ฝีทีท่่อปัสสาวะ 

 ฝี (ท่ี): 
 „ ต่อมคาวเปอร์ 
 „ ต่อมลิตเตอร์ 
 „ รอบท่อปัสสาวะ 
 „ ของท่อปัสสาวะ (ต่อม) 
ไม่รวม:  ปุ่มเน้ือท่ีท่อปัสสาวะ (N36.2) 
N34.1  ท่อปัสสาวะอกัเสบแบบไม่จ าเพาะ 
 ท่อปัสสาวะอกัเสบ : 
 „ ไม่เกิดจากหนองใน 
 „ ไม่เกิดจากวณัโรค 
N34.2  ท่อปัสสาวะอกัเสบแบบอืน่ 
 ปากช่องท่อปัสสาวะอกัเสบ 
 แผลเป่ือยของท่อปัสสาวะ (ปากช่อง) 
 ท่อปัสสาวะอกัเสบ : 
 „ หลงัหมดประจ าเดือน 
N34.3  กลุ่มอาการท่อปัสสาวะ ไม่ระบุรายละเอยีด 
N35.9  ท่อปัสสาวะคอด 
 ปากช่องท่อปัสสาวะแบบรูเขม็ 
N39.0  การตดิเช้ือในทางเดนิปัสสาวะ 
 

โรคของอวยัวะสืบพนัธ์ุชาย 
(N40-N51) 
N40  การเจริญเกนิของต่อมลูกหมาก 
 การโตเกินแบบอะดิโนไฟโบรมาตสั 
 การขยายขนาด (ไม่ร้าย) 
 การโตเกิน (ไม่ร้าย)  ของต่อม 
 มีเดียน บาร์ (ต่อมลูกหมาก)  ลูกหมาก 
 การอุดกั้นต่อมลูกหมาก   
ไม่รวม:  เน้ืองอกชนิดไม่ร้าย ของต่อมลูกหมาก (D29.1) 
N41.0  ต่อมลูกหมากอกัเสบเฉียบพลนั 
N41.1  ต่อมลูกหมากอกัเสบเฉียบพลนั 
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N41.2  ฝีต่อมลูกหมาก 
N41.9  โรคอกัเสบของต่อมลูกหมาก 
 ไม่ระบุรายละเอียด 
 ต่อมลูกหมากอกัเสบ 
N42.0  นิ่วของต่อมลูกหมาก 
 หินต่อมลูกหมาก 
N43.3 ไฮโดรซีล ไม่ระบุรายละเอยีด 
N43.4  หลอดน า้อสุจโิป่ง 
N44  การบิดของอณัฑะ 
 การบิดของ : 
 „ อีพิดิไดมิส 
 „ สายร้ังอณัฑะ 
 „ อณัฑะ 
N45.9  อณัฑะอกัเสบ อพีดิไิดมสิอกัเสบและอณัฑะกบั 
 อพีดิไิดมสิอกัเสบ ไม่มฝีี 
 อีพิดิไดมิสอกัเสบ 
 อณัฑะอกัเสบ 
N46  การมบุีตรยากในชาย 
 ไม่มีอสุจิ 
 อสุจินอ้ย 
N47  หนังหุ้มปลายองคชาตยาวเกนิ ตบี และร่นรัด 
 หนงัหุม้ปลายองคชาตยดึติด 
 หนงัหุม้ปลายองคชาตตึง 
N48.5  แผลขององคชาต 
N48.9  ความผดิปกตขิององคชาต 
 
ความผดิปกตขิองเต้านม 
(N60-N64) 

ไม่รวม:  ความผิดปกติของเตา้นมท่ีพบร่วมกบั 
 การคลอด (O91-O92) 
 
N60.2  ไฟโบรอะดิโนซิสของเตา้นม 
 ไม่รวม: ไฟโบรอะดิโนมาของเตา้นม (D24) 
N60.9  การเจริญผดิปกติชนิดไม่ร้ายของเน้ือเยือ่เตา้นม 
N61  การอกัเสบของเตา้นม 

 ฝี (เฉียบพลนั) (เร้ือรัง) (ไม่ใช่ระยะหลงัคลอด)  
 ของ: 

 „ ลานหวันม 

 „ เตา้นม 
 ฝีฝักบวัของเตา้นม 
 เตา้นมอกัเสบ (เฉียบพลนั) (เร้ือรัง) 
 (ไม่ใช่ระยะหลงัคลอด): 
 „ ติดเช้ือ 
ไม่รวม:  เตา้นมอกัเสบติดเช้ือในทารกแรกเกิด  
 (P39.0) 
N62  เต้านมโตผดิปกต ิ
 เตา้นมชายโตข้ึน 
 เตา้นมโตผดิปกติ: 
 „ ในระยะแรกรุ่น 
N63  ก้อนทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในเต้านมก้อนในเต้านม 
N64.0  รอยแยกและทางทะลขุองเต้านม 
N64.5  อาการและอาการแสดงอืน่ทีเ่ต้านม 
 เน้ือเตา้นมแขง็ 
 มีของเหลวไหลออกจากหวันม 
 หวันมบอด 
N64.9  ความผดิปกตขิองเต้านม 
 

การอกัเสบของอวยัวะในอุ้งเชิงกรานสตรี 
(N70-N77) 

ไม่รวม:  ท่ีแทรกซอ้น: 
 „ การแทง้ หรือการตั้งครรภน์อกมดลูก หรือ 
 การตั้งครรภไ์ขป่ลาอุก (O00-O07,O08.0) 
 „ การตั้งครรภ,์ การคลอด และระยะหลงัคลอด  
 (O23.-, O75.3, O85, O86.-) 
 

N70.0  ท่อน าไข่และรังไข่อกัเสบเฉียบพลนั 
 ปีกมดลูกอกัเสบเฉียบพลนั 
N70.1  ท่อน าไข่และรังไข่อกัเสบเรื้อรัง 
 ปีกมดลูกอกัเสบเร้ือรัง 
 ภาวะมีน ้ าในท่อน าไข ่
N70.2  ฝีของท่อน าไข่และรังไข่ 
 ฝี (ของ): 
 „ ท่อน าไข ่
 „ รังไข ่
 หนองในท่อน าไข ่
 ท่อน าไข่และรังไข:่ 
 „ รวมเป็นกลุ่ม 
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 „ โรคอกัเสบ 
N70.9  ท่อน าไข่อกัเสบและรังไข่อกัเสบ 
 ปีกมดลูกอกัเสบ 
N71.0  มดลูกอกัเสบเฉียบพลนั 
N71.1  มดลูกอกัเสบเรื้อรัง 
N71.9  มดลูกอกัเสบ 
N72  การอกัเสบของปากมดลูก 
 ปากมดลูกอกัเสบ          ร่วมกบัหรือไม่ 
 ปากมดลูกดา้นในอกัเสบ            ร่วมกบัการกร่อน 
 ปากมดลูกดา้นนอกอกัเสบ         หรือการปล้ิน 
 อาจใชร้หสัเสริม (B95-B97) ถา้ตอ้งการเพื่อ 
 ระบุเช้ือตน้เหต ุ
ไม่รวม:  การกร่อนและการปล้ินของปากมดลูก 
 ท่ีไม่มีการอกัเสบ (N86) 
N73.9  โรคอกัเสบในอุ้งเชิงกรานสตรี 
 การติดเช้ือหรืออกัเสบในอุง้เชิงกรานสตรี 
N75.0  ถุงน า้ของต่อมบาร์โทลนิ 
N75.1  ฝีของต่อมบาร์โทลนิ 
N75.8  โรคอืน่ของต่อมบาร์โทลนิ 
 ต่อมบาร์โทลินอกัเสบ 
N76.0  ช่องคลอดอกัเสบเฉียบพลนั 
 ช่องคลอดอกัเสบ 
 อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีดา้นนอกและช่องคลอด 
 อกัเสบ: 
 „ เฉียบพลนั 
N76.1  ช่องคลอดอกัเสบกึง่เฉียบพลนัและเร้ือรัง 
 อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีดา้นนอกและช่องคลอด 
 อกัเสบ: 
 „ เร้ือรัง 
 „ ก่ึงเฉียบพลนั 
N76.2  อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีด้านนอกอกัเสบเฉียบพลนั 
 อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีดา้นนอกอกัเสบ 
N76.3  ช่องคลอดอกัเสบกึง่เฉียบพลนัและเร้ือรัง 
N76.4  ฝีทีอ่วยัวะสืบพนัธ์ุสตรีด้านนอก 
 ฝีท่ีอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีดา้นนอก 
 
 
 

ความผดิปกตขิองอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีทีไ่ม่เกดิจากการ 
อกัเสบ 
(N80-N98) 
N80.9  เยือ่บุมดลูกเจริญผดิที ่
N91.2  ไม่มปีระจ าเดอืน 
 ประจ าเดือนขาด 
N91.5  ประจ าเดอืนมาน้อย 
 ประจ าเดือนออกนอ้ย 
N92.0  ประจ าเดอืนมามากเกนิและบ่อย 
 ในวงรอบสม ่าเสมอ 
 ประจ าเดือนออกมาก 
 ประจ าเดือนมาก 
 ประจ าเดือนถ่ี 
N92.1  ประจ าเดอืนมามากเกนิและบ่อยในวงรอบไม่ 
 สม า่เสมอ 
 เลือดออกระหวา่งรอบประจ าเดือนไม่ 
 สม ่าเสมอ 
 รอบประจ าเดือนสั้นและไม่สม ่าเสมอ 
 ประจ าเดือนออกมากและมีเลือดออกระหวา่ง 
 รอบประจ าเดือน 
 เลือดออกระหวา่งรอบประจ าเดือน 
N92.6  ประจ าเดอืนมาไม่สม า่เสมอ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ไม่สม ่าเสมอ : 
 „ เลือดออก 
 „ ประจ าเดือน 
 ไม่รวม: ประจ าเดือนมาไม่สม ่าเสมอร่วมกบั: 
 „ รอบประจ าเดือนยาว หรือ ประจ าเดือนออก 
 นอ้ย (N91.3-N91.5) 
 „ รอบประจ าเดือนสั้น หรือประจ าเดือนออก 
 มากเกิน (N92.1) 
N95.0  เลอืดออกหลงัวยัหมดประจ าเดอืน 

ไม่รวม:  สมัพนัธ์กบัการหมดประจ าเดือน 
 ผิดธรรมชาติ (N95.3) 
N95.1  สภาวะหมดประจ าเดอืนและเร่ิมหมด 
 ประจ าเดือน 
 อาการ เช่น หนา้แดง นอนไม่หลบั ปวดศีรษะ  
 ขาดสมาธิ สมัพนัธ์กบัวยัหมดประจ าเดือน 
ไม่รวม:  สมัพนัธ์กบัการหมดประจ าเดือน 
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 ผิดธรรมชาติ (N95.3) 
N97.9  ภาวะมบุีตรยากในสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่15 
 
การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด 
(O00-O99) 

ไม่รวม:  โรคและการบาดเจบ็บางอยา่งท่ีแทรกซอ้น 
 การตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด 
  ท่ีไดจ้ าแนกไวท่ี้อ่ืน : 
  „ สาเหตุภายนอก (ของการตาย)  
  (V, W, X, Y) 
 „ โรคภูมิคุม้กนับกพร่องจากไวรัส [เอชไอว]ี 
  (B20-B24) 
 „ การบาดเจบ็ ไดรั้บพิษ และผลสืบเน่ือง 
  บางอยา่งของสาเหตุภายนอก 
  (S00-T88.1, T88.6-T98) 
 „ ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมท่ีเกิด 
  ร่วมกบัระยะหลงั คลอด (F53.-) 
 „ บาดทะยกัจากการคลอด (A34) 
 „ เน้ือตายของต่อมใตส ้มองหลงัคลอด (E23.0) 
 „ โรคกระดูกน่วมในระยะหลงัคลอด (M83.0) 
 การดูแล : 
  „ ครรภค์วามเสยี ่งสูง (Z35.-) 
  „ ครรภป์กติ (Z34.-) 
 
บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
O00-O08  การตั้งครรภ์ทีส้ิ่นสุดด้วยการแท้ง 
O10-O16 อาการบวม มโีปรตนีในปัสสาวะ และความดนั 
 โลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ การคลอดและระยะ 
 หลงัคลอด 
O20-O29  ความผดิปกตอิืน่ของมารดาเนื่องจากการตั้งครรภ์ 
O30-O48  การดูแลมารดาทีม่ปัีญหาของทารกในครรภ์ 
 และโพรงน า้คล า่ รวมทั้งปัญหาในการคลอด 
O60-O75  ภาวะแทรกซ้อนของการเจบ็ครรภ์และการคลอด 
O80-O84  การคลอด 
O85-O92  ภาวะแทรกซ้อนของระยะหลงัคลอด 
O94-O99  ภาวะอืน่ทางสูตกิรรม มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 
 
 



 132 

การตั้งครรภ์ทีส้ิ่นสุดด้วยการแท้ง 
(O00-O08) 

ไม่รวม:  การตั้งครรภต์่อไปในครรภแ์ฝดหลงัการ 
 เสียชีวติของทารกหน่ึงคนหรือมากกวา่ (O31.1) 
 

O03.9  การแท้งทีเ่กดิขึน้เอง 
 รวม: การแทง้เอง 
O06.9  การแท้ง 
 รวม: การท าแทง้ 
 

บวม มโีปรตนีในปัสสาวะ และความดนัโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ 
การคลอด และในระยะหลงัคลอด 
(O10-O16) 
O12.0  บวมระหว่างตั้งครรภ์ 
O12.1  มโีปรตนีในปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์ 
O12.2  บวมและมโีปรตนีในปัสสาวะระหว่างตั้งครรภ์ 
O13  ความดนัโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ 

 [เกิดจากการตั้งครรภ]์ โดยไม่มีโปรตีนใน 
 ปัสสาวะอยา่งมีนยัส าคญั 

 ความดนัโลหิตสูงระหวา่งตั้งครรภ ์
O14.0  โรคพษิแห่งครรภ์ระยะก่อนชักชนิดรุนแรง 
 นอ้ยและปานกลาง 
O14.1  โรคพษิแห่งครรภ์ระยะก่อนชักชนิดรุนแรงมาก 
O14.9  โรคพษิแห่งครรภ์ระยะก่อนชัก 
O15.0  โรคพษิแห่งครรภ์ระยะชักระหว่างตั้งครรภ์ 
O15.1  โรคพษิแห่งครรภ์ระยะชักระหว่างคลอด 
O15.2  โรคพษิแห่งครรภ์ระยะชักในระยะหลงัคลอด 
O15.9  โรคพษิแห่งครรภ์ระยะชัก ไม่ระบุเวลาทีชั่ก 
 โรคพิษแห่งครรภร์ะยะชกั 
O16  ความดนัโลหิตสูงทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในมารดา 
 

ความผดิปกตอิืน่ของมารดาทีเ่กดิจากการตั้งครรภ์เป็นส่วนใหญ่ 
(O20-O29) 

ไม่รวม:  มารดา: 
 „ การดูแลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทารกในครรภแ์ละ 
 โพรงน ้ าคร ่ า รวมทั้งปัญหาของการคลอดท่ีอาจ 
 เกิดข้ึน(O30-048) 
 „ เป็นโรคท่ีไดจ้ าแนกไวท่ี้อ่ืนแตแ่ทรกซอ้นการ 
 ตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด (O98-O99) 

O20.0  แท้งคุกคาม 
 เลือดออกท่ีระบุวา่เกิดจากแทง้คุกคาม 

O20.9  เลอืดออกในระยะเร่ิมตั้งครรภ์ 
O21.0  อาเจยีนมากเกนิอย่างไม่รุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ 

 อาเจียนมากเกินระหวา่งตั้งครรภ ์ไม่รุนแรง 
 หรือไม่ระบุความ รุนแรง เร่ิมก่อนส้ินสุด 
 สปัดาห์ท่ี 22 ของการตั้งครรภ ์
O21.1  อาเจยีนมากเกนิและมกีารรบกวนระบบ 
 เมตะบอลซึิม ระหว่างตั้งครรภ์ 
 อาเจียนมากเกินระหวา่งตั้งครรภ ์เร่ิมก่อน 
 ส้ินสุดสปัดาห์ท่ี 22 ของการตั้งครรภ ์และ 
 มีการรบกวน ระบบเมตะบอลิซึม เช่น : 
 „ ภาวะพร่องคาร์โบไฮเดรต 
 „ ภาวะขาดน ้ า 
 „ ภาวะขาดสมดุลเกลือแร่ในร่างกาย 
O21.2  อาเจยีนในระยะหลงัของการตั้งครรภ์ 
 อาเจียนมากเกินระหวา่งตั้งครรภ ์เร่ิมหลงั 
 อายคุรรภค์รบ 22 สปัดาห์เตม็ 
O21.8  อาเจยีนจากสาเหตุอืน่ระหว่างตั้งครรภ์ 
 อาเจียนจากโรคท่ีไดจ้ าแนกท่ีอ่ืนระหวา่ง 
  ตั้งครรภ ์ 
  อาจใชร้หสัเสริมเพื่อระบุสาเหต ุ
O21.9   อาเจยีนระหว่างตั้งครรภ์ 
O22.0   หลอดเลอืดด าขอดทีข่าระหว่างตั้งครรภ์ 
  หลอดเลือดด าขอด ระหวา่งตั้งครรภ ์
O22.2   หลอดเลอืดด าระดบัผวิอกัเสบมลีิม่เลอืด 
  ระหว่างตั้งครรภ์ 
  หลอดเลือดด าท่ีขาอกัเสบมีล่ิมเลือดระหวา่ง 
  ตั้งครรภ ์
O22.3   หลอดเลอืดด าระดบัลกึอกัเสบมลีิม่เลอืด 
  ระหว่างตั้งครรภ์ 
  ล่ิมเลือดในหลอดเลือดด าระดบัลึก ก่อนคลอด 
O22.4   ริดสีดวงทวารระหว่างตั้งครรภ์ 
O22.9   ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลอืดด าระหว่าง 
  ตั้งครรภ์ ไม่ระบุรายละเอยีด 
  ระหวา่งตั้งครรภ ์: 
  „ หลอดเลือดด าอกัเสบ 
  „ โรคของหลอดเลือดด า 
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  „ ล่ิมเลือด 
O23.9   การตดิเช้ืออืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของ 
  ระบบสืบพนัธ์ุและทางเดนิปัสสาวะระหว่าง 
  ตั้งครรภ์ 
  การติดเช้ือของระบบสืบพนัธ์ุและทางเดิน 
  ปัสสาวะระหวา่งตั้งครรภ ์
O24.3   เบาหวานทีเ่กดิก่อนตั้งครรภ์ 
O24.49   เบาหวานทีเ่กดิระหว่างตั้งครรภ์ 
  เบาหวานท่ีเกิดระหวา่งตั้งครรภ ์คลาส เอ 
  เบาหวานจากการตั้งครรภ ์
O24.9   เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ 
O25   ภาวะทุพโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ 
  ภาวะทุพโภชนาการระหวา่งคลอดและในระยะ 
  หลงัหลอด 
O26.0  น า้หนักเพิม่มากเกนิระหว่างตั้งครรภ์ 
ไม่รวม :   บวมระหวา่งตั้งครรภ ์(O12.0, O12.2) 
O26.1  น า้หนักเพิม่น้อยระหว่างตั้งครรภ์ 
 

การดูแลมารดาทีม่ปัีญหาของทารกในครรภ์และโพรงน า้คร ่า และ
ปัญหาทีอ่าจเกดิระหว่างคลอด 
(O30-O48) 
O30   ครรภ์แฝด 
O30.9   ครรภ์แฝด ไม่ระบุรายละเอยีด 
  ครรภแ์ฝด 
O32.1   การดูแลมารดาทีท่ารกมก้ีนเป็นส่วนน า 
O33.9   การดูแลมารดาทีม่กีารผดิสัดส่วน 
  ไม่ระบุรายละเอยีด 
  การผิดสดัส่วนระหวา่งศีรษะทารกกบัเชิง 
  กรานมารดา 
  การผิดสดัส่วนระหวา่งทารกกบัมารดา 
O42.9   ถุงน า้คร ่าแตกก่อนเจบ็ครรภ์ 
O44.0   รกเกาะต า่ทีร่ะบุว่าไม่มเีลอืดออก 
  รกฝังตวัท่ีส่วนล่างของมดลูกท่ีระบุวา่ 
  ไม่มีเลือดออก 
 
 
 
 

O44.1   รกเกาะต า่ร่วมกบัมเีลอืดออก 
  รกฝังตวัท่ีส่วนล่างของมดลูก หรือ 
  ร่วมกบัมีเลือดออก 
  รกเกาะต ่า : 
  „ ท่ีขอบคอมดลูก 
  „ บางส่วน           หรือร่วมกบัมีเลือดออก 
  „ ทั้งหมด 
ไม่รวม:   การเจ็บครรภแ์ละการคลอดท่ีมี 
  เลือดออกจากภาวะหลอดเลือดสายสะดือหอ้ย 
  ต ่า(O69.4) 
O45.9   รกลอกตวัก่อนก าหนด ไม่ระบุรายละเอยีด 
 รกลอกตวัก่อนก าหนด 
O46.9  ตกเลอืดก่อนคลอด 
O47.9  เจบ็ครรภ์เทยีม 
O48  ตั้งครรภ์ยาวนาน 
 ตั้งครรภเ์ลยก าหนดคลอด 
 ตั้งครรภเ์กินก าหนด 
 

ภาวะแทรกซ้อนของการเจบ็ครรภ์และการคลอด 
(O60-O75) 
O60  เจบ็ครรภ์และคลอดก่อนก าหนด 
 เร่ิมเจบ็ครรภ์ (เอง) ก่อนอายุครรภ์ครบ 
 37 สัปดาห์เตม็ 
O60.0  เจบ็ครรภ์ก่อนก าหนดโดยไม่คลอด 
O60.1  เจบ็ครรภ์เองก่อนก าหนดและคลอดก่อน 
 ก าหนด 
 ก่อนก าหนด : 
 „ เจ็บครรภแ์ละคลอด 
O60.2  เจบ็ครรภ์เองก่อนก าหนดและคลอดครบ 
 ก าหนด 
O64.9  การคลอดตดิขัดทีเ่กดิจากท่าและส่วนน าของ 
 ทารกผดิปกต ิ
O65.4  การคลอดตดิขัดทีเ่กดิจากการผดิสัดส่วน 
 ระหว่างทารกกบัเชิงกรานมารดา 
 การคลอดติดขดัท่ีเกิดจากการผิดสดัส่วน 
 ระหวา่งศีรษะทารกกบั เชิงกรานมารดา 
ไม่รวม:  การคลอดยากท่ีเกิดจากความผิดปกติ 
 ของทารก (O66.2-O66.3) 
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O66.9  การคลอดตดิขัด ไม่ระบุรายละเอยีด 
 คลอดยาก : 
 „ ทารก 
 „ มารดา 
O70.0  การฉีกขาดระดบัทีห่นึ่งของฝีเยบ็ระหว่างคลอด 
 ฝีเยบ็ฉีกขาด แยก หรือขาด (ท่ี) : 
 „ ปากช่องคลอด 
 „ แคม 
 „ ผิวหนงั                ระหวา่งคลอด 
 „ เลก็นอ้ย 

 „ ช่องคลอด 
 „ อวยัวะสืบพนัธ์ุดา้นนอก 
O70.1  การฉีกขาดระดบัทีส่องของฝีเยบ็ระหว่างคลอด 
 ฝีเยบ็ฉีกขาด แยก หรือขาดเช่นเดียวกบัใน  
 O70.0 ลามไปถึง: 
 „ ฐานเชิงกราน 
 „ กลา้มเน้ือฝีเยบ็                  ระหวา่งคลอด 
 „ กลา้มเน้ือช่องคลอด 
O70.2  การฉีกขาดระดบัทีส่ามของฝีเยบ็ระหว่างคลอด 
 ฝีเยบ็ฉีกขาด แยก หรือขาดเช่นเดียวกบัใน  
 O70.1 ลามไปถึง: 
 „ หูรูดทวารหนกั 
 „ ผนงัระหวา่งไสต้รง                ระหวา่งคลอด 
 กบัช่องคลอด 
 „ กลา้มเน้ือหูรูด 
O70.3  การฉีกขาดระดบัทีส่ี่ของฝีเยบ็ระหว่างคลอด 

 ฝีเยบ็ฉีกขาด แยก หรือขาดเช่นเดียวกบัใน  
 O70.2 ลามไปถึง: 

 „ เยือ่บุผิวทวารหนกั          ระหวา่งคลอด 
 „ เยือ่บุผิวไสต้รง 
O70.9  การฉีกขาดของฝีเยบ็ระหว่างคลอด 
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
O72.0  ตกเลอืดในระยะทีส่ามของการคลอด 
 ตกเลือดร่วมกบัรกคา้ง คา หรือติดแน่น 
 รกคา้ง 
O72.1  ตกเลอืดหลงัคลอดทนัทแีบบอืน่ 
 ตกเลือดหลงัรกคลอด 
 ตกเลือดหลงัคลอด (มดลูกไม่หดตวั) 

O72.2  ตกเลอืดภายหลงัและตกเลอืดแบบทุตยิภูม ิ
 หลงัคลอด 
 ตกเลือดจากมีส่วนของรกหรือเยือ่ถุงน ้ าคร ่ าคา้ง 
 รกและเยือ่ถุงน ้ าคร ่ าคา้งหลงัคลอด 
O73.0  รกค้างโดยไม่ตกเลอืด 
 รกงอกติดโดยไม่ตกเลือด 
O73.1  ส่วนของรกและเยือ่ถุงน า้คร ่าค้าง ไม่ตกเลอืด 
 รกและเยือ่ถุงน ้ าคร ่ าคา้งหลงัคลอด ไม่ตกเลือด 
O80.0  การคลอดเองท่าศีรษะ 
O80.1  การคลอดเองท่าก้น 
O80.2  การคลอดเองครรภ์เดีย่วแบบอืน่ 
O80.9  การคลอดเองครรภ์เดีย่ว 
 คลอดเอง 
 

ภาวะแทรกซ้อนในระยะหลงัคลอด 
(O85-O92) 
ไม่รวม:  ความผิดปกติของจิตใจและพฤติกรรในระยะ 
 หลงัคลอด(F53.-) 
 บาดทะยกัในสูติกรรม (A34) 
 โรคกระดูกน่วมหลงัคลอด (M83.0) 
 

O85  การตดิเช้ือหลงัคลอด 
 ระยะหลงัคลอด : 
 „ เยือ่บุมดลูกอกัเสบ 
 „ ไข ้
 „ เยือ่บุช่องทอ้งอกัเสบ 
 „ การติดเช้ือในกระแสเลือด 

 ไม่รวม: ส่ิงหลุดอุดหลอดเลือดท าใหมี้ไขแ้ละ 
 ติดเช้ือทางสูติกรรม (O88.3) 

 การติดเช้ือในกระแสเลือดระหวา่งเจบ็ครรภ ์ 
 (O75.3) 
O86.0  การตดิเช้ือของแผลผ่าตดัทางสูตกิรรม 

 ติดเช้ือ : 
 „ แผลผา่ทอ้งคลอด หลงัคลอด 
 „ การซ่อมฝีเยบ็ 
O86.2  การตดิเช้ือของทางเดนิปัสสาวะหลงัคลอด 
O86.8  การตดิเช้ือแบบอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดในระยะ 
 หลงัคลอด 
O87.0  หลอดเลอืดด าระดบัผวิอกัเสบมลีิม่เลอืดใน 
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 ระยะหลงัคลอด 
O87.1  หลอดเลอืดด าระดบัลกึอกัเสบมลีิม่เลอืดใน 
 ระยะหลงัคลอด 
 ล่ิมเลือดในหลอดเลือดด าระดบัลึก 
 หลงัคลอด หลอดเลือดด าในอุง้เชิงกราน 
 อกัเสบมีล่ิมเลือด หลงัคลอด 
O87.2  ริดสีดวงทวารในระยะหลงัคลอด 
O87.3  ลิม่เลอืดในหลอดเลอืดด าของสมองในระยะ 
 หลงัคลอด 
 ล่ิมเลือดในโพรงหลอดเลือดด าของสมองใน 
 ระยะหลงัคลอด 
O87.8  ภาวะแทรกซ้อนอืน่ของหลอดเลอืดด า 
 ในระยะหลงัคลอด 
 หลอดเลือดขอดท่ีอวยัวะสืบพนัธ์ุในระยะ 
 หลงัคลอด 
O87.9  ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลอืดด า 
 ในระยะหลงัคลอด ไม่ระบุรายละเอียด 
 ระยะหลงัคลอด : 
 „ หลอดเลือดด าอกัเสบ 
 „ โรคหลอดเลือดด า 
 „ ล่ิมเลือดในหลอดเลือด 
O90.0  แผลผ่าท้องคลอดแยก 
O90.1  แผลทางสูตกิรรมทีฝี่เยบ็แยก 
 แผลแยก : 
 „ การตดัฝีเยบ็ 
 „ การฉีกขาดของฝีเยบ็ 
 ฝีเยบ็ฉีกขาดแบบทุติยภูมิ 
O90.2  ก้อนเลอืดขังในแผลทางสูตกิรรม 
O90.9  ภาวะแทรกซ้อนอืน่ของระยะหลงัคลอด 
O91.0  การตดิเช้ือของหัวนมทีเ่กดิร่วมกบัการคลอด 
 ฝีของหวันม : 
 „ ระหวา่งตั้งครรภ ์
 „ หลงัคลอด 
O91.1  ฝีของเต้านมทีเ่กดิร่วมกบัการคลอด 
 ฝีเตา้นม 
 เตา้นมอกัเสบเป็นหนอง 
 ฝีใตล้านหวันม 
 

O91.2  เต้านมอกัเสบแบบไม่เป็นหนองทีเ่กดิร่วมกบั 
 การคลอด 
 ท่อน ้ าเหลืองอกัเสบท่ีเตา้นม 
 เตา้นมอกัเสบ : 
 „ เน้ือเยือ่ระหวา่งเซลล ์
 „ เน้ือเยือ่แท ้
O92.0  หัวนมบอดทีเ่กดิร่วมกบัการคลอด 
O92.1  หัวนมแตกทีเ่กดิร่วมกบัการคลอด 
 รอยแยกของหวันม ระหวา่งตั้งครรภ ์
 หรือหลงัคลอด 
O98.0  วณัโรคทีแ่ทรกซ้อนการตั้งครรภ์ 
 การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน A15-A19 
O98.1  ซิฟิลสิทีแ่ทรกซ้อนการตั้งครรภ์ 
 การคลอดและระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน A50-A53 
O98.2  โรคหนองในทีแ่ทรกซ้อนการตั้งครรภ์ 
 การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน A54.- 
O98.3  โรคตดิเช้ืออืน่ทีส่่วนใหญ่ตดิต่อทาง 

เพศสมัพนัธ์ท่ีแทรกซอ้นการตั้งครรภ ์
 การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน A55-A64 

O98.4  โรคตดิเช้ือไวรัสตบัอกัเสบแทรกซ้อน 
 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด 

 ภาวะใน B15-B19 
O98.8  โรคตดิเช้ือและโรคปรสิตชนิดอืน่ของมารดาที่ 
 แทรกซ้อนการตั้งครรภ์ 
 การคลอด และระยะหลงัคลอด 
O98.9  โรคตดิเช้ือและโรคปรสิตทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอียดของมารดาท่ีแทรกซอ้น 
 การตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด 
O99.0  โลหิตจางทีแ่ทรกซ้อนการตั้งครรภ์ 
 การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน D50-D64 
O99.1  โรคอืน่ของเลอืดและอวยัวะทีส่ร้างเมด็เลอืด  
 และความผดิปกตขิองกลไกภูมต้ิานทานแทรกซ้อน 
 การตั้งครรภ์,การคลอด และระยะหลงัคลอด 

ระหวา่งตั้งครรภ ์
หรือหลงัคลอด 

ระหวา่งตั้งครรภ ์
หรือหลงัคลอด 
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 ภาวะใน D65-D89 
ไม่รวม:  ตกเลือดร่วมกบัมีความบกพร่อง 
 ของการแขง็ตวัของเลือด 
 (O46.0, O67.0, O72.3) 
O99.2  โรคต่อมไร้ท่อ โรคทางโภชนาการและโรค 

 เมตะบอลกิทีแ่ทรกซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอด  
 และระยะหลงัคลอด 

 ภาวะใน E00-E90 
ไม่รวม:  โรคเบาหวาน (O24.-) 
 โรคทุพโภชนาการ (O25) 
 ต่อมไทรอยดอ์กัเสบหลงัคลอด (O90.5) 
O99.3  ความผดิปกตขิองจติและโรคของ 
 ระบบประสาททีแ่ทรกซ้อนการตั้งครรภ์ 
 การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน F00-F99 และ G00-G99 
ไม่รวม:  ซึมเศร้าหลงัคลอด (F53.0) 

 เสน้ประสาทส่วนปลาย 
 อกัเสบจากการตั้งครรภ ์(O26.8) 

 โรคจิตหลงัคลอด (F53.1) 
O99.4  โรคของระบบไหลเวยีนทีแ่ทรกซ้อน 
 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน I00-I99 
ไม่รวม:  โรคของกลา้มเน้ือหวัใจใน 
 ระยะหลงัคลอด (O90.3) 
 ความดนัโลหิตสูง (O10-O16) 
 ส่ิงหลุดอุดหลอดเลือดทางสูติกรรม (O88.-) 
 ภาวะแทรกซอ้นของหลอดเลือดด าและล่ิม 
 เลือดในโพรงหลอดเลือด 
 ด าของสมอง ใน : 
 „ ระยะเจบ็ครรภ ์การคลอด และระยะหลงั 
 คลอด (O87.-) 
 „ ระหวา่งตั้งครรภ ์(O22.-) 
O99.5  โรคของระบบหายใจทีแ่ทรกซ้อนการตั้งครรภ์  
 การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน J00-J99 
O99.6  โรคของระบบย่อยอาหารทีแ่ทรกซ้อน 
 การตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด 
 ภาวะใน K00-K93 

ไม่รวม:  ความผิดปกติของตบัระหวา่ง 
 ตั้งครรภ ์การคลอด และในระยะหลงัคลอด  
 (O26.6) 
O99.7  โรคของผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ผวิหนังทีแ่ทรก 
 ซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลงั 
 คลอด 
 ภาวะใน L00-L99 
ไม่รวม:  ผิวหนงัอกัเสบคลา้ยเริมระหวา่ง 
 ตั้งครรภ ์(O26.4) 
O99.8  โรคและภาวะอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดทีแ่ทรก 
 ซ้อนการตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลงั 
 คลอด  
 ภาวะท่ีจ าแนกใน O99.0-O99.7  
 เกิดร่วมกนัภาวะใน C00-D48, H00-H95, 

 M00-M99, N00-N99, และ Q00-Q99 
ไม่รวม:  การติดเช้ือของระบบสืบพนัธ์ุ 

และทางเดินปัสสาวะระหวา่งตั้งครรภ ์(O23.-) 
การติดเช้ือของระบบสืบพนัธ์ุและทางเดิน 
ปัสสาวะหลงัคลอด(O86.0-O86.3) 
การดูแลมารดาท่ีทราบหรือสงสยัวา่มีความผิดปกติ
ของอวยัวะในอุง้เชิงกราน (O34.-) 
ไตวายเฉียบพลนัหลงัคลอด(O90.4) 
ไตอกัเสบหลงัคลอด (O90.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 137 

บทที ่16 
 
ภาวะบางอย่างทีเ่ร่ิมต้นในระยะปริก าเนิด 
(P00-P96) 

รวม:   ภาวะท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิด แมจ้ะท า 
  ใหท้ารกตายหรือป่วยภายหลงั 
ไม่รวม:  รูปผิดปกติแต่ก าเนิด รูปพิการ และความ 
 ผิดปกติของโครโมโซม (Q00-Q99) 
 โรคของต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และ 
 เมตะบอลิซึม (E00-E90) 
 การบาดเจบ็ การไดรั้บพิษ และผลท่ีตามมา 
 ของสาเหตุภายนอก (S00-T98) 
 เน้ืองอก (C00-D48) 
 บาดทะยกัในทารกแรกเกิด (A33) 
 
บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี:้ 
P00-P04  ทารกในครรภ์และแรกเกดิได้รับผลจาก 
 ปัจจยัทางมารดา และภาวะแทรกซ้อนของ 
 การตั้งครรภ์ การเจบ็ครรภ์ และการคลอด 
P05-P08  ความผดิปกตเิกีย่วกบัอายุครรภ์และการ 
 เจริญเตบิโตของทารกในครรภ์ 
P10-P15  การบาดเจบ็จากการคลอด 
P20-P29  ความผดิปกตขิองระบบหายใจและระบบ 
 หัวใจและหลอดเลอืดทีพ่บเฉพาะในระยะ 
 ปริก าเนิด 
P35-P39  การตดิเช้ือทีพ่บเฉพาะในระยะปริก าเนิด 
P50-P61  เลอืดออกและความผดิปกตขิองเลอืดของ 
 ทารกในครรภ์และแรกเกดิ 
P70-P74  ความผดิปกตช่ัิวคราวของต่อมไร้ท่อและ 
 เมตะบอลซึิมทีพ่บเฉพาะในทารกในครรภ์ 
 และแรกเกดิ 
P75-P78  ความผดิปกตขิองระบบย่อยอาหารของ 
 ทารกในครรภ์และแรกเกดิ 
P80-P83  ภาวะเกีย่วกบัผวิหนังและการควบคุมอุณหภูม ิ
 ร่างกายของทารกในครรภ์และแรกเกดิ 
P90-P96  ความผดิปกตอิืน่ทีเ่ร่ิมต้นในระยะปริก าเนิด 
 

ความผดิปกตเิกีย่วกบัอายุครรภ์และการเตบิโตของทารกในครรภ์ 
(P05-P08) 
P05.0  ทารกน า้หนักเบากว่าอายุครรภ์ 

 น ้าหนกัทารกต ่ากวา่แต่ตวัยาวมากกวา่เซ็นไตล ์
 ท่ี 10 ส าหรับอายคุรรภ ์

  น ้าหนกัเบากวา่อายคุรรภ ์
P05.1  ทารกตวัเลก็กว่าอายุครรภ์ 
 ทั้งน ้ าหนกัและความยาวของทารกต ่ากวา่ 
 เซ็นไตลท่ี์ 10 ส าหรับอายคุรรภ ์
 ตวัเลก็กวา่อายคุรรภ ์
 ตวัเลก็และน ้ าหนกัเบากวา่อายคุรรภ ์
P05.9  ทารกในครรภ์เตบิโตช้า ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ทารกในครรภเ์ติบโตไม่เตม็ท่ี 
 ทารกในครรภเ์ติบโตชา้กวา่ปกติ 
 การเติบโตในครรภไ์ม่เตม็ท่ีหรือชา้ 
P07.3  คลอดก่อนครบก าหนดอายุครรภ์ 28 สัปดาห์ 
 เตม็หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 37 สัปดาห์เตม็  
 (196 วนัเตม็หรือมากกว่า แต่น้อยกว่า 259 วนัเตม็) 
 ทารกคลอดก่อนก าหนด 
P08.0  ทารกตวัใหญ่ผดิปกต ิ
 มกัหมายถึงน ้ าหนกัแรกเกิด 4500 กรัมหรือ 
 มากกวา่ 
 ไม่รวม: กลุ่มอาการของ: 
 „ ทารกแรกเกิดท่ีมารดาเป็นเบาหวาน (P70.1) 

 „ ทารกแรกเกิดท่ีมารดาเป็นเบาหวานระหวา่ง 
 ตั้งครรภ ์(P70.0) 

P08.2  ทารกคลอดเกนิก าหนด น า้หนักไม่มากกว่า 
 อายุครรภ์ 

 ทารกในครรภห์รือแรกเกิดท่ีมีอายคุรรภค์รบ  
 42 สปัดาห์หรือมากกวา่ น ้าหนกัไม่มากกวา่ 
 หรือตวัไม่โตกวา่อายคุรรภท์ารกคลอดเกิน 
 ก าหนด 
 

การตดิเช้ือทีพ่บเฉพาะในระยะปริก าเนิด 
(P35-P39) 

รวม:  การติดเช้ือในครรภห์รือระหวา่งคลอด 
ไม่รวม:  การติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง [เอชไอว]ี  
 แบบไม่มีอาการ(Z21) แต่ก าเนิด: 
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 „ การติดเช้ือโกโนคอกคสั (A54.-) 
 „ ปอดบวม (P23.-) 
   „ ซิฟิลิส (A50.-) 
 โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง [เอชไอว]ี (B20-B24) 
 โรคติดเช้ือท่ีเกิดหลงัการคลอด 
 (A00-B99, J09-J11) 
 โรคติดเช้ือของล าไส ้(A00-A09) 
 ผลตรวจทางหอ้งปฏิบติัการพบโรคภูมิคุม้กนั 
 บกพร่อง [เอชไอวี] (R75) 
 โรคติดเช้ือของมารดาเป็นสาเหตขุองการตาย 
 หรือการเจบ็ป่วยของทารกในครรภห์รือแรก 
 เกิด โดยทารกไม่มีอาการของโรค (P00.2) 
 บาดทะยกัในทารกแรกเกิด (A33) 
P38  สะดอือกัเสบในทารกแรกเกดิร่วมกบัมเีลอืด  
 ออกเลก็น้อยหรือไม่ม ี
 แกรนูโลมาของสะดือ 
P39.4  การตดิเช้ือทีผ่วิหนังในทารกแรกเกดิ 
 หนองบริเวณผวิหนังในทารกแรกเกดิ 
 ไม่รวม: เพม็ฟิกสั นีโอเนโตรัม (L00) 
 กลุ่มอาการผิวหนงัลอกคลา้ยถูกน ้ าร้อนลวก 
 จากเช้ือสแตฟิโลคอ็กคสั (L00) 
 
เลอืดออกและความผดิปกตขิองเลอืดของทารกในครรภ์และแรก
เกดิ 
(P50-P61) 
ไม่รวม:  ท่อน ้ าดีตีบและตนัแต่ก าเนิด (Q44.3) 
 กลุ่มอาการคริเกลอร์-นาจจาร์ (E80.5) 
 กลุ่มอาการดูบิน-จอห์นสนั (E80.6) 
 กลุ่มอาการของกิลเบอร์ต (E80.4) 
 เลือดจางจากการแตกของเมด็เลือดแดงโดย 
 กรรมพนัธ์ุ(D55-D58) 
P59.9  ภาวะตวัเหลอืงในทารกแรกเกดิ 

 อาการตวัเหลืองซ่ึงไม่ไดเ้กิดจากโรค(เป็นมาก)  
 (เป็นนาน) 

 ภาวะเก่ียวกบัผิวหนงัและการควบคุมอุณหภูมิ 
 ร่างกายของทารกในครรภ ์และแรกเกิด 
 (P80-P83) 
 

 
P83.4  เต้านมคดัในทารกแรกเกดิ 
 เตา้นมอกัเสบท่ีไม่เกิดจากการติดเช้ือในทารก 
 แรกเกิด 
P83.5  ไฮโดรซีลแต่ก าเนิด 
P83.6   ติง่เนือ้ทีส่ะดอืในทารกแรกเกดิ 
 

ความผดิปกตอิืน่ทีเ่ร่ิมต้นในระยะปริก าเนิด 
(P90-P96) 
P92.0  อาการอาเจยีนในทารกแรกเกดิเยือ่บุกระเพาะอกัเสบ 
P92.1  อาการส ารอกในทารกแรกเกดิ 
P92.2  การให้อาหารได้ช้าในทารกแรกเกดิ 
P92.3  การให้อาหารน้อยเกนิไปในทารกแรกเกดิ 
P92.4  การให้อาหารมากเกนิไปในทารกแรกเกดิ 
P92.5  ความล าบากในการดูดนมจากเต้านมในทารกแรกเกดิ 
P92.9  ปัญหาในการให้อาหารทารกแรกเกดิ 
P96.3  ช่องว่างระหว่างกะโหลกกว้างในทารกแรกเกดิ 
 กระดูกกะโหลกยบุตวัในทารกแรกเกิด 

 ภาวะP96.9 ท่ีเร่ิมตน้ในระยะปริก าเนิดไม่ระบุ 
 รายละเอียดภาวะไร้ความสามารถแต่ก าเนิด 
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บทที ่17 
 
รูปผดิปกตแิต่ก าเนิด รูปพกิาร และความผดิปกตขิองโครโมโซม 
(Q00-Q99) 
ไม่รวม:  ความผิดปกติของเมตะบอลิซึมแต่ก าเนิด 
 (E70-E90) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
Q00-Q07  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของระบบประสาท 
Q10-Q18  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของตา หู หนา้ และคอ 
Q20-Q28  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของระบบไหลเวยีน 
 โลหิต 
Q30-Q34  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของระบบหายใจ 
Q35-Q37  ปากแหวง่และเพดานโหว ่
Q50-Q56  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
Q60-Q64  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของระบบปัสสาวะ 
Q65-Q79  รูปผิดปกติและรูปพิการแต่ก าเนิดของระบบ 
 กลา้มเน้ือและโครงร่าง 
Q80-Q89  รูปผิดปกติแต่ก าเนิดอ่ืน 
Q90-Q99  ความผิดปกติของโครโมโซม มิไดจ้ าแนก 
 ไวท่ี้ใด 
 

รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของตา หู หน้าและคอ 
(Q10-Q18) 
ไม่รวม:  ปากแหวง่และเพดานโหว ่(Q35-Q37) 
 รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของ : 
 „ กระดูกสนัหลงัส่วนคอ  
 (Q05.0, Q05.5,Q67.5, Q76.0-Q76.4) 
 „ กล่องเสียง (Q31.-) 
 „ ริมฝีปาก NEC (Q38.0) 
 „ จมูก (Q30.-) 
 „ ต่อมพาราไทรอยด  
 „ ต่อมไทรอยด  
Q17.0  ใบหูเกนิ 

 ต่ิงหนา้รูหูเกิน 
 หูเกิน 
 ต่ิงหนา้หู 
 จ านวนมากเกิน: 
 „ หู 

 „ ต่ิงหู 
Q17.9  รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของหู 
 ความผิดปกติแต่ก าเนิดของหู 
Q18.0 โพรง ทางทะล ุและถุงน า้ของร่อง 
 แบรนเคยีล 
 แบรนเคียลเจริญไม่สมบูรณ์ 
Q18.1  โพรงและถุงน า้หน้าหู 
 ทางทะล ุ(ของ) : 
 „ ใบหู แต่ก าเนิด 
 „ คอและหู 
Q18.2  รูปผดิปกตแิบบอืน่ของร่องแบรนเคยีล 
 รูปผิดปกติของร่องแบรนเคียล 
 ใบหูอยูท่ี่คอ 
 ไม่มีขากรรไกรล่างและหูอยูใ่ตใ้บหนา้ 
Q18.9  รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของหน้าและคอ 
 รูปผิดปกติแต่ก าเนิด ของหนา้และคอ 
 

รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของระบบหายใจ 
(Q30-Q34) 
Q30.9  รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของจมูก 
 

ปากแหว่งและเพดานโหว่ 
(Q35-Q37) 
Q35.1  เพดานส่วนแข็งโหว่ 
Q35.3  เพดานส่วนอ่อนโหว่ 
Q35.5  เพดานส่วนแข็งและส่วนอ่อนโหว่ 
Q35.9  เพดานโหว่ 
Q36.0  ปากแหว่ง สองข้าง 
Q36.1  ปากแหว่ง ตรงกลาง 
Q36.9  ปากแหว่ง ข้างเดยีว 
 ปากแหวง่ 
Q37.0  เพดานส่วนแข็งโหว่ร่วมกบัปากแหว่งสองข้าง 
Q37.1  เพดานส่วนแข็งโหว่ร่วมกบัปากแหว่งข้างเดยีว 
 เพดานส่วนแขง็โหวร่่วมกบัปากแหวง่ 
Q37.2  เพดานส่วนอ่อนโหว่ร่วมกบัปากแหว่งสองข้าง 
Q37.3  เพดานส่วนอ่อนโหว่ร่วมกบัปากแหว่งข้างเดยีว 
 เพดานส่วนอ่อนโหวร่่วมกบัปากแหวง่ 
Q37.4  เพดานส่วนแข็งและส่วนอ่อนโหว่ร่วมกบัปาก 
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 แหว่งสองข้าง 
Q37.5  เพดานส่วนแข็งและส่วนอ่อนโหว่ร่วมกบัปาก 
 แหว่งข้างเดยีว 
 เพดานส่วนแขง็และส่วนอ่อนโหวร่่วมกบั 
 ปากแหวง่ 
Q37.8  เพดานโหว่ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดร่วมกบัปาก 
 แหว่งสองข้าง 
Q37.9  เพดานโหว่ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดร่วมกบัปาก 
 แหว่งข้างเดยีว 
 เพดานโหวร่่วมกบัปากแหวง่ 
 

รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดแบบอืน่ของระบบย่อยอาหาร 
(Q38-Q45) 
Q38  รูปผดิปรกตแิต่ก าเนิดของริมฝีปาก 
 แต่ก าเนิด : 
 „ ทางทะลขุองริมฝีปาก 
 „ รูปผิดปกติของริมฝีปาก 
 กลุ่มอาการแวน เดอ วดู 
 ไม่รวม : ปากแหวง่ (Q36.-) 
 „ ร่วมกบัเพดานโหว ่(Q37.-) 

 ริมฝีปากใหญ่ผิดปกติ (Q18.6) 
 ริมฝีปากเลก็ผิดปกติ (Q18.7) 

Q38.39  รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของลิน้ 
Q38.69  รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของปาก 
 รูปผิดปกติแต่ก าเนิดของปาก 
 

รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดของอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
(Q50-Q56) 
ไม่รวม:  กลุ่มอาการด้ือต่อแอนโดรเจน (E34.5) 
 กลุ่มอาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผดิปกติของ 
 จ านวนและรูปร่างของโครโมโซม 
 (Q90-Q99) 
 กลุ่มอาการลกัษณะเหมือนเพศหญิงท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กบัอณัฑะ (E34.5) 
Q53.1  อณัฑะไม่ลงถุง ข้างเดยีว 
Q53.2  อณัฑะไม่ลงถุง สองข้าง 
Q53.9  อณัฑะไม่ลงถุง 
 อณัฑะคา้งในทอ้ง 

Q54.9  รูเปิดท่อปัสสาวะอยู่ด้านล่าง 
 
 

รูปผดิปกตแิละรูปพกิารแต่ก าเนิดของระบบกล้ามเนือ้และโครงร่าง 
(Q65-Q79) 
Q69.0  นิว้มอืเกนิ 
Q69.1  นิว้หัวแม่มอืเกนิ 
Q69.2  นิว้เท้าเกนิ 
 น้ิวหวัแม่เทา้เกิน 
Q69.9  นิว้เกนิ 
 น้ิวเพ่ิมจ านวน 
Q70.4  นิว้เกนิและตดิกนั 
Q70.9  นิว้ตดิกนั 
 น้ิวติดกนัตลอดทั้งน้ิว 
 

รูปผดิปกตแิต่ก าเนิดแบบอืน่ 
(Q80-Q89) 
Q83.1  เต้านมเกนิ 
 เตา้นมเพ่ิมจ านวน 
Q85.0  โรคท้าวแสนปม (ไม่เป็นเนือ้ร้าย) 
 โรคฟอน ริกกลิงเฮาเซน 
Q89.9  รูปผดิปกตแิต่ก าเนิด 
 แต่ก าเนิด: 
 „ ความผิดปกติ 
 „ รูปพิการ 
Q90.9  กลุ่มอาการดาวน์ 
 ภาวะแฝดสามของโครโมโซมคู่ท่ี 21 
Q96.9  กลุ่มอาการเทอเนอร์ 
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บทที ่18 
 
อาการ อาการแสดง และความผดิปกตทิีพ่บจากการตรวจทาง
คลนิิกและทางห้องปฏบิัตกิาร มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
(R00-R99) 

บทน้ีรวมอาการ อาการแสดง ผลการตรวจทางคลินิก
หรือทางหอ้งปฏิบติัการท่ีผิดปกติ และภาวะท่ีไม่ชดัเจนซ่ึงการ
วนิิจฉยัมิไดถู้กจ าแนกไวท่ี้อ่ืน 
 

อาการแสดงและอาการท่ีช้ีน าค่อนขา้งชดัเจนไปสู่การ
วนิิจฉยั ถูกจดัไวใ้นบทอ่ืนของบญัชีจ าแนกโรคโดยทัว่ไปในบท
น้ีประกอบดว้ยภาวะท่ีไม่ค่อยชดัเจนและ 
อาการซ่ึงหากมิไดท้ าการศึกษาอยา่งจริงจงัเพ่ือใหไ้ด ้
การวนิิจฉยัขั้นสุดทา้ยแลว้ จะบ่งช้ีไปถึงโรคไม่นอ้ยกวา่ 
สองโรค หรือระบบในร่างกายอยา่งนอ้ยสองระบบ 
ในทางปฏิบติัทุกกลุ่มการวนิิจฉยัในบทน้ีเป็นภาวะท่ี 
“มิไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืน” “ไม่ทราบสาเหต”ุ หรือ 
“ชัว่คราว” ควรใชด้ชันีล าดบัอกัษรเพื่อตรวจสอบให ้
แน่นอนวา่อาการและอาการแสดงใดถูกจดัไวใ้นบทน้ี 
หรือถูกจดัไวใ้นบทอ่ืน การจ าแนกยอ่ยในส่วนท่ีเหลือ 
ดว้ยเลข .8 โดยทัว่ไปมีไวส้ าหรับอาการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ี 
ไม่สามารถจ าแนกท่ีอ่ืนได ้
 

ภาวะและอาการแสดงหรืออาการท่ีจดัรวมอยูใ่นกลุ่ม
R00-R99 ประกอบดว้ย: 
 

(ก) ผูป่้วยท่ีไม่สามารถไดก้ารวนิิจฉยัท่ีจ าเพาะกวา่น้ี
แมจ้ะไดสื้บคน้จากขอ้เท็จ จริงทุกอยา่งแลว้ 

(ข) อาการแสดงหรืออาการท่ีพบในคร้ังแรกนั้นเป็น
เพียงชัว่คราว และไม่สามารถสรุปสาเหตุได ้

ค) การวนิิจฉยัขั้นตน้ของผูป่้วยท่ีไม่กลบัมารับการ
รักษาหรือสืบคน้โรคต่อ 
(ง) ผูป่้วยถูกส่งต่อไปยงัสถานพยาบาลอ่ืนเพ่ือการรักษาหรือ
สืบคน้โรคก่อนไดรั้บการวนิิจฉยั 
 

(จ) ผูป่้วยไม่สามารถได ้รับการวนิิจฉยัท่ีแม่นย  ากวา่น้ี
ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม 

(ฉ) อาการบางอยา่งท่ีมีขอ้มูลประกอบชดัเจน และ
เป็นปัญหาส าคญัยิง่ในการดูแลรักษาท่ีจ าเป็นตอ้ง 

บนัทึกไว ้
ไม่รวม:  ความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจคดักรอง 
มารดาก่อนคลอด (O28.-) 
ภาวะบางอยา่งท่ีตั้งตน้ในระยะปริก าเนิด (P00-P96) 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
R00-R09  อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัระบบ 
 ไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจ 
R10-R19  อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัระบบยอ่ย 
 อาหารและทอ้ง 
R20-R23  อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัผิวหนงัและ 
 เน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงั 
R25-R29  อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัระบบ 
 ประสาทและระบบกลา้ม เน้ือโครงร่าง 
R30-R39  อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัระบบ 
 ปัสสาวะ 
R40-R46  อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัการรับรู้ 
 ความรู้สึก ภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรม 
R47-R49  อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัการพดูและ 
 เสียง 
R50-R69  อาการและอาการแสดงทัว่ไป 
R70-R79  ความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจเลือดไม่มีการ 
 วนิิจฉยั 
R80-R82  ความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจปัสสาวะไม่มี 
 การวนิิจฉยั 
R83-R89  ความผิดปกติท่ีพบจากการตรวจของเหลวสาร  
 และเน้ือเยือ่จากส่วนอ่ืนของร่างกายไม่มีการ 
 วนิิจฉยั 
R90-R94  ความผิดปกติท่ีพบจากการวนิิจฉยัทางรังสี 
 และการตรวจการท างานของอวยัวะต่างๆไม่มี 
 การวนิิจฉยั 
R95-R99  การตายท่ีมีสาเหตุไม่ชดัเจนและไม่ทราบ 
 สาเหต ุ
 

อาการและอาการแสดงทีเ่กีย่วกบัระบบไหลเวยีน 
โลหิตและระบบหายใจ 
(R00-R09) 
R00.0  หัวใจเต้นเร็ว 
 ใจเตน้เร็ว 
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 หวัใจเตน้เร็ว : 
 „ ไซโนออริคูลาร  
 „ ไซนสั [ไซนูซอล] 
R00.1  หัวใจเต้นช้า 
 หวัใจเตน้ชา้ : 
 „ ไซนูเอเตรียล 
 „ ไซนสั 
 „ วากลั 
 ใจเตน้ชา้ 
 อาจใชร้หสัสาเหตุภายนอก (บทท่ี 20) เสริม  
 เพื่อระบุยา ถา้เกิดจากยา 
R00.2  ใจส่ัน 
 รู้สึกใจเตน้ 
R02  เนือ้ตายเน่า มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 ไม่รวม: เน้ือตายเน่า ใน : 
 „ โรคหลอดเลือดแดงแขง็ (I70.2) 

 „ โรคเบาหวาน (E10-E14 ร่วมกบัรหสัหลกั 
 ท่ีส่ี .5) 

 „ โรคหลอดเลือดส่วนปลายอ่ืน (I73.-) 
 เน้ือตายเน่าท่ีต าแหน่งท่ีระบุรายละเอียด†ดู  
 ดชันีล าดบัอกัษร 
 เน้ือตายเน่ามีแก๊ส (A48.0) 
 ไพโอเดอมา แกงกรีโนซมั (L88) 
R03.0  วดัความดนัโลหิตได้สูง ไม่มกีารวนิิจฉัยว่าเป็น 
 ความดนัโลหิตสูง 
 ข้อสังเกต: รหสักลุ่มน้ีใชบ้นัทึกการตรวจพบ 
 ความดนัโลหิตสูงในผูป่้วยท่ีไม่เคยไดรั้บการ 
 วนิิจฉยัวา่เป็นความดนัโลหิตสูงมาก่อน หรือ 
 เป็นการตรวจพบโดยบงัเอิญ 
R03.1  วดัความดนัโลหิตได้ต า่แบบไม่จ าเพาะ 
 ไม่รวม: ความดนัโลหิตต ่า (I95.-) 
 „ เม่ือลุกยนื จากสาเหตุทางประสาท (G90.3) 
 กลุ่มอาการความดนัโลหิตต ่าของมารดา  
 (O26.5) 
R04.0  เลอืดก าเดาออก 
 เลือดออกจากจมูก 
 เลือดไหลทางจมูก 
R04.1  เลอืดออกในคอ 

 ไม่รวม: ไอเป็นเลอืด (R04.2) 
R04.2 ไอเป็นเลอืด 
 เสมหะมีเลือดปน 
 ไอและมีเลือดออก 
R05  ไอ 
 ไม่รวม: ไอและมีเลือดออก (R04.2) 
 ไอจากสาเหตุทางจิตใจ (F45.3) 
R06.0  หายใจล าบาก 
 นอนราบแลว้หายใจล าบาก 
 หายใจสั้น 
 ไม่รวม: หายใจเร็วชัว่คราวในทารกแรกเกิด  
 (P22.1) 
R06.2  เสียงวีด้ๆ 
R06.4  หายใจเร็วกว่าปกต ิ
 ไม่รวม: หายใจเร็วกวา่ปกติจากสาเหตุทาง 
 จิตใจ (F45.3) 
R06.5  หายใจทางปาก 

 กรน 
 ไม่รวม: ปากแหง้ (R68.2) 

R06.6  สะอกึ 
 ไม่รวม: สะอึกจากสาเหตุทางจิตใจ (F45.3) 

R06.7  จาม 
R06.8  ความผดิปกตอิืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของ 

 การหายใจ 
 หยดุหายใจ 
 กลั้นหายใจ 
 รู้สึกจะส าลกั 
 ถอนหายใจ 
 ไม่รวม: หยดุหายใจ (ของ): 
 „ ทารกแรกเกิด (P28.4) 
 „ ขณะหลบั (G47.3) 
 „ ทารกแรกเกิด (ปฐมภูมิ)(P28.3) 

R07.0  เจบ็ในคอ 
R07.1  เจบ็หน้าอกเวลาหายใจ 

 หายใจเจบ็ 
R07.2  เจบ็ด้านหน้าของหัวใจ 
R07.4  เจบ็หน้าอก ไม่ระบุรายละเอยีด 
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R09.3  เสมหะผดิปกต ิ
 ผิดปกติ : 

„ ปริมาณ 
 „ สี (ของ) เสมหะ 
 „ กล่ิน 
 มากเกิน 
 ไม่รวม: เสมหะมีเลือดปน (R04.2) 
 

อาการและอาการแสดงทีเ่กีย่วกบัระบบย่อยอาหาร 
และท้อง 
(R10-R19) 
ไม่รวม:  เลือดออกในกระเพาะอาหารและล าไส้ 
 (K92.0-K92.2) 
 „ ทารกแรกเกิด (P54.0-P54.3) 
 ล าไสอุ้ดตนั (K56.-) 
 „ ทารกแรกเกิด (P76.-) 
 กระเพาะอาหารส่วนปลายหดตวั (K31.3) 
 „ แต่ก าเนิดหรือในทารก (Q40.0) 

 อาการและอาการแสดงท่ีเก่ียวกบัระบบ 
 ปัสสาวะ (R30-R39) 

 อาการท่ีส่งต่อไปอวยัวะสืบพนัธ์ุ : 
 „ สตรี (N94.-) 
 „ ชาย (N48-N50) 
R10.0  ปวดท้องเฉียบพลนั 
 ปวดทอ้งรุนแรง (ทัว่ไป) (เฉพาะท่ี)(ร่วมกบั 
 ทอ้งแขง็) 
R10.1  ปวดเฉพาะท้องส่วนบน 
 ปวดบริเวณล้ินป่ี 
R10.2  ปวดอุ้งเชิงกรานและฝีเยบ็ 
R10.3  ปวดท้องน้อยส่วนอืน่ 
R10.48  ปวดท้องแบบอืน่ 
 ปวดบิด : 
 „ NOS 
 „ ในทารก 
R10.49  ปวดท้องทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 กดเจบ็ท่ีทอ้ง 
R11.9  คลืน่ไส้และอาเจยีน 
R12  แสบร้อนหน้าอก 

 ไม่รวม: อาหารไม่ยอ่ย (K30) 
 
 
R13  กลนืล าบาก 
 กลืนยาก 
 คอหอยไม่ประสานงาน 
R14  ท้องอดื และภาวะทีเ่กีย่วข้อง 
 ทอ้งโป่งพอง (แก๊ส) 
 ทอ้งเฟ้อ 
 ทอ้งข้ึน 
 ปวดทอ้งจากลมมาก 
 ลมมาก (ในทอ้ง) (ในล าไส)้ 
 ไม่รวม: กลืนลมจากสาเหตุทางจิตใจ (F45.3) 
R15  กลั้นอุจจาระไม่ได้ 
 อุจจาระรด 
 ไม่รวม: ท่ีไม่เกิดจากสาเหตทุางกาย (F98.1) 
 หูรูดทวารหนกัหยอ่น (K59.5) 
R17.9  ดซ่ีาน 
R18  ท้องมาน 
 น ้าในช่องทอ้ง 
R19.5  ความผดิปกตอิืน่ของอุจจาระ 
 สีอุจจาระผดิปกติ 
 อุจจาระปริมาณมาก 
 มูกในอุจจาระ 
 เลือดแฝงในอจุจาระ 
 ไม่รวม : อุจจาระด า (K92.1) 
 „ ในระยะปริก าเนิด (P54.1) 
 
อาการและอาการแสดงทีเ่กีย่วกบัผวิหนังและ 
เนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 
(R20-R23) 
R20.0  ไม่มคีวามรู้สึกทีผ่วิหนัง 
R20.1  ความรู้สึกทีผ่วิหนังลดลง 
R20.2  ความรู้สึกทีผ่วิหนังผดิเพีย้น 
 เสียว 
 เจ็บแปลบ 
 ซู่ซ่า 
 ไม่รวม: เหน็บปลายมือปลายเทา้ (I73.8) 

(ของ)  เสมหะ 
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R20.3  ความรู้สึกทีผ่วิหนังเพิม่ขึน้ 
R21  ผืน่และเมด็ทีผ่วิหนัง 
R22.0  อาการบวมเฉพาะที ่ก้อน และไตทีศี่รษะ 
R22.1  อาการบวมเฉพาะที ่ก้อน และไตทีค่อ 
R22.2  อาการบวมเฉพาะที ่ก้อน และไตทีล่ าตวั 
R22.3  อาการบวมเฉพาะที ่ก้อน และไตทีแ่ขน 
R22.4  อาการบวมเฉพาะที ่ก้อน และไตทีข่า 
R22.9  อาการบวมเฉพาะที ่ก้อน และไต 
 

อาการและอาการแสดงทีเ่กีย่วกบัระบบประสาทและระบบ
กล้ามเนือ้โครงร่าง 
(R25-R29) 
R25.1  อาการส่ัน 
 ไม่รวม: โคเรีย (G25.5) 
 อาการสัน่ : 
 „ ท่ีไม่ทราบสาเหต ุ(G25.0) 
 „ ฮีสทีริคอล (F44.4) 
 „ เวลาตั้งใจ (G25.2) 
R26.2  เดนิล าบาก 
R29.0  การชักเกร็ง 
 มือจีบ 
 ไม่รวม: การชกัเกร็ง: 
 „ แบบฮิสทีเรีย (F44.5) 
 „ ในระยะปริก าเนิด (P71.3) 
 „ จากความผิดปกติของต่อมพาราไทรอยด ์ 
 (E20.9) 
 „ หลงัตดัต่อมไทรอยด ์(E89.2) 
R29.6  มแีนวโน้มจะล้ม 
 มีแนวโนม้จะลม้เพราะสูงอายหุรือมีปัญหา 
 สุขภาพท่ีไม่ชดัเจน 

ไม่รวม: อุบติัเหต ุ(X59) 
เดินล าบาก (R26.2) 
เวยีนศีรษะ (R42) 
ลม้จากโรคท่ีจ าแนกท่ีอ่ืน 
หมดสติชัว่คราวและเป็นลม (R55) 
 
 
 
 

 

อาการและอาการแสดงทีเ่กีย่วกบัระบบปัสสาวะ 
(R30-R39) 
R30.0  ถ่ายปัสสาวะล าบาก 
 ปัสสาวะปวดขดั 
R30.1  ปวดเบ่งปัสสาวะ 
R30.9  ปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ 
 ปวดเวลาถ่ายปัสสาวะ 
R31  ปัสสาวะเป็นเลอืด 
 ไม่รวม: ปัสสาวะเป็นเลือดท่ีเกิดซ ้ าหรือยงัคง 
 อยู ่(N02.-) 
R32  กลั้นปัสสาวะไม่ได้ 
 ปัสสาวะรด 
 ไม่รวม: ปัสสาวะรดท่ีไม่เกิดจากสาเหต ุ
 ทางกาย (F98.0) 
 กลั้นปัสสาวะไม่ไดเ้ม่ือมีความ 
 เคน้และแบบอ่ืนท่ีระบุ 
 รายละเอียด (N39.3-N39.4) 
R33  ปัสสาวะไม่ออก 
R34 ไม่มปัีสสาวะและปัสสาวะน้อย 
 ไม่รวม: ท่ีแทรกซอ้น: 
 „ การแทง้ หรือการตั้งครรภน์อกมดลูก หรือ 
 การตั้งครรภไ์ขป่ลาอุก (O00-O07, O08.4) 
 „ การตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด  
 (O26.8, O90.4) 
R35  ปัสสาวะมาก 
 ปัสสาวะบ่อย 
 ปัสสาวะมากกลางคืน 
 ไม่รวม: ปัสสาวะมากจากสาเหตุทาง 
 จิตใจ (F45.3) 
R36  ส่ิงไหลออกจากท่อปัสสาวะ 

 ส่ิงไหลออกจากองคชาต 
 ส่ิงไหลทางท่อปัสสาวะ 

R40.0  ง่วงซึม 
 ซึม 
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R40.1  เงยีบงนั 
 ก่ึงโคม่า 
 ไม่รวม: เงียบงนั: 
 „ คาตาโทนิก (F20.2) 
 „ ซึมเศร้า (F31-F33) 
 „ ดิสโซสิเอทีฟ (F44.2) 
 „ ฟุ้ งพล่าน (F30.2) 
R40.2  โคม่า 
 ไม่รู้สึกตวั 
R40.9  การเปลีย่นแปลงระดบัความรู้สึกตวั 
R41.0  ความงุนงงสับสน 
 ความสบัสน 

 ไม่รวม: ความงุนงงสบัสนจากสาเหตทุาง 
 จิตใจ (F44.8) 

R41.1  ภาวะเสียความจ าส่ิงทีก่ าลงัเกดิขึน้ 
R41.2  ภาวะเสียความจ าส่ิงทีเ่กดิในอดตี 
R41.3  ภาวะเสียความจ าอืน่ 
 ภาวะเสียความจ า 
 ไม่รวม: กลุ่มอาการเสียความจ า: 
 „ จากใชส้ารเสพติด (F10-F19 ร่วมกบัรหสั 
 หลกัท่ีส่ี .6) 
 „ จากสาเหตุทางกาย (F04) 
 เสียความจ าทุกอยา่งชัว่คราว (G45.4) 
R42  เวยีนศีรษะ 
 ศีรษะเบาหววิ 
 อาการรู้สึกหมุน 
 ไม่รวม: กลุ่มอาการรู้สึกหมุน (H81.-) 
R44.0  ประสาทหลอนทางหู 
R44.1  ประสาทหลอนทางตา 
R44.2  ประสาทหลอนทางอืน่ 
R44.3  ประสาทหลอน 
R45.0  ประสาทอ่อน 
 ประสาทเครียด 
R45.1  กระสับกระส่ายและไม่สงบ 
R45.2  ไม่มคีวามสุข 
 กลุม้ใจ 
R45.3  เสียขวญัและหมดก าลงัใจ 
R45.4  หงุดหงดิและโกรธ 

R45.5  รู้สึกเป็นศัตรู 
R45.6  ใช้ความรุนแรงทางกาย 
R45.7  ช็อกจากอารมณ์และความเครียด 
R45.8  อาการและอาการแสดงอืน่ทีเ่กีย่วกบัภาวะทาง 
 อารมณ์ 
 ความคิดจะฆ่าตวัตาย (แนวโนม้) 
 ไม่รวม: ความคิดจะฆ่าตวัตายท่ีเป็น 
 ส่วนหน่ึงของความผิดปกติทางจิต (F00-F99) 
 
อาการและอาการแสดงทีเ่กีย่วกบัการพูดและเสียง 
(R47-R49) 
R49.0  ออกเสียงล าบาก 
 เสียงแหบ 
R49.1  ออกเสียงไม่ได้ 
 ไม่มีเสียง 
R49.2  เสียงขึน้จมูกและจมูกบี ้
R49.8  ความผดิปกตอิืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ของเสียง 
 เสียงเปล่ียน 
 

อาการและอาการแสดงทัว่ไป 
(R50-R69) 
R50.9  ไข้ 
 ไขสู้ง 

 ไข ้
R51.0  ปวดศีรษะ 
R51.1  ปวดหน้า 
R52.0  ปวดเฉียบพลนั 
R52.1  ปวดเรื้อรังไม่หาย 
R52.9  ปวด 
 ปวดทัว่ไป 
R53  ความละเหี่ยและอ่อนล้า 
 อาการอ่อนเปล้ีย 
 อาการอ่อนเพลีย : 
 „ NOS 
 „ เร้ือรัง 
 „ จากจิตใจ 
 ร่างกายทรุดโทรมทัว่ไป 
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 ภาวะง่วงนอน 
 ความเหน่ือยอ่อน 

 ไม่รวม: อาการอ่อนเพลีย : 
 „ แต่ก าเนิด (P96.9) 
 „ ในวยัชรา (R54) 
 อาการหมดแรงและลา้ (จาก) 
 (ใน) : 
 „ การต่อสู้ (F43.0) 
 „ ออกก าลงัมากเกิน (T73.3) 
 „ ตากแดดตากลม (T73.2) 
 „ ความร้อน (T67.-) 
 „ ประสาทไม่รับความรู้สึก (F48.0) 
 „ การตั้งครรภ  
 „ ความอ่อนเปล้ียในวยัชรา (R54) 
 กลุ่มอาการอ่อนลา้ (F48.0) 
 „ หลงัติดเช้ือไวรัส (G93.3) 
R54  วยัชรา 
 อายมุาก 
 ล่วงเขา้วยัชราชรา ไม่ระบุถึง 
 ในวยัชรา : โรคทางจิต 
 „ อาการอ่อนเปล้ีย 
 „ อาการอ่อนเพลีย 
 ไม่รวม: โรคจิตในวยัชรา (F03) 
R55  หมดสตช่ัิวคราวและเป็นลม 
 หนา้มืด 
 เป็นลม 
 ไม่รวม: อาการอ่อนเปล้ียจากระบบ 
 ไหลเวยีนโลหิตท่ีควบคุมโดย 
 ระบบประสาท (F45.3) 
 ความดนัโลหิตต ่าเม่ือยนื (I95.1) 
 „ จากสาเหตุทางประสาท (G90.3) 
 ช็อก : 
 „ จากสาเหตุทางหวัใจ (R57.0) 
 „ ท่ีแทรกซอ้นหรือเกิดตามหลงั: 
 „ การแทง้ หรือการตั้งครรภน์อกมดลูก หรือ 
 การตั้งครรภไ์ขป่ลาอุก (O00-O07, O08.3) 
 „ การเจ็บครรภแ์ละการคลอด (O75.1) 
 „ หลงัผา่ตดั (T81.1) 

 กลุ่มอาการสโตก๊ส์-อดมัส์ (I45.9) 
 หมดสติชัว่คราว : 
 „ คาโรติดไซนสั (G90.0) 
 „ จากความร้อน (T67.1) 

 „ จากสาเหตุทางจิตใจ (F48.8) 
 ไม่รู้สึกตวั (R40.2) 

R56.0  การชักจากไข้สูง 
R56.8  การชัก 
 ชกั 
 กระตุก 
R57.9  ช็อก 
 การไหลเวยีนโลหิตส่วนนอกลม้เหลว 
R58  เลอืดออก 
R59.0  ต่อมน า้เหลอืงโตเฉพาะที ่
R59.1  ต่อมน า้เหลอืงโตทัว่ไป 
 โรคต่อมน ้ าเหลือง 
ไม่รวม:  โรคเอชไอวที าใหต้อ่ มน ้ าเหลืองโต (คงอยู)่  
 ทัว่ไป (B23.1) 
R59.9  ต่อมน า้เหลอืงโต 
R60.0  บวมเฉพาะที ่
R60.1  บวมทัว่ไป 
R60.9  บวม 
 น ้าคัง่ 
R61.0  เหงือ่ออกมากเฉพาะที ่
R61.1  เหงือ่ออกมากทัว่ไป 
R61.9  เหงือ่ออกมาก 
 เหง่ือมากเกิน 
 เหง่ือออกกลางคืน 
R62.0  พฒันาการส าคญัในชีวติล่าช้า 
 บรรลุขั้นตอนของพฒันาการทางสรีรวทิยา 
 ล่าชา้ 
 ชา้ : 
 „ พดู 
 „ เดิน 
R62.8  พฒันาการทางสรีรวทิยาด้านอืน่ล่าช้า 
 ไม่สามารถ : 
 „ น ้าหนกัข้ึน 
 „ เติบโต 
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 สภาพคงคลา้ยทารก 
 ไม่มีการเติบโต 
 ร่างกายแคระแกร็น 
 ไม่รวม: โรคเอชไอวที าใหเ้ล้ียงไม่โต (B22.2) 
 ร่างกายแคระแกร็นจากภาวะทุพโภชนาการ (E45) 
R63.0  เบื่ออาหาร 
 ไม่มีความอยากอาหาร 
 ไม่รวม: เบ่ืออาหารจากสาเหตุทางจิตใจ(F50.0) 
 ไม่มีความอยากอาหารท่ีไม่เกิดจากสาเหตุทาง 
 กาย (F50.8) 
R63.3  ความล าบากในการให้อาหารและ 
 การจดัการไม่ด ี
 ปัญหาในการใหอ้าหาร 
 ไม่รวม: ปัญหาในการใหอ้าหารทารก 
 แรกเกิด (P92.-) 
 ความผิดปกติของการใหอ้าหาร 
 ทารกท่ีไม่เกิดจากสาเหตุทาง 
 กาย (F98.2) 
R63.4  น า้หนักลดผดิปกต ิ
R63.5  น า้หนักเพิม่ผดิปกต ิ
 ไม่รวม: น ้าหนกัเพ่ิมมากเกินระหวา่ง 
 ตั้งครรภ ์(O26.0) 
 อว้น (E66.-) 
R64  ผอมหนังหุ้มกระดูก 
 ไม่รวม: โรคเอชไอวที าใหเ้กิดกลุ่ม 
 อาการซูบผอม (B22.2) 
 ผอมแหง้อยา่งร้าย (C80) 
 มาราสมสัจากโภชนาการ (E41) 
R68.2  ปากแห้ง 
 ไม่รวม: ปากแหง้จาก : 
 „ การขาดน ้ า (E86) 
 „ กลุ่มอาการซิกกา [โซเกรน] (M35.0) 
 ต่อมน ้ าลายหลัง่น ้ าลายนอ้ยผิดปกติ (K11.7) 
R69 ไม่ทราบและไม่ระบุรายละเอยีดของสาเหตุการ 
 เจบ็ป่วย 
 ป่วย 
 ไม่ไดว้นิิจฉยัโรค ไม่ระบุต าแหน่งและ 
 ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 

ความผดิปกตทิีพ่บจากการตรวจเลอืดไม่มกีารวนิิจฉัย 
(R70-R79) 
R71  ความผดิปกตขิองเมด็เลอืดแดง 
 เมด็เลือดแดงผดิปกติ : 
 „ สณัฐาน 
 „ ปริมาตร 
 เมด็เลือดแดงหลากขนาด 
 เมด็เลือดแดงผดิรูป 
 ไม่รวม: โลหิตจาง (D50-D64) 
 เมด็เลือดแดงมาก : 
 „ ไม่ร้าย (เป็นกรรมพนัธ์ุ) (D75.0) 
 „ ในทารกแรกเกิด (P61.1) 
 „ ทุติยภูมิ(D75.1) 
 „ เวอร่า (D45) 
R73.9  ระดบัน า้ตาลในเลอืดสูง 
R75  ผลตรวจทางห้องปฏบิัตกิารพบไวรัส 
 ภูมคุ้ิมกนับกพร่อง [เอชไอว]ี 
 ผลทดสอบเอชไอวใีนทารกท่ียงัสรุปไม่ได ้
 ไม่รวม: ภาวะติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง  
 [เอชไอว]ี ท่ียงัไม่มีอาการ (Z21) 
 โรคไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง [เอชไอวี]  
 (B20-B24) 
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บทที ่19 
 
การบาดเจบ็  การเป็นพษิ และผลสืบเนื่องบางอย่าง 
ของสาเหตุภายนอก 
(S00-T98) 
ไม่รวม:  การบาดเจบ็จากการคลอด (P10-P15) 
 การบาดเจบ็ทางสูติกรรม (O70-O71) 
 
บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
S00-S09  การบาดเจบ็ท่ีศีรษะ 
S10-S19  การบาดเจบ็ท่ีคอ 
S20-S29  การบาดเจบ็ท่ีทรวงอก 
S30-S39  การบาดเจบ็ท่ีทอ้ง หลงัส่วนล่าง กระดูกสนัหลงั 
 ส่วนเอว และเชิงกราน 
S40-S49  การบาดเจบ็ท่ีไหล่และตน้แขน 
S50-S59  การบาดเจบ็ท่ีขอ้ศอกและแขนท่อนปลาย 
S60-S69  การบาดเจบ็ของขอ้มือและมือ 
S70-S79  การบาดเจบ็ท่ีสะโพกและตน้ขา 
S80-S89  การบาดเจบ็ท่ีเข่าและขาท่อนปลาย 
S90-S99  การบาดเจบ็ท่ีขอ้เทา้และเทา้ 
T00-T07  การบาดเจบ็ท่ีหลายบริเวณของร่างกาย 
T08-T14  การบาดเจบ็ท่ีส่วนท่ีไม่ระบุรายละเอียดของล าตวั  
 แขนขา หรือร่างกาย 
T15-T19  ผลของส่ิงแปลกปลอมท่ีเขา้สู่ร่างกายผา่นรูเปิด 
 ธรรมชาติ 
T20-T32  แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน 
T33-T35  หิมะกดั 
T36-T50  การเป็นพิษจากยา ตวัยา และสารชีวภาพ 
T51-T65  การเป็นพิษจากสารท่ีไม่ใชเ้ป็นยา 
T66-T78  ผลอ่ืนและท่ีไม่ระบุรายละเอียดของสาเหตุภายนอก 
T79  ภาวะแทรกซอ้นในระยะตน้บางอยา่งของการบาดเจบ็ 
T80-T88  ภาวะแทรกซอ้นของการดูแลทางศลัยกรรมและ 
 อายรุกรรม มิไดจ้ าแนกไวท่ี้ใด 
T90-T98  ผลท่ีตามมาของการบาดเจ็บ การเป็นพิษ 
 และผลสืบเน่ืองอ่ืนของสาเหตุภายนอก 
 
ในบทน้ี รหสัท่ีข้ึนตน้ดว้ยอกัษร S ใชส้ าหรับการบาดเจ็บท่ีส่วนใด
ส่วนหน่ึงของร่างกาย และรหสัท่ีข้ึนตน้ดว้ยอกัษร T ใชส้ าหรับ

การบาดเจบ็ท่ีหลายส่วนของร่างกาย หรือท่ีไม่ระบุรายละเอียด 
รวมทั้งการเป็นพิษและผลสืบเน่ืองของสาเหตุภายนอก 
 
ในหวัขอ้ท่ีมีการระบุวา่เป็นการบาดเจบ็หลายต าแหน่งค าวา่ 
“ร่วมกบั (with)” หมายความวา่มีการบาดเจบ็ทั้งสองต าแหน่ง และ
ค าวา่ “และ (and)” หมายความวา่มีการบาดเจบ็ต าแหน่งใต าแหน่ง
หน่ึงหรือทั้งสองต าแหน่ง 
 
ควรปฏิบติัตามหลกัการใหร้หสัการบาดเจบ็ใหค้รบทุกต าแหน่ง 
รหสัรวมส าหรับการบาดเจ็บหลายต าแหน่งมีไวใ้ชเ้ฉพาะเม่ือมี
ขอ้มูลไม่เพียงพอ หรือส าหรับการท าตารางขอ้มูลเบ้ืองตน้ซึงการ
บนัทึกเพียงรหสัเดียวยอ่มสะดวกกวา่ นอกเหนือจากน้ีแลว้ควรให้
รหสัแยกส าหรับการบาดเจ็บแต่ละต าแหน่ง ทั้งน้ีใหอ้า้งอิงตามกฎ
และค าแนะน าการใหร้หสัการเจบ็ป่วยและการตาย 
 
ในส่วนของรหสัท่ีข้ึนตน้ดว้ยอกัษร S รวมทั้ง T00-T14 และ  
T90-T98 ประกอบดว้ยการบาดเจบ็ท่ีจ าแนกในระดบัรหสัสาม
หลกัเป็นชนิดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี : 
 
การบาดเจบ็ช้ันผวิ รวม : 

 การถลอก 
 ตุ่มพอง (ท่ีไม่เกิดจากความร้อน) 
 รอยฟกช ้า, รวมจ ้าและกอ้นเลือด 
 การบาดเจบ็จากส่ิงแปลกปลอมท่ีผิว (เส้ียน) 
 โดยไม่มีแผลเปิด 
 แมลงกดั (ไม่มีพิษ) 
 

แผลเปิด  รวม : 
 สตัวก์ดั 
 รอยบาดหรือรอยกรีด 
 แผลฉีกขาด 
 แผลเจาะ 
 „ NOS 
 „ มีส่ิงแปลกปลอม (ท่ิมแทง) 
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ของ 

ของกลา้มเน้ือ พงัผืด และเอน็ 
 

กระดูกหัก  รวม : 
 กระดูกหกั : 

„ แบบปิด 
„ แตกยอ่ย 
„ ยบุลง 
„ ยกตวัเกยกนั          

 „ ร้าว 
 „ เดาะ 
 „ ฝัง 
 „ ตามยาว 
 „ จากลา้ 
 „ แบบธรรมดา 
 „ รอยเดียว 
 „ เอพิไฟซิสเคล่ือน 
 „ แบบบิด 
 „ เคล่ือนจากท่ีเดิม 
 „ ยา้ยต าแหน่ง 
แบบเปิด : 
„ แผลเปิด 

 „ ติดเช้ือ 
 „ พุง่ออกมา 
 „ ท่ิมแทง 
 „ มีส่ิงแปลกปลอม 

 
ไม่รวม: กระดูกหกั : 

 „ มีพยาธิสภาพ (M84.4) 
 „ ร่วมกบักระดูกพรุน (M80.-) 
 „ จากแรงกดดนั (M84.3) 
 กระดูกหกัแลว้ติดผิดรูป (M84.0) 
 กระดูกหกัแลว้ต่อไม่ติด [สูโดอาร์โทรซิส] 

 (M84.1) 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเคลือ่น แพลง และเคลด็ รวม: 
ถูกดึงขาด 

 การฉีกขาด 
 การแพลง 
การลา้ 

 จากการบาดเจบ็ : 
 „  เลือดออกในขอ้ 

 „  แตก 
 „  เล่ือน 
 „  ฉีกขาด 
 

การบาดเจบ็ต่อเส้นประสาทและไขสันหลงั รวม : 
รอยโรคแบบทั้งหมดหรือบางส่วนของไขสนัหลงั 
รอยโรคท่ีต่อเน่ืองกนัระหวา่งเสน้ประสาทและไขสนัหลงั 
จากการบาดเจบ็ : 
 „ การแบ่งแยกของเสน้ประสาท 
 „ เลือดออกในไขสนัหลงั 
 „ อมัพาต (ชัว่คราว) 
 „ อมัพาตคร่ึงล่าง 
 „ อมัพาตแขนขาสองขา้ง 
 
การบาดเจบ็ต่อหลอดเลอืด รวม: 
ถูกดึงขาด 
ถูกตดั 
การฉีกขาด 
จากการบาดเจบ็: 
„ หลอดเลือดโป่งพองหรือทางทะลุ 
   (ระหวา่งหลอดเลือดแดงและด า) 
„ กอ้นเลือดจากหลอดเลือดแดง 
„ แตก 
 
การบาดเจบ็ต่อกล้ามเนือ้ พงัผดื และเอน็ รวม: 
ถูกดึงขาด 
ถูกตดั 
การฉีกขาด 
เคลด็ 
แตกจากการบาดเจบ็ 
 

ร่วมหรือไม่ 
ร่วมกบัการ 
ประสานของ 
กระดูกล่าชา้ 
 

ร่วมหรือไม่ 
ร่วมกบัการ 
ประสานของ 
กระดูกล่าชา้ 
 

กระดูกอ่อน 
ขอ้ (เยือ่หุม้) 

เอน็ 
 

ของหลอดเลือด 
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การบาดเจบ็แบบบดอดั 
 
การถูกตดัอวยัวะจากการบาดเจบ็ 
 
การบาดเจบ็ต่ออวยัวะภายใน รวม: 
การบาดเจบ็จากแรงระเบิด 
ฟกช ้า 
การบาดเจบ็จากการกระแทก 
การบดอดั 
การฉีกขาด 
จากการบาดเจบ็: 
„ กอ้นเลือด 
„ ถูกเจาะ 
„ แตก 
„ ฉีกขาด 
 
การบาดเจบ็อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
กระดูกหกัท่ีไม่ระบุวา่เป็นแบบปิดหรือแบบเปิดใหจ้ าแนก 
เป็นแบบปิด 
 
การบาดเจบ็ทีศี่รษะ 
(S00-S09) 
รวม:  การบาดเจบ็ท่ี : 

 „ หู 
 „ ตา 
 „ หนา้ [ไม่วา่ส่วนใด] 
 „ เหงือก 
 „ ขากรรไกร 
 „ ช่องปาก 
 „ เพดาน 
 „ บริเวณรอบตา 
 „ หนงัศีรษะ 
 „ บริเวณขอ้ต่อขากรรไกร 
 „ ล้ิน 
 „ ฟัน 

ไม่รวม:  การบาดเจบ็จากความร้อนและสารกดักร่อน 
 (T20-Y32) 

 ผลของส่ิงแปลกปลอม : 

 „ ใน : 
 „ หู (T16) 
 „ กล่องเสียง (T17.3) 
 „ ปาก (T18.0) 
 „ จมูก (T17.0-T17.1) 
 „ คอหอย (T17.2) 
 „ ท่ีดา้นนอกของตา (T15.-) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 
 

S00.0  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของหนังศีรษะ 
S00.1  การฟกช ้าของหนงัตาและบริเวณรอบตา 

 ตาเขียวช ้า 
 ไม่รวม: การฟกช ้าของลูกตาและเน้ือเยือ่ 

  ของเบา้ตา (S05.1) 
S00.2  การบาดเจบ็อืน่ทีช้ั่นผวิของหนังตาและบริเวณรอบตา 
 ไม่รวม: การบาดเจบ็ชั้นผิวของเยือ่ตาและกระจกตา  
    (S05.0) 
S00.3  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของจมูก 
S00.4  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของหู 
S00.52  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของริมฝีปาก 
S00.8  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของส่วนอืน่ของศีรษะ 
S00.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของศีรษะ 

 ไม่ระบุส่วน 
S01.0  แผลเปิดทีห่นังศีรษะ 
 ไม่รวม: หนงัศีรษะถูกดึงขาด (S08.0) 
S01.1  แผลเปิดทีห่นังตาและบริเวณรอบตา 

 แผลเปิดท่ีหนงัตาและบริเวณรอบตาร่วมกบั 
 หรือไม่ร่วมกบัการบาดเจ็บของท่อน ้ าตา 

S01.2  แผลเปิดทีจ่มูก 
S01.3 แผลเปิดทีหู่ 
S01.40 แผลเปิดทีแ่ก้ม 
S01.41  แผลเปิดทีบ่ริเวณข้อต่อขากรรไกร 
S01.50  แผลเปิดทีช่่องปาก 

 แผลเปิดท่ีปาก 
รวม:  ล้ิน 
S01.51  แผลเปิดทีริ่มฝีปาก 
S01.8 แผลเปิดทีส่่วนอืน่ของศีรษะ 

ของอวยัวะภายใน 
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S01.9 แผลเปิดทีศี่รษะ ไม่ระบุส่วน 
S02.00 กระดูกยอดโค้งของกะโหลกศีรษะร้าวแบบปิด 
S02.01  กระดูกยอดโค้งของกะโหลกศีรษะร้าวแบบเปิด 
S02.10  กระดูกฐานกะโหลกศีรษะร้าวแบบปิด 
S02.11  กระดูกฐานกะโหลกศีรษะร้าวแบบเปิด 
S02.20  กระดูกจมูกหักแบบปิด 
S02.21  กระดูกจมูกหักแบบเปิด 
S02.402  กระดูกขากรรไกรบนหักแบบปิด 
S02.412  กระดูกขากรรไกรบนหักแบบเปิด 
S02.509  ฟันหักแบบปิด 
S02.519 ฟันหักแบบเปิด 
S02.609  กระดูกขากรรไกรล่างหักแบบปิด 
S02.619  กระดูกขากรรไกรล่างหักแบบเปิด 
S02.80  ส่วนอืน่ของกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหักแบบปิด 
S02.81  ส่วนอืน่ของกะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหัก 
 แบบเปิด 
S02.90  กะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหักแบบปิด  
 ไม่ระบุส่วน 
S02.91  กะโหลกศีรษะและกระดูกหน้าหักแบบเปิด  
 ไม่ระบุส่วน 
S03.0  ขากรรไกรเคลือ่น 

 ขากรรไกร (กระดูกอ่อน) (กระดูกรูปวงเดือน) 
 ขากรรไกรล่าง 
 ขอ้ตอ่ขากรรไกร 
 ไม่รวม: การเคล่ือนและเล่ือนท่ีเกิดซ ้ า 

  ของขอ้ต่อขากรรไกร (K07.62) 
S03.1  กระดูกอ่อนสันจมูกเคลือ่น 
S03.29  ฟันเคลือ่น 
S03.4  การแพลงและเคลด็ของขากรรไกร 

 ขอ้ต่อขากรรไกร (ขอ้) (เอน็) 
S05.0  การบาดเจบ็ของเยือ่ตาและการถลอก 

 ของกระจกตาโดยไม่กล่าวถึงส่ิงแปลกปลอม 
 ไม่รวม: ส่ิงแปลกปลอมใน : 

„ ถุงเยือ่ตา (T15.1) 
„ กระจกตา (T15.0) 
 
 

S05.1  การฟกช ้าของลูกตาและเนือ้เยือ่เบ้าตา 
 เลือดออกในหอ้งหนา้ของลูกตาจากการบาดเจ็บ 
 ไม่รวม: ตาเขียวช ้า (S00.1) 

  การฟกช ้ าของหนงัตาและ 
  บริเวณรอบตา (S00.1) 

S05.9  การบาดเจบ็ของตาและเบ้าตา ไม่ระบุรายละเอยีด 
 การบาดเจบ็ของตา 

S08.0  หนังศีรษะถูกดงึขาด 
S08.1  หูถูกตดัเพราะบาดเจบ็ 
S09.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีศี่รษะ 

 การบาดเจบ็ของ : 
 „ หนา้ 
 „ หู 
 „ จมูก 
 

การบาดเจบ็ทีค่อ 
(S10-S19) 
รวม:  การบาดเจบ็ท่ี : 

 „ ตน้คอ 
 „ บริเวณไหปลาร้า 
 „ คอดา้นใน 

ไม่รวม:  แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน 
 (T20-T32) 
 ผลของส่ิงแปลกปลอมใน : 
 „ กล่องเสียง (T17.3) 
 „ หลอดอาหาร (T18.1) 
 „ คอหอย (T17.2) 
 „ ท่อลม (T17.4) 
 กระดูกสนัหลงัหกั (T08) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของ : 
 „ ไขสนัหลงั (T09.3) 
 „ ล าตวั (T09.-) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 
 

S10.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของคอ 
S11.9  แผลเปิดของคอ 
S12.90  กระดูกคอหักแบบปิด 
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S12.91  กระดูกคอหักแบบเปิด 
S13.4  การแพลงและล้าของกระดูกสันหลงัส่วนคอ 

 ดา้นหนา้ตามแนวยาว (เอน็) ส่วนคอ 
 ระหวา่งกระดูกแอตลาสและแอก็ซีส (ขอ้) 
 ระหวา่งกระดูกแอตลาสกบักระดูกทา้ยทอย (ขอ้) 
 การบาดเจบ็จากการสะบดั 

S16  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีร่ะดบัคอ 
S19.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีค่อ 
 
การบาดเจบ็ทีท่รวงอก 
(S20-S29) 
รวม:  การบาดเจบ็ท่ี : 

 „ เตา้นม 
 „ หนา้อก (ผนงั) 
 „ บริเวณระหวา่งสะบกั 

ไม่รวม:  แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
 ผลของส่ิงแปลกปลอมใน : 
 „ หลอดลม (T17.5) 
 „ ปอด (T17.8) 
 „ หลอดอาหาร (T18.1) 
 „ ท่อลม (T17.4) 
 กระดูกสนัหลงัหกั (T08) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของ : 
 „ รักแร้ 
 „ กระดูกไหปลาร้า 
 „ บริเวณสะบกั 
 „ ไหล่ 
 „ ไขสนัหลงั (T09.3) 
 „ ล าตวั (T09.-) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 

S20.0  การฟกช ้าของเต้านม 
S20.1  การบาดเจบ็อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีช้ั่นผวิ 
 ของเต้านม 
S20.2  การฟกช ้าของทรวงอก 
S20.3  การบาดเจบ็อืน่ทีช้ั่นผวิของผนังทรวงอกด้านหน้า 
S20.4  การบาดเจบ็อืน่ทีช้ั่นผวิของผนังทรวงอกด้านหลงั 
S20.8  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุ 

 รายละเอยีดของทรวงอก 
 ผนงัทรวงอก 

S21.0  แผลเปิดทีเ่ต้านม 
S21.1  แผลเปิดทีผ่นังทรวงอกด้านหน้า 
S21.2 แผลเปิดทีผ่นังทรวงอกด้านหลงั 
S21.8  แผลเปิดทีส่่วนอืน่ของทรวงอก 
S21.9 แผลเปิดทีท่รวงอก ไม่ระบุส่วน 

 ผนงัทรวงอก 
S22.009  กระดูกสันหลงัส่วนอกหักแบบปิด 
S22.019  กระดูกสันหลงัส่วนอกหักแบบเปิด 
S22.109  กระดูกสันหลงัส่วนอกหักแบบปิดหลายต าแหน่ง 
S22.119  กระดูกสันหลงัส่วนอกหักแบบเปิดหลายต าแหน่ง 
S22.20  กระดูกหน้าอกหักแบบปิด 
S22.21 กระดูกหน้าอกหักแบบเปิด 
S22.30  กระดูกซ่ีโครงหักแบบปิด 
S22.31  กระดูกซ่ีโครงหักแบบเปิด 
S22.40  กระดูกซ่ีโครงหักแบบปิดหลายต าแหน่ง 
S22.41  กระดูกซ่ีโครงหักแบบเปิดหลายต าแหน่ง 
S22.50  อกยุบแบบปิด 
S22.51  อกยุบแบบเปิด 
S22.80  กระดูกทรวงอกส่วนอืน่หักแบบปิด 
S22.81 กระดูกทรวงอกส่วนอืน่หักแบบเปิด 
S22.90  กระดูกทรวงอกหักแบบปิด ไม่ระบุส่วน 
S22.91 กระดูกทรวงอกหักแบบเปิด ไม่ระบุส่วน 
S23.3  การแพลงและเคลด็ของกระดูกสันหลงัส่วนอก 
S23.4  การแพลงและเคลด็ของกระดูกซ่ีโครงและกระดูก 
 หน้าอก 
S23.5  การแพลงและเคลด็ของส่วนอืน่และส่วนทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของทรวงอก 
S29.0  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีร่ะดบัอก 
S29.8  การบาดเจบ็อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของทรวงอก 
S29.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของทรวงอก 
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การบาดเจบ็ทีท้่อง หลงัส่วนล่าง กระดูกสันหลงัส่วนเอว และเชิง
กราน 
(S30-S39) 
รวม:  ผนงัทอ้ง 

 ทวารหนกั 
 กน้กบ 
 อวยัวะสืบพนัธ์ุดา้นนอก 
 สีขา้ง 
 ขาหนีบ 

ไม่รวม:  แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
 ผลของส่ิงแปลกปลอมใน : 
 „ ทวารหนกัและไสต้รง (T18.5) 
 „ ทางเดินปัสสาวะและสืบพนัธ์ุ (T19.-) 
 „ กระเพาะอาหาร ล าไสเ้ลก็ และล าไสใ้หญ่  
 (T18.2-T18.4) 
 กระดูกสนัหลงัหกั (T08) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของ : 
 „ หลงั (T09.-) 
 „ ไขสนัหลงั (T09.3) 
 „ ล าตวั (T09.3) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 
 

S30.0  การฟกช ้าของหลงัส่วนล่างและเชิงกราน 
 กน้กบ 

S30.1  การฟกช ้าของผนังท้อง 
 สีขา้ง 
 ขาหนีบ 

S30.2  การฟกช ้าของอวยัวะสืบพนัธ์ุด้านนอก 
 แคม 
 องคชาต 
 ฝีเยบ็ 
 ถุงอณัฑะ 
 อณัฑะ 
 ช่องคลอด 
 อวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีดา้นนอก 
 

S30.8  การบาดเจบ็อืน่ทีช้ั่นผวิของท้องหลงัส่วนล่าง และ 

 เชิงกราน 
S30.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของท้องหลงัส่วนล่าง และ 
 เชิงกราน ไม่ระบุส่วน 
S31.0  แผลเปิดทีห่ลงัส่วนล่างและเชิงกราน 

 กน้กบ 
S31.1  แผลเปิดทีผ่นังท้อง 

 สีขา้ง 
 ขาหนีบ 

S31.2  แผลเปิดทีอ่งคชาต 
S31.3 แผลเปิดทีถุ่งอณัฑะและอณัฑะ 
S31.4 แผลเปิดทีช่่องคลอดและอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีด้านนอก 
S31.5  แผลเปิดทีอ่วยัวะสืบพนัธ์ุด้านนอกอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 

 ไม่รวม: อวยัวะสืบพนัธ์ุดา้นนอกถูกตดัเพราะบาดเจบ็  
    (S38.2) 

S31.8  แผลเปิดทีส่่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของท้อง 
S32.009  กระดูกสันหลงัส่วนเอวหักแบบปิด 
S32.019 กระดูกสันหลงัส่วนเอวหักแบบเปิด 
S32.10  กระดูกใต้กระเบนเหน็บหักแบบปิด 
S32.11  กระดูกใต้กระเบนเหน็บหักแบบเปิด 
S32.20  กระดูกก้นกบหักแบบปิด 
S32.21  กระดูกก้นกบหักแบบเปิด 
S32.30 กระดูกปีกสะโพกหักแบบปิด 
S32.31  กระดูกปีกสะโพกหักแบบเปิด 
S32.40 เบ้าหัวกระดูกต้นขาหักแบบปิด 
S32.41 เบ้าหัวกระดูกต้นขาหักแบบเปิด 
S32.50  กระดูกหัวหน่าวหักแบบปิด 
S32.51 กระดูกหัวหน่าวหักแบบเปิด 
S32.609 กระดูกเชิงกรานหักแบบปิด 
S32.619 กระดูกเชิงกรานหักแบบเปิด 
S32.80 กระดูกสันหลงัส่วนเอวและกระดูกเชิงกรานส่วนอืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดหักแบบปิด 
S32.81  กระดูกสันหลงัส่วนเอวและกระดูกเชิงกรานส่วนอืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดหักแบบเปิด 
S33.5  การแพลงและเคลด็ของกระดูกสันหลงัส่วนเอว 
S33.6 การแพลงและเคลด็ของข้อต่อระหว่างกระดูกใต้ 
 กระเบนเหนบ็กบักระดูกปีกสะโพก 
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S33.7 การแพลงและเคลด็ของส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของกระดูกสันหลงัส่วนเอวและเชิงกราน 
S39.0  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ของท้อง หลงัส่วนล่าง  
 และเชิงกราน 
S39.8  การบาดเจบ็แบบอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดทีท้่อง หลงั 
 ส่วนล่าง และเชิงกราน 
S39.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีท้่องหลงัส่วนล่าง  
 และเชิงกราน 
 
การบาดเจบ็ทีไ่หล่และต้นแขน 
(S40-S49) 
รวม:  การบาดเจบ็ท่ี : 

 „ รักแร้ 
 „ บริเวณสะบกั 

ไม่รวม:  ไหล่และตน้แขนทั้งสองขา้ง (T00-T07) 
 แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของ : 
 „ แขน ไม่ระบุระดบั (T10-T11) 
 „ ขอ้ศอก (S50-S59) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 
 

S40.0  การฟกช ้าของไหล่ 
S40.1  การฟกช ้าของต้นแขน 
S40.80  การถลอกทีไ่หล่และต้นแขน 
S40.81 ตุ่มพองทีไ่หล่และต้นแขน 
S40.82  แมลงกดัทีไ่หล่และต้นแขน 
S40.83  ส่ิงแปลกปลอมทีช้ั่นผวิของไหล่และต้นแขน 
S40.88  การบาดเจบ็อืน่ทีช้ั่นผวิของไหล่และต้นแขน 
S40.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของไหล่และต้นแขน ไม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
S41.0 แผลเปิดทีไ่หล่ 
S41.1 แผลเปิดทีต้่นแขน 
S41.8  แผลเปิดทีส่่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของไหล่ 
S42.009  กระดูกไหปลาร้าหักแบบปิด 
S42.019  กระดูกไหปลาร้าหักแบบเปิด 
S42.109  กระดูกสะบักหักแบบปิด 

S42.119  กระดูกสะบักหักแบบเปิด 
S42.209  กระดูกต้นแขนปลายบนหักแบบปิด 
S42.219  กระดูกต้นแขนปลายบนหักแบบเปิด 
S42.309  กระดูกต้นแขนส่วนกลางหักแบบปิด 
S42.319 กระดูกต้นแขนส่วนกลางหักแบบเปิด 
S42.409   กระดูกต้นแขนส่วนปลายหักแบบปิด 
S42.419    กระดูกต้นแขตส่วนปลายหักแบบเปิด 
S42.80  กระดูกส่วนอืน่ของไหล่และต้นแขนหักแบบปิด 
S42.81  กระดูกส่วนอืน่ของไหล่และต้นแขนหักแบบเปิด 
S42.90 กระดูกโอบไหล่หักแบบปิด ไม่ระบุส่วน 
S42.91  กระดูกโอบไหล่หักแบบเปิด ไม่ระบุส่วน 
S43.09  การเคลือ่นของข้อไหล่ 
S43.3 การเคลือ่นของส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ของกระดูกโอบไหล่ 
S43.4 การแพลงและเคลด็ของข้อไหล่ 

 กลุ่มกลา้มเน้ือรอบไหล่ 
S43.7  การแพลงและเคลด็ของส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของกระดูกโอบไหล่ 
S46.9  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดทีร่ะดบัไหล่และต้นแขน 
S49.8  การบาดเจบ็อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของไหล่และต้นแขน 
S49.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของไหล่และต้นแขน 
 
การบาดเจบ็ทีข้่อศอกและแขนท่อนปลาย 
(S50-S59) 
 
ไม่รวม:  ขอ้ศอกและแขนท่อนปลายทั้งสองขา้ง 

 (T00-T07) 
 แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของ : 
 „ แขน ไม่ระบุระดบั (T10-T11) 
 „ ขอ้มือและมือ (S60-S69) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 

S50.0  การฟกช ้าทีข้่อศอก 
S50.1  การฟกช ้าทีแ่ขนท่อนปลาย 
S50.80  การถลอกทีข้่อศอกและแขนท่อนปลาย 
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S50.81  ตุ่มพองทีข้่อศอกและแขนท่อนปลาย 
S50.82 แมลงกดัทีข้่อศอกและแขนท่อนปลาย 
S50.83 ส่ิงแปลกปลอมทีช้ั่นผวิของข้อศอกและ 
 แขนท่อนปลาย 
S50.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของข้อศอกและแขนท่อนปลาย  
 ไม่ระบุรายละเอยีด 

 การบาดเจบ็ท่ีชั้นผิวของขอ้ศอก 
S51.0 แผลเปิดทีข้่อศอก 
S51.1  แผลเปิดทีแ่ขนท่อนปลาย 
S51.8  แผลเปิดทีส่่วนอืน่ของแขนท่อนปลาย 
S52.009  กระดูกอลันาร์ส่วนต้นหักแบบปิด 
S52.019 กระดูกอลันาร์ส่วนต้นหักแบบเปิด 
S52.109  กระดูกเรเดยีสหักทีป่ลายบนแบบปิด 
S52.119  กระดูกเรเดยีสหักทีป่ลายบนแบบเปิด 
S52.209  กระดูกอลันาร์หักทีส่่วนกลางแบบปิด 
S52.219  กระดูกอลันาร์หักทีส่่วนกลางแบบเปิด 
S52.309  กระดูกเรเดยีสหักทีส่่วนกลางแบบปิด 
S52.319 กระดูกเรเดยีสหักทีส่่วนกลางแบบเปิด 
S52.40  กระดูกอลันาร์และเรเดยีสหักทีส่่วนกลางแบบปิดทั้งคู่ 
S52.41  กระดูกอลันาร์และเรเดยีสหักทีส่่วนกลางแบบเปิดทั้งคู่ 
S52.509  กระดูกเรเดยีสส่วนปลายหักแบบปิด 
S52.519  กระดูกเรเดยีสส่วนปลายหักแบบเปิด 
S52.60  กระดูกอลันาร์และเรเดยีสหักทีป่ลายล่างแบบปิดทั้งคู่ 
S52.61  กระดูกอลันาร์และเรเดยีสหักทีป่ลายล่างแบบเปิดทั้งคู่ 
S52.80  กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบปิดทีส่่วนอืน่ 
S52.81 กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบเปิดทีส่่วนอืน่ 
S52.90  กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบปิดไม่ระบุส่วน 
S52.91 กระดูกแขนท่อนปลายหักแบบเปิดไม่ระบุส่วน 
S53.18  การเคลือ่นของข้อศอก ลกัษณะอืน่ 

 การเคล่ือนของกระดูกอลันาร์โดยล าพงั 
 การเบ่ียงของขอ้ศอก 

S53.4  การแพลงและเคลด็ของข้อศอก 
S56.0  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีใ่ช้งอนิว้ หัวแม่มอื 
 ทีร่ะดบัแขนท่อนปลาย 
S56.5  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีใ่ช้เหยยีดส่วนอืน่ที่ 
 ระดบัแขนท่อนปลาย 
 

S56.8  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดที ่
 ระดบัแขนท่อนปลาย 
S59.8  การบาดเจบ็แบบอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของแขนท่อน 
 ปลาย 
S59.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของแขนท่อนปลาย 
 
การบาดเจบ็ทีข้่อมอืและมอื 
(S60-S69) 
ไม่รวม:  ขอ้มือและมือทั้งสองขา้ง (T00-T07) 

 แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของแขน ไม่ระบุระดบั (T10-T11) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 

S60.0  การฟกช ้าของนิว้หัวแม่มอืและนิว้มอืโดยบาดเจบ็ไม่ 
 ถึงเลบ็ 

 ไม่รวม: การฟกช ้าไปถึงเลบ็ (S60.1) 
S60.1  การฟกช ้าของนิว้หัวแม่มอืและนิว้มอืโดยบาดเจบ็ถึง 
 เลบ็ 
S60.2  การฟกช ้าของส่วนอืน่ของข้อมอืและมอื 
S60.80  การถลอกทีข้่อมอืและมอื 
S60.81  ตุ่มพองทีข้่อมอืและมอื 
S60.82  แมลงกดัทีข้่อมอืและมอื 
S60.83  ส่ิงแปลกปลอมทีช้ั่นผวิของข้อมอืและมอื 
S60.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของข้อมอืและมอื 
S61.0  แผลเปิดของนิว้หัวแม่มอืและนิว้มอืโดยไม่มคีวาม 
 เสียหายถึงเลบ็ 

 แผลเปิดของน้ิวมือ 
 ไม่รวม: แผลเปิดท่ีเสียหายถึงเลบ็ (S61.1) 

S61.1 แผลเปิดของนิว้หัวแม่มอืและนิว้มอืทีม่คีวามเสียหาย 
 ถึงเลบ็ 
S61.9  แผลเปิดของข้อมอืและมอื ไม่ระบุรายละเอยีด 
S62.50  กระดูกนิว้หัวแม่มอืหักแบบปิด 
S62.51  กระดูกนิว้หัวแม่มอืหักแบบเปิด 
S62.60  กระดูกนิว้มอือืน่หักแบบปิด 
S62.61  กระดูกนิว้มอือืน่หักแบบเปิด 
S62.80  กระดูกส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของ 
 ข้อมอืและมอืหักแบบปิด 
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S62.81  กระดูกส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดขอข้อมอืและ 
 มอืหักแบบเปิด 
S63.09 การเคลือ่นของข้อมอื 
S63.19 การเคลือ่นของนิว้หัวแม่มอืและนิว้มอื 
S63.5  การแพลงและเคลด็ของข้อมอื 

 คาร์ปาล (ขอ้) 
 เรดิโอคาร์ปาล (ขอ้) (เอน็) 

S63.6  การแพลงและเคลด็ของข้อของนิว้หัวแม่มอืและนิว้มอื 
 อินเตอร์ฟาแลงเจียล (ขอ้) มือ 
 เมตะคาร์โปฟาแลงเจียล (ขอ้) 
 น้ิวมือ 
 น้ิวหวัแม่มือ 

S63.7  การแพลงและเคลด็ของส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของมอื 
S66.0  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้ยาวและเอน็ทีใ่ช้งนิว้หัวแม่มอื 
 ทีร่ะดบัข้อมอืและมอื 
S66.1  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้ยาวและเอน็ทีใ่ช้งอนิว้มอือืน่ที ่
 ระดบัข้อมอืและมอื 
S66.2 การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีใ่ช้เหยยีด 
 นิว้หัวแม่มอืทีร่ะดบัข้อมอืและมอื 
S66.3  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีใ่ช้เหยยีดนิว้มอือืน่ที ่
 ระดบัข้อมอืและมอื 

 การบาดเจบ็เอน็น้ิวมือแบบมาลเลต็ 
S66.8  การบาดเจบ็ของกล้ามเนือ้และเอน็ส่วนอืน่ทีร่ะดบั 
 ข้อมอืและมอื 
S66.9  การบาดเจบ็ของกล้ามเนือ้และเอน็ทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดทีร่ะดบัข้อมอืและมอื 
S69.8  การบาดเจบ็อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของข้อมอืและมอื 
S69.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของข้อมอืและมอื 
 
การบาดเจบ็ทีส่ะโพกและต้นขา 
(S70-S79) 
ไม่รวม:  สะโพกและตน้ขาทั้งสองขา้ง (T00-T07) 

 แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของขา ไม่ระบุระดบั (T12-T13) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 

S70.0  การฟกช ้าทีส่ะโพก 
S70.1  การฟกช ้าทีต้่นขา 
S70.80  การถลอกทีส่ะโพกและต้นขา 
S70.81  ตุ่มพองทีส่ะโพกและต้นขา 
S70.82  แมลงกดัทีส่ะโพกและต้นขา 
S70.83  ส่ิงแปลกปลอมทีช้ั่นผวิของสะโพกและต้นขา 
S70.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของสะโพกและต้นขา 
S71.0  แผลเปิดทีส่ะโพก 
S71.1  แผลเปิดทีต้่นขา 
S71.8  แผลเปิดทีส่่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของ 
 กระดูกโอบเชิงกราน 
S72.009 กระดูกต้นขาส่วนคอหักแบบปิด 
S72.019  กระดูกต้นขาส่วนคอหักแบบเปิด 
S72.309 กระดูกต้นขาส่วนกลางหักแบบปิด 
S72.319  กระดูกต้นขาส่วนกลางหักแบบเปิด 
S72.90  กระดูกต้นขาหกัแบบปิด ไม่ระบุส่วน 
S72.91 กระดูกต้นขาหักแบบเปิด ไม่ระบุส่วน 
S73.09  การเคลือ่นของข้อสะโพก 
S73.1  การแพลงและเคลด็ของสะโพก 
S76.0  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ของสะโพก 
S79.8 การบาดเจบ็อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของสะโพก 
 และต้นขา 
S79.9  การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของสะโพก 
 และต้นขา 
 
การบาดเจบ็ทีเ่ข่าและขาท่อนปลาย 
(S80—S89) 
รวม:  กระดูกขอ้เทา้และตาตุ่มหกั 
ไม่รวม:  เข่าและขาท่อนปลายทั้งสองขา้ง (T00-T07) 

 แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
  หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของ : 
 „ ขอ้เทา้และเทา้ ยกเวน้กระดูกขอ้เทา้และตาตุ่มหกั  
  (S90-S99) 
 „ ขา ไม่ระบุระดบั (T12-T13) 

 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 
S80.0  การฟกช ้าทีเ่ข่า 
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S80.1  การฟกช ้าทีข่าท่อนปลาย 
S80.80  การถลอกทีเ่ข่าและขาท่อนปลาย 
S80.81  ตุ่มพองทีเ่ข่าและขาท่อนปลาย 
S80.82 แมลงกดัทีเ่ข่าและขาท่อนปลาย 
S80.83  ส่ิงแปลกปลอมทีช้ั่นผวิของเข่าและขาท่อนปลาย 
S80.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของเข่าและขาท่อนปลาย 
S81.0  แผลเปิดทีเ่ข่า 

 การบาดเจบ็ท่ีเข่าแบบเปิด 
S81.1  แผลเปิดทีข่าท่อนปลาย 
S81.9  แผลเปิดทีเ่ข่าและขาท่อนปลาย 
S82.00  กระดูกสะบ้าหักแบบปิด 
S82.01  กระดูกสะบ้าหักแบบเปิด 
S82.109  กระดูกแข้งส่วนต้นหักแบบปิด 
S82.119 กระดูกแข้งส่วนต้นหักแบบเปิด 
S82.209  กระดูกแข้งส่วนกลางหักแบบปิด 
S82.219  กระดูกแข้งส่วนกลางหักแบบเปิด 
S82.309  กระดูกแข้งส่วนปลายหักแบบปิด 
S82.319  กระดูกแข้งส่วนปลายหักแบบเปิด 
S82.40  กระดูกน่องหักโดยล าพงัแบบปิด 
S82.41  กระดูกน่องหักโดยล าพงัแบบเปิด 
S82.50  กระดูกตาตุ่มด้านในหักแบบปิด 
S82.51  กระดูกตาตุ่มด้านในหักแบบเปิด 
S82.60  กระดูกตาตุ่มด้านนอกหักแบบปิด 
S82.61  กระดูกตาตุ่มด้านนอกหักแบบเปิด 
S82.80  กระดูกขาท่อนปลายส่วนอืน่หักแบบปิด 
S82.81  กระดูกขาท่อนปลายส่วนอืน่หกัแบบเปิด 
S82.90  กระดูกขาท่อนปลายหักแบบปิดไม่ระบุส่วน 
S82.91  กระดูกขาท่อนปลายหักแบบปิดไม่ระบุส่วน 
S83.0  สะบ้าเคลือ่น 
S83.1 เข่าเคลือ่น 

 ระหวา่งกระดูกแขง้กบักระดูกน่อง (ขอ้) 
S83.4  การแพลงและเคลด็ของเอน็ข้างเข่า (ของกระดูกแข้ง)  
 (ของกระดูกน่อง) 
S83.59  การแพลงและเคลด็ของเอน็ไขว้เข่า 
S86.9  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดที ่
 ระดบัขาท่อนปลาย 
 

S89.8  การบาดเจบ็อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของเข่าและ 
 ขาท่อนปลาย 
S89.9 การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของเข่าและ 
 ขาท่อนปลาย 
 
การบาดเจบ็ทีข้่อเท้าและเท้า 
(S90—S99) 
 
ไม่รวม:  ขอ้เทา้และเทา้ทั้งสองขา้ง (T00-T07) 

 แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน (T20-T32) 
 กระดูกขอ้เทา้และตาตุ่มหกั (S82.-) 
 หิมะกดั (T33-T35) 
 การบาดเจบ็ของขา ไม่ระบุระดบั (T12-T13) 
 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย (T63.4) 

S90.0  การฟกช ้าทีข้่อเท้า 
S90.1 การฟกช ้าทีน่ิว้เท้าโดยบาดเจบ็ไม่ถึงเลบ็ 

 การฟกช ้าท่ีน้ิวเทา้ 
S90.2  การฟกช ้าทีน่ิว้เท้าโดยบาดเจบ็ถึงเลบ็ 
S90.3  การฟกช ้าทีส่่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ของเท้า 
S90.80  การถลอกทีข้่อเท้าและเท้า 
S90.81  ตุ่มพองทีข้่อเท้าและเท้า 
S90.82  แมลงกดัทีข้่อเท้าและเท้า 
S90.83  ส่ิงแปลกปลอมทีช้ั่นผวิของข้อเท้าและเท้า 
S90.9  การบาดเจบ็ทีช้ั่นผวิของข้อเท้าและเท้า 
S91.0  แผลเปิดทีข้่อเท้า 
S91.1 แผลเปิดทีน่ิว้เท้าโดยบาดเจบ็ไม่ถงึเลบ็ 

 แผลเปิดท่ีน้ิวเทา้ 
S91.2 แผลเปิดทีน่ิว้เท้าโดยบาดเจบ็ถึงเลบ็ 
S91.3  แผลเปิดทีส่่วนอืน่ของเท้า 
S92.40  กระดูกนิว้หัวแม่เท้าหักแบบปิด 
S92.41  กระดูกนิว้หัวแม่เท้าหักแบบเปิด 
S92.50  กระดูกนิว้เท้าอืน่หักแบบปิด 
S92.51  กระดูกนิว้เท้าอืน่หักแบบเปิด 
S92.90  กระดูกเท้าหักแบบปิด ไม่ระบุรายละเอยีด 
S92.91  กระดูกเท้าหักแบบเปิด ไม่ระบุรายละเอยีด 
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S93.0  ข้อเท้าเคลือ่น 
 แอสตรากาลสั 

 กระดูกน่อง ปลายล่าง 
 ทาลสั 
 กระดูกแขง้ ปลายล่าง 

S93.1  นิว้เท้าเคลือ่น 
 ระหวา่งกระดูกน้ิวเทา้ (ขอ้) 
 ระหวา่งกระดูกฝ่าเทา้กบักระดูกน้ิวเทา้ (ขอ้) 

S93.4  การแพลงและเคลด็ของข้อเท้า 
 ระหวา่งกระดูกสน้เทา้กบักระดูกน่อง (เอน็) 
 เดลตอยด ์(เอน็) 
 ขา้งขอ้เทา้ดา้นใน (เอน็) 
 ระหวา่งกระดูกทาลสักบักระดูกน่อง (เอน็) 
 ระหวา่งกระดูกแขง้กบักระดูกน่อง (เอน็) ส่วนปลาย 

ไม่รวม: การบาดเจบ็ของเอน็ร้อยหวาย (S86.0) 
S93.5  การแพลงและเคลด็ของนิว้เท้า 

 ระหวา่งกระดูกน้ิวเทา้ (ขอ้) 
 ระหวา่งกระดูกฝ่าเทา้กบักระดูกน้ิวเทา้ (ขอ้) 

S93.6  การแพลงและเคลด็ของส่วนอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของเท้า 

 กระดูกขอ้เทา้ (เอน็) 
 ระหวา่งกระดูกขอ้เทา้และกระดูกฝ่าเทา้ (เอน็) 

S96.9  การบาดเจบ็ทีก่ล้ามเนือ้และเอน็ทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดทีร่ะดบัข้อเท้าและเท้า 
S99.8  การบาดเจบ็อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดของข้อเท้าและเท้า 
S99.9 การบาดเจบ็ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของข้อเท้าและเท้า 
 
ผลของส่ิงแปลกปลอมทีเ่ข้าสู่ร่างกายผ่านช่องเปิดธรรมชาต ิ
(T15-T19) 
ไม่รวม:  ส่ิงแปลกปลอม : 

 „ ตกคา้งในแผลผา่ตดัโดยอุบติัเหตุ (T81.5) 
 „ ในแผลเจาะ†ดู แผลเปิด ตามบริเวณของร่างกาย 
 „ ท่ีหลงเหลือ ในเน้ือเยือ่อ่อน (M79.5) 
 เส้ียน ไม่มีแผลเปิดชดัเจน†ดู 
 การบาดเจบ็ท่ีชั้นผิว ตามบริเวณของร่างกาย 
 

T15.0 ส่ิงแปลกปลอมในกระจกตา 
T15.1  ส่ิงแปลกปลอมในถุงเยือ่ตา 

T15.9  ส่ิงแปลกปลอมทีต่าส่วนนอก 
T16  ส่ิงแปลกปลอมในหู 

 รูหู 
T17.1  ส่ิงแปลกปลอมในรูจมูก 

 จมูก 
T18.0 ส่ิงแปลกปลอมในปาก 
T18.5  ส่ิงแปลกปลอมในทวารหนักและล าไส้ตรง 

 ล าไสต้รงและล าไสค้ด (รอยต่อ) 
T19.2  ส่ิงแปลกปลอมในอวยัวะสืบพนัธ์ุสตรีด้านนอกและ 
 ช่องคลอด 
 
แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อน 
(T20-T32) 
รวม:  แผลไหม ้(จากความร้อน) จาก : 

 „ เคร่ืองท าความร้อนไฟฟ้า 
 „ กระแสไฟฟ้า 
 „ เปลวไฟ 
 „ การเสียดสี 
 „ อากาศร้อนและแก๊สร้อน 
 „ วตัถุร้อน 

 „ ฟ้าผา่ 
 „ การแผรั่งสี 

 แผลไหมจ้ากสารเคมี [การกดักร่อน](ภายนอก)  
 (ภายใน) 

ไม่รวม:  อีริทีมา แอบ อิกเน [ผิวหนงัอกัเสบ] (L59.0) 
ความผิดปกติของผิวหนงัและเน้ือเยือ่ใตผ้ิวหนงัจาก
การแผรั่งสี (L55-L59) 

 แดดเผา (L55.-) 
T20.0  แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดบั ทีศี่รษะและคอ 
T20.4 แผลถูกสารกดักร่อน ไม่ระบุระดบัทีศี่รษะและคอ 
T21.0  แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดบั ทีล่ าตวั 
T21.4  แผลถูกสารกดักร่อน ไม่ระบุระดบั ทีล่ าตวั 
T22.0  แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดบั ทีไ่หล่และแขน  
 ยกเว้นข้อมอืและมอื 
T22.4   แผลถูกสารกดักร่อน ไม่ระบุระดบัทีไ่หล่และแขน 
  ยกเว้นข้อมอืและมอื 
T23.0  แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดบั ทีข้่อมอืและมอื 
T23.4  แผลถูกสารกดักร่อน ไม่ระบุระดบัทีข้่อมอืและมอื 
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T24.0  แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดบัทีส่ะโพกและขายกเว้น 
 ข้อเท้าและเท้า 
T24.4  แผลถูกสารกดักร่อน ไม่ระบุระดบัทีส่ะโพกและขา  
 ยกเว้นข้อเท้าและเท้า 
T25.0 แผลถูกความร้อน ไม่ระบุระดบัทีข้่อเท้าและเท้า 
T25.4 แผลถูกสารกดักร่อน ไม่ระบุระดบัทีข้่อเท้าและเท้า 
T26.0 แผลถูกความร้อนทีต่าและบริเวณรอบตา 
T26.5 แผลถูกสารกดักร่อนทีต่าและบริเวณรอบตา 
T28.0  แผลถูกความร้อนทีป่ากและคอหอย 
T28.5 แผลถูกสารกดักร่อนทีป่ากและคอหอย 
 
การเป็นพษิจากสารทีไ่ม่ใช้เป็นยา 
(T51-T65) 
T51.1  เมทานอล 

 เมทิล แอลกอฮอล ์
T51.9  แอลกอฮอล์ ไม่ระบุรายละเอยีด 
T54.9 สารกดักร่อน 
T55  การเป็นพษิจากสบู่และผงซักฟอก 
T60.2  สารฆ่าแมลงอืน่ 
T60.9  สารฆ่าศัตรูพชืและสัตว์ 
T63.00  พษิต่อเลอืด 

 งูเขียวหางไหม ้
 งูแมวเซา 

T63.01  พษิต่อระบบประสาท 
 งูเห่า 
 งูจงอาง 

T63.09  พษิงู 
T63.02  พษิต่อกล้ามเนือ้ 
T63.4 พษิสัตว์ขาปล้องอืน่ 

 แมลงมีพิษกดัหรือต่อย 
T63.9  การเป็นพษิจากการสัมผสัสัตว์มพีษิทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
T65.9  การเป็นพษิ 
 
 
 
 

ผลแบบอืน่และผลทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของสาเหตุภายนอก 
(T66-T78) 
T67.1  หมดสตช่ัิวคราวเพราะความร้อน 

 ฟบุลงไปเพราะความร้อน 
T71  การขาดอากาศหายใจ 

 การหายใจไม่ออก (จากการรัดคอ) 
 ร่างกายขาดออกซิเจนจาก : 
 „ มีปริมาณออกซิเจนในอากาศต ่า 
 „ การคุกคามทางกลไกต่อการหายใจ 

ไม่รวม:  ภาวะขาดออกซิเจนจากอยูใ่นท่ีสูง (T70.2) 
 การขาดอากาศหายใจจาก : 
 „ คาร์บอน ไดออกไซด ์(T58) 
 „ การสูดอาหารและส่ิง 
 แปลกปลอมเขา้ไป (T17.-) 
 „ แก๊ส ควนั และไออ่ืน (T59.-) 
 การหายใจอึดอดั : 
 „ กลุ่มอาการในผูใ้หญ่ (J80) 
 „ ในทารกแรกเกิด (P22.-) 

T74.1 ถูกท าร้ายร่างกาย 
 ถูกท าร้ายอยา่งต่อเน่ือง : 
 „ กลุ่มอาการในทารกแรกเกิดหรือเด็ก 
 „ กลุ่มอาการในคู่สมรส 

T74.2  ถูกท าร้ายทางเพศ 
T75.0  ผลของฟ้าผ่า 

 ช็อกจากฟ้าผา่ 
 ถูกฟ้าผา่ 

T75.1  จมน า้ตายและจมน า้แต่ไม่ตาย 
 จมน ้ า 
 ตะคริวของนกัวา่ยน ้ า 

T75.3  ป่วยจากการเคลือ่นไหว 
 เมาเคร่ืองบิน 
 เมาเรือหรือเมาคล่ืน 
 เมารถ 

T75.4  ผลของกระแสไฟฟ้า 
 ไฟฟ้าช็อต 
 ช็อกจากกระแสไฟฟ้า 
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หลงัการให้ของ 
เหลวทางหลอด 

เลือด การถ่ายเลือด 
และการฉีดยาเพื่อรักษา 

 

การแยก 
การฉีกขาด 

 

T78.4  ภูมแิพ้ ไม่ระบุรายละเอยีด 
 ปฏิกิริยาภูมิแพ ้
 ภาวะไวเกิน 
 ภาวะไวผิดเพ้ียน 
 ไม่รวม: ปฏิกิริยาภูมิแพ ้ต่อยาถูกชนิด 
 ท่ีบริหารถูกตอ้ง (T88.7) 
 ปฏิกิริยาภูมิแพช้นิดจ าเพาะ เช่น : 
 „ กระเพาะอาหารและล าไส ้
 อกัเสบและล าไสใ้หญ่อกัเสบ 
 จากภูมิแพ ้(K52.2) 
 „ ผิวหนงัอกัเสบ (L23-L25, L27.-) 
 „ ไขล้ะอองฟาง (J30.1) 
 

ภาวะแทรกซ้อนบางอย่างในระยะแรกของการบาดเจบ็ 
(T79) 
T79.3 แผลตดิเช้ือหลงัการบาดเจบ็ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

 อาจใชร้หสัเสริม (B95-B97) เพ่ือระบุเช้ือตน้เหต ุ
 

ภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรมมไิด้
จ าแนกไว้ทีใ่ด 
(T80-T88) 
 
อาจใชร้หสัสาเหตุภายนอก (บทท่ี 20) เสริม เพื่อระบุอปุกรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งและรายละเอียดของภาวะแวดลอ้มอาจใชร้หสัเสริม 
(B95-B97) เพ่ือระบุเช้ือตน้เหต ุ
ไม่รวม:  ผลร้ายของยาและตวัยา (A00-R99, T78.-) 

 การมารับการดูแลหลงัผา่ตดัท่ีไม่พบ 
 ภาวะแทรกซอ้น เช่น : 
 „ ภาวะมีรูเปิดเทียม (Z93.-) 
 „ การปิดรูเปิดเทียม (Z43.-) 
 „ การลองและปรับอุปกรณ์เทียมภายนอก (Z44.-) 
 แผลถูกความร้อนและสารกดักร่อนเฉพาะท่ีและจาก 
 รังสี (T20-T32) 
 ภาวะแทรกซอ้นของการผา่ตดัระหวา่งการ 
 ตั้งครรภ ์การคลอด และระยะหลงัคลอด (O00-O99) 
 การเป็นพิษจากยาและสารเคมี (T36-T65) 
 ภาวะแทรกซอ้นท่ีระบุรายละเอียดซ่ึง 
 จ าแนกไวท่ี้อ่ืน เช่น : 

 „ น ้าไขสนัหลงัร่ัวจากการเจาะไขสนัหลงั 
 (G97.0) 
 „ รูเปิดล าไสใ้หญ่ไม่ท างาน (K91.4) 
 „ ความผิดปกติของสมดุลของเหลวและอิ 

 เลก็โทรไลต ์(E86-E87) 
 „ การท างานผิดปกติหลงัการผา่ตดัหวัใจ 
 (I97.0-I97.1) 
 „ กลุ่มอาการหลงัผา่ตดักระเพาะอาหาร 
 (K91.1) 
 „ กลุ่มอาการหลงัผา่ตดักระดูกสนัหลงั 
 NEC (M96.1) 
 „ กลุ่มอาการบวมน ้ าเหลืองหลงัผา่ตดัเตา้นม 
 (I97.2) 
 „ กลุ่มอาการบุลายลูปหลงัผา่ตดั 
 (K91.2) 

T80.1  ภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลอืด 
 หลงัการให้ของเหลวทางหลอดเลอืด 
การถ่ายเลอืด และการฉีดยาเพือ่รักษา 

 หลอดเลือดด าอกัเสบ 
 ล่ิมเลือดอุดหลอดเลือด 
 หลอดเลือดด าอกัเสบมีล่ิมเลือด 
 ไม่รวม: ภาวะในรายการเม่ือระบุวา : 
  „ เกิดจากอุปกรณ์เทียม ส่ิงฝังและส่ิงปลูกถ่าย  
  (T82.8,T83.8, T84.8, T85.8) 

หลงัท าหตัถการ (T81.7) 
T81.0  เลอืดออกและก้อนเลอืดทีแ่ทรกซ้อน 

 การท าหัตถการ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 เลือดออกไม่วา่ท่ีใดจากการท าหตัถการ 
 ไม่รวม: กอ้นเลือดในแผลทางสูติกรรม (O90.2) 
 เลือดออกจากอุปกรณ์เทียม ส่ิงฝัง และส่ิงปลูกถ่าย  
 (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8) 

T81.3 แผลผ่าตดัแยก มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 ของแผลผา่ตดั การแยก 
 การฉีกขาด 
 ไม่รวม: การแยกของ : 

„ แผลผา่คลอด (O90.0) 
„ แผลฝีเยบ็ (O90.1) 
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หลงัท าหตัถการ 

 

ยาหรือตวัยา 
บริหารถูกตอ้ง 

 

T81.4  การตดิเช้ือหลงัการท าหัตถการมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
ฝี : 

 „ ในช่องทอ้ง 
„ รอยเยบ็ 

 „ ใตก้ะบงัลม 
 „ แผล 
 การติดเช้ือในกระแสเลือด 
 ไม่รวม: การติดเช้ือจาก : 

„ การใหข้องเหลวทางหลอดเลือด การถ่าย
เลือด และการฉีดเพื่อรักษา (T80.2) 
„ อุปกรณ์เทียม ส่ิงฝัง และส่ิงปลูกถ่าย  
(T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, 
T85.7) 
การติดเช้ือของแผลผา่ตดัทาง 
สูติกรรม (O86.0) 

T87.4  การตดิเช้ือของตออวยัวะทีถู่กตดั 
T88.7  ผลร้ายทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดของยาหรือตวัยา 

 ผลร้ายของ 
ปฏิกิริยาแพต้่อ ยาหรือตวัยา 

 ภาวะไวเกินต่อ บริหารถูกตอ้ง 
 ภาวะไวผิดเพ้ียนต่อ 
 ยา : 

 „ ภาวะไวเกิน 
 „ ปฏิกิริยา 
 ไม่รวม: ผลร้ายท่ีระบุรายละเอียดของยาและตวัยา 

  (A00-R99, T80-T88, T88.8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่20 
 
รหัสสถานทีเ่กดิเหต ุ
 
การจ าแนกประเภทต่อไปน้ีใชเ้สริมการใหร้หสัในกลุ่ม 
W00 ‟ Y34 เพ่ือระบุสถานท่ีเกิดเหตุส าหรับสาเหต ุ
ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง : 
 
ข้อสังเกต: เป็นท่ีตกลงกันในการประชุมเม่ือปี 2003 ท่ี 
เมืองโคโลญจ์ว่ารหัสสถานท่ีเกิดเหตคุวรถกูแยกออกจาก 
รหัสสามหลกัในบทท่ี 20 อย่างไรกต็ามด้วยเหตผุลทาง 
เทคนิค หลกัการนีย้งัคงไม่สามารถปฏิบัติได้จนกว่าจะมี 
การใช้ ไอซีดี-10 ฉบับอิเลก็ทรอนิก 
 

 .0  บ้าน 
หอ้งชุด 
บา้นพกัหรือหอพกัท่ีจดัอาหารใหพ้ร้อม 
สถานท่ีจอดรถคาราวาน [รถพว่ง] ท่ีใชอ้ยู ่
อาศยั 
บา้นในทุ่งนา 
บริเวณบา้นพกัอาศยั 
บา้น (ท่ีอยูอ่าศยั) 
ท่ีพกัอาศยัท่ีไม่ใช่สถานท่ีรวม 
ส่วนตวั : 
ถนนเขา้บา้น 
„ โรงรถ 
„ สวนเขา้บา้น 
„ สนามเขา้บา้น 
สระวา่ยน ้ า ในบา้นหรือสวนส่วนตวั 
ไม่รวม: บา้นท่ีถูกทอดท้ิงหรือบา้นร้าง (.8) 

บา้นท่ีก าลงัก่อสร้างแต่ยงัไม่เขา้ 
พกัอาศยั (.6) 
สถานท่ีพกัอาศยัรวม (.1) 

 .1  สถานทีพ่กัอาศัยรวม 
สถานสงเคราะห์เด็ก 
หอพกั 
บา้นพกัผูป่้วย 
บา้นรับรอง 
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  ค่ายทหาร 
สถานท่ีดูแลผูไ้ม่แขง็แรง 
สถานสงเคราะห์คนชรา 
สถานสงเคราะห์เด็กก าพร้า 
บา้นพกัผูสู้งอายหุลงัเกษียณ 
เรือนจ า 
สถานพินิจและคุม้ครองเด็ก 

 .2  โรงเรียน สถาบันอืน่ และพืน้ที ่
สาธารณะ 
ส่ิงก่อสร้าง (และบริเวณ) ท่ีใชใ้นกิจการ 
สาธารณะหรือโดยสาธารณชน 
เช่น : 
หอประชุม 
„ วทิยาเขต 
„ โบสถ ์
„ โรงภาพยนตร์ 
„ สโมสร 
„ วทิยาลยั 
„ ศาล 
„ โรงเตน้ร า 
„ สถานเล้ียงเด็กกลางวนั 
„ หอศิลป์ 
„ โรงพยาบาล 
„ สถาบนัเพื่อการศึกษา 
„ โรงเรียนอนุบาล 
„ หอ้งสมุด 
„ หอภาพยนตร์ 
„ พิพิธภณัฑ ์
„ โรงแสดงดนตรี 
„ โรงโอเปร่า 
„ ท่ีท าการไปรษณีย ์
„ ศาลาประชาคม 
„ โรงเรียน (เอกชน) (สาธารณะ) (ของรัฐ) 
„ โรงมหรสพ 
„ มหาวทิยาลยั 
„ ศูนยเ์ยาวชน 
ไม่รวม: อาคารระหวา่งก่อสร้าง (.6) 
             สถานท่ีพกัอาศยัรวม (.1) 

สนามกีฬาและพ้ืนท่ีเล่นกีฬา (.3) 
 .3  สนามกฬีาและพืน้ทีเ่ล่นกฬีา 

สนามเบสบอล 
สนามบาสเก็ตบอล 
สนามคริกเก็ต 
สนามฟตุบอล 
สนามกอลฟ์ 
โรงยมิเนเซียม 
สนามฮอ็กก้ี 
สนามฝึกข่ีมา้ 
ลานสเก็ต 
คอร์ตสควอช 
อฒัจนัทร์ 
สระวา่ยน ้ าสาธารณะ 
คอร์ตเทนนิส 
ไม่รวม:  สระวา่ยน ้ าหรือคอร์ตเทนนิส 

ในบา้นหรือสวนส่วนตวั (.0) 
 .4  ถนนและทางหลวง 

ฟรีเวย ์
มอเตอร์เวย ์
บาทวถีิ 
ถนน 
ทางเดิน 

 .5  พืน้ทีก่ารค้าและการบริการ 
สนามบิน 
ธนาคาร 
ร้านกาแฟ 
บ่อนคาสิโน 
โรงรถ (เสียค่าบริการ) อู่ซ่อมรถ 
สถานบริการเช้ือเพลิง 
โรงแรม 
ตลาด 
อาคารส านกังาน 
ป๊ัมน ้ ามนั 
สถานีวทิยหุรือโทรทศัน์ 
ภตัตาาคาร 
สถานบริการ 
ร้านคา้ 
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ศูนยก์ารคา้ 
สถานี (รถโดยสาร) (รถไฟ) 
หา้ง 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต 
คลงัสินคา้ 
ไม่รวม: โรงรถในบา้นส่วนตวั (.0) 

 .6  พืน้ทีอุ่ตสาหกรรมและก่อสร้าง 
อาคาร [ไม่วา่ประเภทใด] ในระหวา่ง
ก่อสร้าง 
อู่เรือ 
อู่แหง้ 
โรงงาน : 
„ ส่ิงปลูกสร้าง 
„ บริเวณ 
โรงผลิตแก๊ส 
ลานในโรงงานอตุสาหกรรม 
เหมือง 
แท่นขดุเจาะน ้ ามนั 
บ่อ (ถ่านหิน) (กรวด) (ทราย) 
สถานีพลงังาน (ถ่านหิน) (นิวเคลียร์) 
(น ้ามนั) 
อู่ต่อเรือ 
อุโมงคใ์นระหวา่งก่อสร้าง 
โรงปฏิบติังาน 

 .7  ไร่นา 
ไร่นา : 
„ ส่ิงก่อสร้าง 
„ พ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ปศุสตัว ์
ไม่รวม: บา้นในทุ่งนาและบริเวณ (.0) 

 8  สถานทีอ่ืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
ชายหาด 
พ้ืนท่ีตั้งแคม้ป์ 
คลอง 
พ้ืนท่ีกองคาราวาน 
บา้นร้าง 
ทะเลทราย 
ท่าเรือ 

ป่า 
อ่าว 
เนินเขา 
ทะเลสาบ 
ท่ีลุ่มช้ืนแฉะ 
พ้ืนท่ีฝึกทหาร 
ภูเขา 
สวน (สนุก) (สาธารณะ) 
ลานจอดรถและท่ีจอดรถ 
บ่อหรือสระ 
ทุ่งหญา้ 
สถานท่ีสาธารณะ 
รางรถไฟ 
แม่น ้ า 
ทะเล 
ชายฝ่ังทะเล 
ล าธาร 
หนองน ้ า บึง 
อ่างเก็บน ้ า 
สวนสตัว ์

 .9  สถานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 

รหัสกจิกรรม 
 
การจ าแนกประเภทต่อไปน้ีใชเ้สริมการใหร้หสัในกลุ่ม 
V01 ‟ Y34 เพ่ือระบุกิจกรรมของผูบ้าดเจ็บในเวลาท่ีเกิด 
เหต ุกลุ่มการจ าแนกเสริมน้ีไม่ควรสบัสนกบั หรือถูกใช ้
แทน การจ าแนกประเภทของสถานท่ีเกิดเหตุของ 
เหตุการณ์ซ่ึงไดจ้ าแนกไวใ้น W00 ‟ Y34 
0 ขณะท ากจิกรรมกฬีา 

 การออกก าลงักายท่ีไดร้ะบุองคป์ระกอบของ 
 กิจกรรม เช่น : 
 „ กอลฟ์ 
 „ จ๊อกก้ิง 
 „ ข่ีมา้ 
 „ กรีฑาโรงเรียน 
 „ สกี 

 „ วา่ยน ้ า 
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„ เดินป่า 
„ สกีน ้ า 

 1  ขณะท ากจิกรรมยามว่าง 
  งานอดิเรก 
  กิจกรรมในเวลาวา่งท่ีใหค้วามเพลิดเพลิน เช่น 
  ไปชมภาพยนตร์ ไปเตน้ร า หรือไปงานเล้ียง 

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององคก์ร 
 อาสาสมคัร 

  ไม่รวม: กิจกรรมกีฬา (0) 
 2  ขณะท างานเพือ่รายได้ 

  งานท่ีไดค้่าตอบแทน (แรงงาน) (วชิาชีพ) 
  การเดินทางไปและกลบัจากการท างาน 
  งานท่ีไดรั้บเงินเดือน โบนสั และรายไดอ่ื้น 

 3  ขณะท างานประเภทอืน่ 
  หนา้ท่ีในบา้น เช่น : 
  „ ดูแลเด็กและญาติ 
  „ ท าความสะอาด 
  „ ท าครัว 
  „ ท าสวน 
  „ บ ารุงรักษาเครอ่ื งใชใ้นบา้ น 
  งานท่ีโดยปกติไม่ไดค้่าตอบแทน 
  กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น เรียนหนงัสือ 
  รับการศึกษา 

 4  ขณะพกัผ่อน หลบั รับประทานอาหาร 
  หรือประกอบกจิกรรมในชีวติประจ าวนั 
  สุขอนามยัส่วนตวั 

 8  ขณะท ากจิกรรมอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 9  ขณะท ากจิกรรมทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 
อุบัตเิหตุการขนส่ง 
(V00-V99) 

ข้อสังเกต:  ส่วนน้ีแบ่งโครงสร้างออกเป็น 12 กลุ่มในส่วนท่ี 
 เก่ียวกบัอุบติัเหตุการขนส่งทางบก (V01-V89) จะ 
 สะทอ้นถึงรูปแบบการขนส่งของผูบ้าดเจ็บ และ 
 แบ่งยอ่ยลงไปเพ่ือระบุถึง “คู่กรณี” ของผูบ้าดเจบ็  
 หรือชนิดของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน พาหนะท่ีผูบ้าดเจบ็ 

 โดยสารถูกระบุโดยรหสัสองหลกัแรกเน่ืองจากเห็น 
 ไดช้ดัวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด 

 ท่ีตอ้งระบุไว ้เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการป้องกนั 
ไม่รวม:  อุบติัเหตุท่ีเกิดกบับุคคลท่ีก าลงับ ารุงรักษาหรือซ่อม 
 อุปกรณ์การขนส่งหรือยานพาหนะ (มิไดเ้คล่ือนท่ี)  
 นอกจากไดรั้บบาดเจ็บจากยานพาหนะอ่ืนซ่ึงเคล่ือนท่ี  
 (W00-X59) 

 การท าร้ายโดยใชย้านยนตช์น (Y03.-) 
 เหตุการณ์ท่ีไม่ทราบเจตนา (Y31-Y33) 
 เจตนาท าร้ายตนเอง (X81-X83) 
 อุบติัเหตุการขนส่งท่ีเกิดจากวนิาศภยั (X34-X38) 
 

ค าจ ากดัความเกีย่วกบัอุบัตเิหตุการขนส่ง 
 (ก)  อุบติัเหตุการขนส่ง (V01-V99) หมายถึง  

อุบติัเหตุใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอุปกรณ์ท่ีถูก
ออกแบบโดยเบ้ืองตน้มาส าหรับ หรือถกูใชใ้น
เวลานั้นส าหรับการล าเลียงขนส่งคนหรือ
สินคา้จากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง 

 (ข)  ทางหลวงสาธารณะ [ทางจราจร] หรือ ถนน  
หมายถึง พ้ืนท่ีทั้งหมดท่ีอยูร่ะหวา่งเสน้แสดง 
กรรมสิทธ์ิ (หรือเสน้แบ่งเขตอ่ืน) ของดินแดน
ท่ีเปิดใหใ้ชเ้ป็นสาธารณะ เพ่ือขนส่งคนหรือ
ส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง ถนน เป็นส่วน
หน่ึงของทางหลวงท่ีถูกออกแบบ ปรับปรุง 
หรือถูกใชป้ระจ าเพื่อการจราจร 

 (ค)  อุบติัเหตุจราจร หมายถึง อุบติัเหตุยานพาหนะ
ใดๆท่ีเกิดบนทางหลวงสาธารณะ [นัน่คือ
เร่ิมตน้บนส้ินสุดบน หรือเก่ียวขอ้งกบั
ยานพาหนะท่ีบางส่วนอยูบ่นถนน] ให้
สนันิษฐานวา่อุบติัเหตุยาน พาหนะเกิดบนทาง
หลวงสาธารณะ นอกจากจะถูกระบุจ าเพาะวา่
เกิดท่ีอ่ืน ยกเวน้อุบติัเหตท่ีุเกิดกบัยานพาหนะ
ประเภทใชไ้ดทุ้กภูมิประเทศ ใหจ้ าแนกเป็น
อุบติัเหตุท่ีไม่ใช่จากการจราจร นอกจากจะ
ระบุตรงขา้ม 

(ง)  อุบติัเหตุท่ีไม่ใช่อุบติัเหตจุราจร หมายถึง  
อุบติัเหตุยานพาหนะท่ีเกิดข้ึนท่ีอ่ืน 
นอกจากทางหลวงสาธารณะ 
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(จ)  คนเดินเทา้ หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งใน
อุบติัเหตุซ่ึง ณ เวลาเกิดเหต ุมิไดข้บัข่ีหรือ
อยูบ่นยานยนตร์ถไฟ รถราง หรือพาหนะ
เทียมสตัว ์หรือพาหนะอ่ืนหรืออยูบ่นรถ
ถีบหรือหลงัสตัว ์
รวม:  บุคคลท่ี : 

ก าลงัเปล่ียนลอ้ของยานพาหนะ 
„ ก าลงัปรับแต่เคร่ืองของ
ยานพาหนะ 
„ ก าลงัเดิน 
ผูใ้ชพ้าหนะของคนเดินเทา้ เช่น : 
„ รถเขน็เด็ก 
„ สเก็ตน ้ าแขง็ 
„ แท่นเล่ือน 
„ รถเขน็ 
„ เกา้อ้ีเขน็ 
„ สเก็ตลอ้เล่ือน 
„ สกู๊ตเตอร ์์ 
„ สเก็ตบอร์ด 
„ สกี 
„ เล่ือน 
„ เกา้อ้ีลอ้เขน็ (มีเคร่ืองยนต  

(ฉ) ผูข้บัข่ี หมายถึง บุคคลท่ีอยูใ่นยานพาหนะ 
 ขนส่ง ผูซ่ึ้งก าลงัควบคุมหรือตั้งใจจะควบคุม 
 การขบัเคล่ือนยานพาหนะนั้น 

 (ช)  ผูโ้ดยสาร หมายถึง บุคคลอ่ืนท่ีอยูใ่ยานพาหนะ  
ขนส่ง ท่ีไม่ใช่ผูข้บัข่ี 
ไม่รวม:  ผูอ้ยูน่อกยานพาหนะ†ดู ค าจ ากดั
ความ (ซ) 

 (ซ)  ผูอ้ยูน่อกยานพาหนะ หมายถึง บุคคลท่ี
เดินทางมากบัยานพาหนะนั้น แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นท่ี
ท่ีจดัไวส้ าหรับผูข้บัข่ีหรือผูโ้ดยสาร หรือท่ีท่ีมี
ไวเ้พ่ือบรรทุกส่ิงของ 
รวม:  บุคคลท่ี (เดินทางมากบั) : 

„ ตวัถงัยานพาหนะ 
„ กนัชน [เคร่ืองป้องกนั] 
„ หอ้ยโหนอยูข่า้งนอก 
„ หลงัคา (ตะแกรงใส่ของ) 

„ รันนิงบอร์ด 
„ ขั้นบนัได 

 (ฌ)  รถจกัรยาน หมายถึง ยานพาหนะขนส่งทางบก  
ท่ีขบัเคล่ือนโดยการถีบแต่อยา่งเดียว 
รวม:  จกัรยานสองลอ้ 

จกัรยานสามลอ้ 
ไม่รวม:  จกัรยานสองลอ้ท่ีใชเ้คร่ืองยนต†์ดู 

ค าจ ากดัความ (ฎ) 
 (ญ) ผูใ้ชร้ถจกัรยาน หมายถึง บุคคลใดๆ ท่ีขบัข่ีอยู ่

บนรถจกัรยาน หรืออยูใ่นรถพว่งขา้งหรือรถ
พว่งลากท่ีติดกบัรถจกัรยานนั้น 

 (ฎ)  รถจกัรยานยนต ์หมายถึง ยานพาหนะสองลอ้  
ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์มีอานนัง่หน่ึงหรือสองอาน 
และบางคร้ังอาจมีลอ้ท่ีสามส าหรับรถพว่งขา้ง 
รถพว่งขา้งน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
รถจกัรยานยนต ์
รวม:  รถป๊อป 

สกู๊ตเตอร์ติดเคร่ืองยนต ์
จกัรยานยนต ์: 
„ NOS 
„ รวมกนั 
„ ท่ีมีรถพว่งขา้ง 
จกัรยานสองลอ้ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์
จกัรยานท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
เคร่ืองยนตแ์ละถูกจ ากดั
ความเร็ว 

ไม่รวม:  จกัรยานสามลอ้ท่ีขบัเคล่ือนดว้ย 
เคร่ืองยนต†์ดู ค าจ ากดัความ 

 (ฏ)  ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนต ์หมายถึง บุคคลใดๆ ท่ีขบั
ข่ีอยูบ่นรถจกัรยานยนตห์รืออยูใ่นรถพว่งขา้ง
หรือรถพว่งลากท่ีติดกบัจกัรยานยนตน์ั้น 

 (ฐ)  ยานยนตส์ามลอ้ หมายถึง รถจกัรยานสามลอ้ท่ี 
  ใชเ้คร่ืองยนต ์ทีถูกออกแบบมาเบ้ืองตน้เพ่ือใช ้
  บนถนน 

รวม:  สามลอ้เคร่ือง 
รถลากสามลอ้ท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์
รถยนตท่ี์มีสามลอ้ 

 



 166 

ไม่รวม:  รถจกัรยานยนตท ์์ี์ ่ มีรถพว่ง
ขา้ง†ดู 

ค าจ ากดัความ (ฎ) 
ยานพาหนะพิเศษท่ีใชไ้ดทุ้กภูมิ
ประเทศ†ดู ค าจ ากดัความ (ป) 

 (ฑ)  รถยนต ์หมายถึง ยานยนตส่ี์ลอ้ท่ีถูกออกแบบ  
มาเบ้ืองตน้ส าหรับบรรทุกไม่เกิน 10 คน รถ
พว่งหรือรถคาราวานท่ีถูกรถยนตล์ากมาใหถื้อ
เป็นส่วนหน่ึงของรถยนต ์
รวม:  มินิบสั 

(ฒ) ยานยนต ์หรือ ยานพาหนะ อาจหมายถึง 
 พาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งไดห้ลากหลายชนิด  
 ควรก าหนดช่ือท่ีเรียกในแต่ละทอ้งถ่ินเพ่ือให ้
 ไดร้หสัท่ีเหมาะสมหากช่ือชนิดของ 
 ยานพาหนะก ากวม ใหใ้ชร้หสัส าหรับ 
 ยานพาหนะท่ี “ไม่ระบุรายละเอียด” รถพว่ง 
 หรือรถคาราวานท่ีถูกยานพาหนะลากมาใหถื้อ 
 เป็นส่วนหน่ึงของยานพาหนะ 
(ณ) รถบรรทุกเลก็ หรือ รถตู ้หมายถึง ยาน

ยนตส่ี์หรือหกลอ้ท่ีถูกออก แบบเบ้ืองตน้
เพ่ือบรรทุกส่ิงของท่ีมีน ้ าหนกันอ้ยกวา่
น ้ าหนกัท่ีก าหนดส าหรับรถบรรทุกหนกั 
และไม่ตอ้งการใบอนุญาตขบัข่ีพิเศษ 

(ณ) รถบรรทุกหนกั หมายถึง ยานยนตท่ี์ถูก 
ออกแบบเบ้ืองตน้เพ่ือบรรทุกส่ิงของ เขา้เกณฑ์
ทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวส้ าหรับรถบรรทุกหนกั
โดยดูจากน ้ าหนกับรรทุก (มกัเกิน 3,500 ก.ก.) 
และตอ้งการใบอนุญาตขบัขี่พิเศษ 

(ด) รถโดยสาร หมายถึง ยานยนตท่ี์ถกู 
 ออกแบบหรือ ดดัแปลงเพ่ือบรรทุกมากกวา่ 10  
 คน และตอ้งการใบอนุญาตขบัข่ีพิเศษ 

รวม:  รถโคช้ 
 (ถ)  รถไฟ หรือ พาหนะท่ีใชร้าง หมายถึง อุปกรณ์  

ไม่วา่จะมีหรือไม่มีรถพว่ง ท่ีถูกออกแบบ
ส าหรับการเดินทางบนราง 
รวม:  ระหวา่งเมือง : 

„รถไฟฟ้า 
„ รถราง 

รถไฟ ไม่วา่ใชพ้ลงังานใด [ดีเซล] 
ขบัเคล่ือนบนทางพิเศษท่ีไม่เปิดให้
ยานพาหนะอ่ืนใชร่้วมดว้ย [ไฟฟ้า] 
[ไอน ้ า]: 
„ ส าหรับข้ึนลงเนินเขาโดยใชส้ลิงดึง 
„ รางเด่ียวหรือรางคู ่
„ ใตดิ้นหรือยกระดบั 
พาหนะอ่ืนท่ีถูกออกแบบใหว้ิง่บน
รางรถไฟ 

ไม่รวม:  รถไฟฟ้าระหวา่งเมือง [รถราง] ท่ี
ขบัเคล่ือนบนทางพิเศษท่ีเป็นส่วน
หน่ึงของถนนหรือทางหลวง
สาธารณะ†ดู ค าจ ากดัความ (ท) 

(ท) รถรางท่ีวิง่บนถนน หมายถึง อุปกรณ์ท่ีถูก 
ออกแบบ และใชใ้นเบ้ืองตน้ส าหรับขนส่งคน
ในเขตเทศบาลวิง่บนราง มกัร่วมใชส้ญัญาณ
จราจรปกติ และวิง่บนรางท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ
ถนน รถท่ีพว่งต่อกบัรถรางถือวา่เป็นส่วนหน่ึง
ของรถราง 
รวม:  รถไฟฟ้าหรือรถรางระหวา่งเมืองเม่ือ 
          ขบัเคล่ือนบนถนนหรือทางหลวง 

สาธารณะ 
 รถราง 
 รถโยกบนราง 

(ธ) ยานพาหนะพิเศษท่ีใชใ้นพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
หมายถึง ยานยนตท่ี์ถูกออกแบบในเบ้ืองตน้
ส าหรับใชง้านภายในอาคาร หรือในบริเวณ
พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหรือการคา้ 
รวม:  ใชแ้บตเตอร่ี : 
 „พาหนะรับส่งผูโ้ดยสารในสนามบิน 

   „รถบรรทุก (กระเป๋าเดินทาง)  
   (ไปรษณียภ์ณัฑ)์ 
   รถบรรทุกถ่านหินในเหมือง 
   รถฟอร์คลิฟต ์
   รถลากซุง 
   รถบรรทุกท่ีขบัเคล่ือนดว้ยตนเอง 
   ในโรงงานอตุสาหกรรม 
   รถบรรทุกกระเป๋าในสถานี  
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   (มีเคร่ืองยนต)์ 
  รถราง รถบรรทุก หรือรถขนแร่ 
  (มีเคร่ืองยนต)์ ในเหมืองหรือบ่อหิน 

 (น)  ยานพาหนะพิเศษท่ีใชใ้นการเกษตร หมายถึง 
ยานยนตท่ี์ถูกออกแบบพิเศษส าหรับใชใ้น
พ้ืนท่ีเพาะปลูกและพ้ืนท่ีเกษตรกรรม  

  (พืชสวน) เช่น ใชเ้ตรียมดิน ดูแลและเก็บเก่ียว
พืชผล และใชข้นส่งส่ิงของในไร่นา 
รวม: เคร่ืองเก็บเก่ียวแบบรวม 

เคร่ืองยนตใ์นไร่นาท่ีขบัเคล่ือนดว้ย
ตนเอง 
รถแทรกเตอร์ (และรถพว่ง) 

 (บ) ยานพาหนะพิเศษท่ีใชใ้นการก่อสร้าง  
  หมายถึง ยานยนตท่ี์ถูกออกแบบพิเศษส าหรับ 
  ใชใ้นการก่อสร้าง (และการร้ือถอน) ถนน  
  อาคาร และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 

รวม:  รถบูลโดเซอร์ 
รถขดุ 
รถบรรทุกเททา้ย 
รถอดัดิน 
รถเกล่ีย 
รถบดถนน 

(ป)  ยานพาหนะพิเศษท่ีใชไ้ดทุ้กภูมิประเทศ 
หมายถึงยานยนตท่ี์ถูกออก แบบพิเศษให้
สามารถใชใ้นภูมิประเทศท่ีขรุขระ หรืออ่อน
นุ่ม หรือเป็นหิมะตวัอยา่งของการออกแบบ
พิเศษไดแ้ก่การยกสูงลอ้และยางพิเศษ ช่วงลอ้ 
และการรองรับดว้ยเบาะอากาศ 
รวม:  โฮเวอร์คราฟท่ีใชบ้นพ้ืนดินหรือ 
 หนองน ้ า 
 สโนวโ์มบิล 
ไม่รวม:  โอเวอร์คราฟท่ีใชบ้นทอ้งน ้ าเปิด†ดู 

ค าจ ากดัความ (ผ) 
(ผ)  ยานพาหนะทางน ้ า หมายถึง อุปกรณ์

ส าหรับขนส่งผูโ้ดยสารหรือส่ิงของทางน ้ า 
รวม: โฮเวอร์คราฟ 

(ฝ) อากาศยาน หมายถึง อุปกรณ์ส าหรับขนส่ง 
ผูโ้ดยสารหรือส่ิงของทางอากาศ 

 
คนเดนิเท้าบาดเจบ็จากอุบัตเิหตุการขนส่ง 
(V01-V09) 
 
ไม่รวม:  การชนของคนเดินเทา้ (ก าลงัเดินทาง) กบัคนเดิน 
 เทา้อ่ืน (ก าลงัเดินทาง) (W51.-) 

 ท่ีมีการลม้หล„ั งชน (W03.-) 
 รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ีใช ้
 กบักลุ่ม V01-V06: 

 .0 อุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อบุัตเิหตุจราจร 
 .1  อุบตเิหตุจราจร 
 .9  ไม่ระบุรายละเอยีดว่าเป็นอุบัตเิหตุจราจรหรือ 
  อุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อบุัตเิหตุจราจร 
V01 คนเดนิเท้าบาดเจบ็เพราะชนกบัรถจกัรยาน 
V02 คนเดนิเท้าบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์สองหรือสาม 
 ล้อ 
V03  คนเดนิเท้าบาดเจบ็เพราะชนกบัรถยนต์รถบรรทุกเลก็  
  หรือรถตู้ 
V04 คนเดนิเท้าบาดเจบ็เพราะชนกบัรถบรรทุกหนักหรือ 
 รถโดยสาร 
V05 คนเดนิเท้าบาดเจบ็เพราะชนกบัรถไฟหรือพาหนะที่ 
 ใช้ราง 
V06  คนเดนิเท้าบาดเจบ็เพราะชนกบัพาหนะอืน่ทีไ่ม่ม ี
 เคร่ืองยนต์ 

 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี 
V09 คนเดนิเท้าบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุการขนส่งอืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีด 

 รวม: คนเดินเทา้บาดเจ็บจากยานพาหนะพิเศษ 
V09.0  คนเดนิเท้าบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 

 อุบัตเิหตุจราจรทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

V09.1  คนเดนิเท้าบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
 อุบัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

V09.2  คนเดนิเท้าบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 ทีเ่กีย่วข้องกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

V09.3  คนเดนิเท้าบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
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V09.9  คนเดนิเท้าบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุการขนส่งทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 
ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่ง 
(V10-V19) 
 
รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ีใชก้บักลุ่ม 
V10-V18: 
 .0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .1  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .2  ผู้ใช้รถจกัรยานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 
  ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .3  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถ 
 .4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 

 .5  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 .9  ผู้ใช้รถจกัรยานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 
  ในอุบัตเิหตุจราจร 

 
V10 ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัคนเดนิเท้าหรือ 
 สัตว์ 

 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัวห์รือสตัวท่ี์คน 
    ก าลงัข่ี (V16.-) 

V11  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัรถจกัรยานอืน่ 
V12  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์สอง 
 หรือสามล้อ 
V13  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัรถยนต์  

 รถบรรทุกเลก็ หรือรถตู้ 
V14  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัรถบรรทุกหนัก 

 หรือรถโดยสาร 
V15  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัรถไฟหรือ 
 พาหนะทีใ่ช้ราง 
V16  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัพาหนะอืน่ 

 ทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ 
 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี 

 
V17  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็เพราะชนกบัวตัถุทีต่รึง 
 อยู่กบัทีห่รือไม่เคลือ่นที ่
V18  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุ 
 
การขนส่งทีไ่ม่ใช่การชน 

รวม:  ตกหรือถูกเหวีย่งออกจาก 
รถจกัรยาน (ไม่มีการชนเกิดข้ึนก่อน) 
พลิกคว ่า : 
„ NOS 
„ ไม่มีการชน 

V19  ผู้ใช้รถจกัรยานบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่งอืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
V19.0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V19.1  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และที ่

 ไม่ระบุรายละเอยีดในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 

V19.2  ผู้ใช้รถจกัรยานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 
 เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดใน 
 อุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อบุัตเิหตุจราจร 

 การชนของรถจกัรยาน ไม่เก่ียวกบัการจราจร 
V19.3   ผู้ใช้รถจกัรยาน [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ใน อุบัตเิหต ุ
  ทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

 อุบติัเหตุของรถจกัรยาน ไม่เก่ียวกบัการจราจร 
 ผูใ้ชร้ถจกัรยานบาดเจ็บในอุบติัเหตุท่ีไม่ใช่จาก 
 การจราจร 

V19.4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 
V19.5  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และที ่
 ไม่ระบุรายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจร 
V19.6  ผู้ใช้รถจกัรยานทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 
 เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจร 
 การชนของรถจกัรยาน (การจราจร) 
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V19.8  ผู้ใช้รถจกัรยาน [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ในอุบัตเิหต ุ
 การขนส่งอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

 ถูกหนีบโดยส่วนของรถจกัรยาน 
V19.9  ผู้ใช้รถจกัรยาน [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ในอุบัตเิหต ุ
 จราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

 อุบติัเหตุของรถจกัรยาน 
 
ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่ง 
(V20-V29) 
 รวม:  รถป๊อป 

รถจกัรยานยนตท่ี์มีรถพว่งขา้ง 
รถจกัรยานสองลอ้ท่ีมีเคร่ืองยนต ์
รถสกู๊ตเตอร์ท่ีมีเคร่ืองยนต ์

ไม่รวม:  ยานยนตส์ามลอ้ (V30-V39) 
รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ย
ต่อไปน้ีใชก้บักลุ่ม V20-V28: 

 .0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .1  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
  อุบัตเิหตุจราจร 
 .2  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

  บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .3  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถ 
 .4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 
 .5  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 .9  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

  บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V20  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัคนเดนิ 
 เท้าหรือสัตว์ 

 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์หรือ 
    สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี (V26.-) 
V21  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถจกัรยาน 
V22  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 สองหรือสามล้อ 
V23  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัรถยนต์  

 รถบรรทุกเลก็ หรือรถตู้ 
V24 ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัรถบรรทุก 
 หนักหรือรถโดยสาร 
V25  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัรถไฟหรือ 
 พาหนะทีใ่ช้ราง 
V26  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัพาหนะอืน่ที ่
 ไม่มเีคร่ืองยนต์ 

 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท์ ์ี์ ่คนก าลงั
ข่ี 
V27  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชน 

 กบัวตัถุทีต่รึงอยู่กบัทีห่รือไม่เคลือ่นที ่
V28  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ

 การขนส่งทีไ่ม่ใช่การชน 
 รวม:  ตกหรือถูกเหวีย่งออกจาก 

รถจกัรยานยนต ์
(ไม่มีการชนเกิดข้ึนก่อน) 
พลิกคว  ่า : 
„ NOS 
„ ไม่มีการชน 

V29  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่งอืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
V29.0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบตัเิหตุจราจร 
V29.1  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V29.2  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 

 การชนของรถจกัรยานยนต ์ไม่เก่ียวกบั 
 การจราจร 

V29.3  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ [ไม่ว่าผู้ใด]บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุที ่
 ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

 อุบติัเหตุของรถจกัรยานยนต ์ไม่เก่ียวกบัการจราจร 
ผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตบ์าดเจบ็ในอุบติัเหตุท่ีไม่ใช่
อุบติัเหตุจราจร 

V29.4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจร 
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V29.5  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และที ่
 ไม่ระบุรายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจร 
V29.6  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 

 การชนของรถจกัรยานยนต ์(การจราจร) 
V29.8   ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ในอุบัตเิหต ุ
  การขนส่งอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

 ถูกหนีบโดยส่วนของรถจกัรยานยนต ์
V29.9  ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์ [ไม่ว่าผู้ใด]บาดเจบ็ในอุบัตเิหต ุ
 จราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

 อุบติัเหตุของรถจกัรยานยนต ์
 

ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่ง 
(V30-V39) 

รวม:  รถสามลอ้เคร่ือง 
ไม่รวม:  รถจกัรยานยนตท่ี์มีรถพว่งขา้ง (V20-V29) 
  พาหนะท่ีถูกออกแบบส าหรับใชน้อกถนน 
  (V86.-) 
  รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ี 
  ใชก้บักลุ่มV30-V38: 
 

 .0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .1  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .2 ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุที ่
  ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .3  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
  บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถ 
 .5  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 
 .6  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 

 .7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ
  จราจร 

 .9  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
  บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 

 
 
V30  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัคนเดนิเท้า 
 หรือสัตว์ 

 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์หรือสตัวท่ี์ 
    คนก าลงัข่ี (V36.-) 

V31  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัรถจกัรยาน 
V32  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 สองหรือสามล้อ 
V33  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัรถยนต์  
 รถบรรทุกเลก็ หรือรถตู้ 
V34  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัรถบรรทุก 
 หนักหรือรถโดยสาร 
V35  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัรถไฟหรือ 
 พาหนะทีใ่ช้ราง 
V36  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัพาหนะอืน่ที ่
 ไม่มเีคร่ืองยนต์ 

 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท์ ์ี์ ่คนก าลงั
ข่ี 
V37 ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัวตัถุทีต่รึง 
 อยู่กบัทีห่รือไม่เคลือ่นที ่
V38 ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่งที ่
 ไม่ใช่การชน 

 รวม:  ตกหรือถูกเหวยี ่งออกจากยานยนต  
สามลอ้ (ไม่มีการชนเกิดข้ึนก่อน) 
พลิกคว  ่า : 
„ NOS 
„ ไม่มีการชน 

V39 ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่งอืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
V39.0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบตัเิหตุจราจร 
V39.1  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีด ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V39.2  ผู้ใช้ยานยนตส์ ามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอบุัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
 อุบัตเิหต ุจราจร 
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 การชนท่ีเก่ียวกบัยานยนตส์ามลอ้ ไม่เก่ียวกบั 
 การจราจร 
 

V39.3  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อ [ไม่ว่าผู้ใด]บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุที ่
 ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

 อุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัยานยนตส์ามลอ้ ไม่เก่ียวกบั 
 การจราจร ผูใ้ชย้านยนตส์ามลอ้บาดเจบ็ในอบุติัเหตท่ีุ 

 ไม่ใช่อุบติัเหตุจราจร 
V39.4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจร 
V39.5  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจร 
V39.6  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 

 การชนท่ีเก่ียวกบัยานยนตส์ามลอ้(การจราจร) 
V39.98 ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อ [ไม่ว่าผู้V39.8 ใด] บาดเจบ็ใน 
 อุบัตเิหตุการขนส่งอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

 ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอ่ืนของยานยนตส์ามลอ้ 
V39.9  ผู้ใช้ยานยนต์สามล้อ [ไม่ว่าผู้ใด]บาดเจบ็ในอุบัตเิหต ุ
 การจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

 อุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัยานยนตส์ามลอ้ 
 
ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
(V40-V49) 

 รวม :  มินิบสั 
รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ี
ใชก้บักลุ่มV40-V48 : 

 .0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .1  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .2  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ
  ทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .3  ผู้ใช้รถยนต์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 

  ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .4 บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถ 
 .5  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 

 .6  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 .7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ

จราจร 
 .9  ผู้ใช้รถยนต์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 
  ในอุบัตเิหตุจราจร 
 
V40 ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัคนเดนิเท้าหรือสัตว์ 

 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์หรือ 
  สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี (V46.-) 

V41  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัรถจกัรยาน 
V42  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์สองหรือ 
 สามล้อ 
V43  ผู้ใช้รถยนต์สามล้อบาดเจบ็เพราะชนกบัรถยนต์  
 รถบรรทุกเลก็ หรือรถตู้ 
V44  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัรถบรรทุกหนกัหรือ 
 รถโดยสาร 
V45  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัรถไฟหรือพาหนะที ่
 ใช้ราง 
V46 ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัพาหนะอืน่ทีไ่ม่ม ี
 เคร่ืองยนต์ 

 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท์ ์ี์ ่คนก าลงั
ข่ี 
V47  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัวตัถุทีต่รึงอยู่กบัที ่
 หรือไม่เคลือ่นที ่
V48 ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่งทีไ่ม่ใช่การ 
 ชน 

 รวม:  พลิกคว  ่า : 
„ NOS 
„ ไม่มีการชน 

V49  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่งอืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีด 
V49.0 ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบตัเิหตุจราจร 
V49.1  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V49.2  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
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 การชนของรถยนต ์ไม่เก่ียวกบัการจราจร 
 
 
 
V49.3  ผู้ใช้รถยนต์ [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
 อุบัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

 อุบติัเหตุรถยนต ์ไม่เก่ียวกบัการจราจร 
 ผูใ้ชร้ถยนตบ์าดเจ็บในอุบติัเหตุท่ีไม่ใช่อุบติัเหตุจราจร 

V49.4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจรผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะ 
 ชนกบัยานยนต์ 

V49.5  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 
V49.6  ผู้ใช้รถยนต์บาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ 
 ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 

 การชนของรถยนต ์(การจราจร) 
V49.8 ผู้ใช้รถยนต์ [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

 ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอ่ืนของรถยนต ์
V49.9  ผู้ใช้รถยนต์ [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ใน 

 อุบัตเิหตุการจราจรทีไ่มร่ ะบุรายละเอยีด 
 อุบติัเหตุรถยนต ์
 

ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ในอุบตัเิหตุการขนส่ง 
(V50-V59) 
ไม่รวม:  รถบรรทุกหนกั (V60-V69) 
 รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ีใชก้บั 
 กลุ่ม V50-V58 : 
 .0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .1  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .2  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุที ่
  ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .3  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้ทีไ่ม่ระบุ 

  รายละเอยีดบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
  อุบัตเิหตุจราจร 

 .4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถ 
 .5  ผู้ขับขี่บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 .6  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 
 .7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ
  จราจร 
 .9  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้ทีไ่ม่ระบุ 

  รายละเอยีดบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 
V50  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 

 เพราะชนกบัคนเดนิเท้าหรือสัตว์ 
 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์หรือ 

  สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี (V56.-) 
V51  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 

 เพราะชนกบัรถจกัรยาน 
V52 ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 

 เพราะชนกบัยานยนต์สองหรือสามล้อ 
V53  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 

 เพราะชนกบัรถยนต์ รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้ 
V54  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 

 เพราะชนกบัรถบรรทุกหนักหรือรถโดยสาร 
V55  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 

 เพราะชนกบัรถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้ราง 
V56  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 

 เพราะชนกบัพาหนะอืน่ทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ 
 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท่ี์ 
 คนก าลงัข่ี 

V57  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ 
 เพราะชนกบัวตัถุทีต่รึงอยู่กบัทีห่รือไม่เคลือ่นที ่

V58  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ใน 
 อุบัตเิหตุการขนส่งทีไ่ม่ใช่การชน 
 รวม:  พลิกคว  ่า : 

„ NOS 
„ ไม่มีการชน 

V59  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ใน 
 อุบัตเิหตุการขนส่งอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

V59.0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
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 จราจร 
V59.1 ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 

 อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอบุัตเิหต ุ
 ทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 

V59.2  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้บาดเจบ็ใน 
 การชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบตัเิหตุจราจร 
 การชนท่ีเก่ียวกบัรถบรรทุกเลก็หรือรถตู ้
 ไม่เก่ียวกบัการจราจร 

V59.3  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้ [ไม่ว่าผู้ใด] 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุ 
 จราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 อุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัรถบรรทุกเลก็หรือรถตู ้
 ไม่เก่ียวกบัการจราจร 
 ผูใ้ชร้ถบรรทุกเลก็หรือรถตูบ้าดเจ็บใน 
 อุบติัเหตุท่ีไม่เก่ียวกบัอุบติัเหตจุราจร 

V59.4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 

V59.5  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอบุัตเิหตุจราจร 

V59.6  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตบู้ าดเจบ็ใน 
 การชนกบัยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดในอุบตัเิหตุจราจร 
 การชนท่ีเก่ียวกบัรถบรรทุกเลก็หรือรถตู ้
 (การจราจร) 

V59.8  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถตู้ [ไม่ว่าผู้ใด]บาดเจบ็ใน 
 อุบัตเิหตกุารขนส่งอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

 ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอ่ืนของรถบรรทุก 
 เลก็หรือรถตู ้

V59.9  ผู้ใช้รถบรรทุกเลก็หรือรถต ููู้ [ไม่ว่าผู้ใด] 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 อุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัรถบรรทุกเลก็หรือรถตู ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็ในอบุตัเิหตุการขนส่ง 
(V60-V69) 
 
รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ีใชก้บักลุ่ม 
V60-V68 : 
 .0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .1  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
  อุบัตเิหตุจราจร 
 .2  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ
  ทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .3  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

  บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถ 
 .5  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 
 .6  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 .7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ

จราจร 
 .9 ผู้ใช้รถบรรทุกหนักทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 

V60  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชน 
 กบัคนเดนิเท้าหรือสัตว์ 
 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์หรือสตัวท่ี์ 
    คนก าลงัข่ี (V66.-) 

V61  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถจกัรยาน 
V62  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 

 ยานยนต์สองหรือสามล้อ 
V63  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 

 รถยนต์ รถบรรทุกเลก็ หรือรถตู้ 
V64 ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 

 รถบรรทุกหนกัหรือรถโดยสาร 
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V65  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้ราง 
 
 

V66  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 พาหนะอืน่ทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ 
 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท่ี์ 
 คนก าลงัข่ี 

V67  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 วตัถุทีต่รึงอยู่กบัทีห่รือไม่เคลือ่นที ่

V68  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็ในอบุตัเิหตุ 
 การขนส่งทีไ่ม่ใช่การชน 
 รวม: พลิกคว  ่า : 
 „ NOS 
 „ ไม่มีการชน 

V69  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็ในอบุตัเิหตุ 
 การขนส่งอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

V69.0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
 อุบัตเิหตุจราจร 

V69.1  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอบุัตเิหตุที ่

 ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V69.2  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 ยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดใน 
V69.3  ผู้ใช้รถบรรทุกหนัก [ไม่ว่าผู้ใด] 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุ 
 จราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

อุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัรถบรรทุกหนกั ไม่เก่ียวกบั
การจราจรผูใ้ชร้ถบรรทุกหนกับาดเจบ็ใน
อุบติัเหตุท่ีไม่ใช่อุบติัเหตจุราจร 

V69.4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 
V69.5  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 
V69.6  ผู้ใช้รถบรรทุกหนักบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 ยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหต ุ

 จราจร 
 การชนท่ีเก่ียวกบัรถบรรทุกหนกั (การจราจร) 
V69.8  ผู้ใช้รถบรรทุกหนัก [ไม่ว่าผู้ใด] 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่งอืน่ทีร่ะบุ 
 รายละเอยีด 
 ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอ่ืนของรถบรรทุก 
 หนกั 
 ผู้ใช้รถบรรทุกหนัก [ไม่ว่าผู้ 
V69.9   ผู้ใช้รถบรรทุกหนัก [ไม่ว่าผู้ใด]บาดเจบ็ใน 
  อุบัตเิหตุการจราจรทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 อุบติัเหตุท่ีเก่ียวกบัรถบรรทุกหนกั 
 
ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุการขนส่ง 
(V70-V79) 
ไม่รวม:  มินิบสั (V40-V49) 

 รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ีใช ้
 กบักลุ่ม V70-V78 : 

 .0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
  จราจร 
 .1  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
  อุบัตเิหตุจราจร 

 .2  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ
  ทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 

 .3  ผู้ใช้รถโดยสารทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 
  ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 .4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถ 
 .5  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 
 .6  ผู้โดยสารบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 .7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะบาดเจบ็ในอบุัตเิหต ุ
  จราจร 
 .9  ผู้ใช้รถโดยสารทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดบาดเจบ็ 
  ในอุบัตเิหตุจราจร 
 
V70  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัคน 
 เดนิเท้าหรือสัตว์  
 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์หรือ 
 สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี (V76.-) 
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V71  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถจกัรยาน 
V72  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 ยานยนต์สองหรือสามล้อ 
V73  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถยนต์ รถบรรทุกเลก็ หรือรถตู้ 
V74  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถบรรทุกหนกัหรือรถโดยสาร 
V75  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้ราง 
V76  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 พาหนะอืน่ทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ 
 รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี 
V77  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัวตัถุทีต่รึงอยู่ 
 กบัทีห่รือไม่เคลือ่นที ่
V78  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุการขนส่งที ่
 ไม่ใช่การชน 
 รวม: พลิกคว  ่า : 
 „ NOS 
 „ ไม่มีการชน 
V79  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุการ 
 ขนส่งอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
V79.0  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุที ่
 ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V79.1  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอบุัตเิหตุที ่
 ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V79.2  ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 ยานยนต์อืน่และทีไ่มร่ ะบุรายละเอยีดใน 
 อุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อบุตัเิหตุจราจร 
 การชนของรถโดยสารไม่เก่ียวกบัการจราจร 
V79.3  ผู้ใช้รถโดยสาร [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ใน 

 อุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อบุัตเิหตุจราจรทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 

 อุบติัเหตุรถโดยสารไม่เก่ียวกบัการจราจร 
 ผูใ้ชร้ถโดยสารบาดเจ็บในอุบติัเหตุท่ีไม่ใช่ 

 อุบติัเหตุจราจร 
V79.4  ผู้ขับขีบ่าดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์อืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหตุจราจร 
V79.5  ผู้โดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอบุัตเิหตุจราจร 
V79.6  ผู้ใช้รถโดยสารบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 ยานยนต์อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดในอุบัตเิหต ุ
 จราจร 
 การชนของรถโดยสาร (การจราจร) 
V79.8  ผู้ใช้รถโดยสาร [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็ 
 ในอุบัตเิหตกุารขนส่งอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 ถูกหนีบโดยประตูหรือส่วนอ่ืนของรถโดยสาร 
 ผู้ใช้รถโดยสาร [ไม่ว่าผู้ใด] บาดเจบ็  
V79.9  การบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการจราจรทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 อุบติัเหตุรถโดยสาร 
 
อุบัตเิหตุการขนส่งทางบกอืน่ 
(V80-V89) 
V80 ผู้ขี่สัตว์หรือผู้ใช้พาหนะเทยีมสัตว์ 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
V80.0  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็โดยตกหรือ 
 ถูกเหวีย่งลงจากสัตว์หรือพาหนะเทยีมสัตว์ 
 ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่การชน 
V80.1  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 คนเดนิเท้าหรือสัตว  
 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัว ์หรือ 
 สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี (V80.7) 
V80.2  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถจกัรยาน 
V80.3  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 ยานยนต์สองหรือสามล้อ 
V80.4  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถยนต์รถบรรทุกเลก็ รถตู้ รถบรรทุกหนัก 
 หรือรถโดยสาร 
V80.5  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 ยานยนต์อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
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V80.6  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้ราง 
 
 
V80.7  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 พาหนะทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ 
 การชนกบั : 
 สตัวท่ี์คนก าล„ั งข่ี 
 „ พาหนะเทียมสตัว  
V80.8  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็เพราะชนกบั 
 วตัถุทีต่รึงอยู่กบัทีห่รือไม่เคลือ่นที ่
V80.9  ผู้ขี่หรือผู้ใช้พาหนะบาดเจบ็ในอบุตัเิหตุ 
 การขนส่งอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 อุบติัเหตุของพาหนะเทียมสตัว ์
 อุบติัเหตุของผูข่ี้สตัว ์
V81  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 รวม: ผูอ้ยูน่อกรถไฟ 
V81.0  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 เพราะชนกบัยานยนต์ในอบุัตเิหตทุี ่
 ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V81.1  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 เพราะชนกบัยานยนต์ในอบุัตเิหตกุารจราจร 
V81.2  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 เพราะชนกบัหรือถูกกระแทกโดยท่อนซุงทีก่ลิง้ลงมา 
V81.3  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็เพราะชน 
 กบัวตัถุอืน่ 
 การชนบนราง 
V81.4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถไฟหรือพาหนะ 
 ทีใ่ช้ราง 
V81.5  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 เพราะล้มในรถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้ราง 
 ไม่รวม: ลม้ : 
 „ ขณะรถตกราง : 
 มีการชนเกิดข้ึนก่อน (V81.0-V81.3) 
 „ไม่มีการชนเกิดข้ึนก่อน(V81.7) 
 „ ขณะข้ึนหรือลงรถ (V81.4) 

V81.6  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 เพราะตกจากรถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้ราง 
 ไม่รวม: ตก : 
 „ ขณะรถตกราง : 
 „ มีการชนเกิดข้ึนก่อน (V81.0-V81.3) 
 „ไม่มีการชนเกิดข้ึนก่อน (V81.7) 
 „ ขณะข้ึนหรือลงรถ (V81.4) 
V81.7  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 เพราะรถตกรางโดยไม่มกีารชนเกดิขึน้ก่อน 
V81.8 ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 ในอุบัตเิหตรุถไฟอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 การระเบิดหรือเพลิงไหม ้
 ถูกกระแทกโดยส่ิงท่ีหล่นลงมา : 
 „ ดิน 
 „ หิน 
 „ ตน้ไม ้
 ไม่รวม: รถตกราง : 
  „ การชนเกิดข้ึนก่อน (V81.0-V81.3) 
  „ไม่มีการชนเกิดข้ึนก่อน(V81.7) 
V81.9  ผู้ใช้รถไฟหรือพาหนะทีใ่ช้รางบาดเจบ็ 
 ในอุบัตเิหตรุถไฟทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 อุบติัเหตุรถไฟ 
V82  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 รวม: ผูอ้ยูน่อกรถราง 
V82.0  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V82.1  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนต์ 
 ในอุบัตเิหตุจราจร 
V82.2  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็เพราะชนกบัหรือ 
 ถูกกระแทกโดยท่อนซุงทีก่ลิง้ลงมา 
V82.3  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็เพราะชนกบัวตัถุอืน่ 
 ไม่รวม: การชนกบัพาหนะเทียมสตัวห์รือ 
 สตัวท่ี์คนก าลงัข่ี (V82.8) 
V82.4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงรถราง 
V82.5  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็เพราะล้มในรถราง 
 ไม่รวม: ลม้ : 
 „ ขณะข้ึนหรือลงรถ (V82.4) 
 „ การชนเกิดข้ึนก่อน (V82.0-V82.3) 



 177 

V82.6  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็เพราะตกจากรถราง 
 ไม่รวม: ตก: 
 „ ขณะข้ึนหรือลงรถ (V82.4) 
 „ การชนเกิดข้ึนก่อน (V82.0-V82.3) 
V82.7  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็เพราะรถตกราง 
 โดยไม่มกีารชนเกดิขึน้ก่อน 
V82.8  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 การชนกบัรถไฟหรือพาหนะท่ีใชร้างอ่ืน 
V82.9  ผู้ใช้รถรางบาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 อุบติัเหตุรถราง 
V83  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในอุตสาหกรรม 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 ไม่รวม: พาหนะท่ีใชอ้ยกู่ ์ับท่ีหรือระหวา่ ง 
 ซ่อมบ ารุง (W31.-) 
V83.0  ผู้ขับขี่ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V83.1  ผู้โดยสารยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจบ็ในอบุัตเิหตจุราจร 
V83.2  ผู้อยู่นอกยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจบ็ในอบุัตเิหตจุราจร 
V83.3  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในอตุสาหกรรม 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V83.4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงจาก 
 ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในอุตสาหกรรม 
V83.5  ผู้ขับขี่ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจบ็ในอบุัตเิหตทุีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V83.6  ผู้โดยสารยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจบ็ในอบุัตเิหตทุีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V83.7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจบ็ในอบุัตเิหตทุีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V83.9  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจบ็ในอบุัตเิหตทุีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ

 จราจร 
 อุบติัเหตุยานพาหนะพิเศษท่ีใชใ้นอุตสาหกรรม 
 
 
V84  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการเกษตร 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 ไม่รวม: พาหนะท่ีใชอ้ยกู่ ์ับท่ีหรือระหวา่ง 
 ซ่อมบ ารุง (W30.-) 
V84.0  ผู้ขับขี่ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 การเกษตรบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุจราจร 
V84.1  ผู้โดยสารยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 การเกษตรบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุจราจร 
V84.2  ผู้อยู่นอกยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 การเกษตรบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุจราจร 
V84.3  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการเกษตร 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V84.4 บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงจาก 
 ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการเกษตร 
V84.5  ผู้ขับขี่ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 การเกษตรบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V84.6  ผู้โดยสารยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 การเกษตรบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V84.7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ใน 
 การเกษตรบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V84.9  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการเกษตร 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
 อุบติัเหตุยานพาหนะพิเศษท่ีใชใ้นการเกษตร 
V85  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 ไม่รวม: พาหนะท่ีใชอ้ยูก่บัท่ีหรือระหวา่าง 
 ซ่อมบ ารุง (W31.-) 
V85.0  ผู้ขับขี่ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V85.1  ผู้โดยสารยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
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 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V85.2  ผู้อยู่นอกยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
 
V85.3  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V85.4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงจาก 
 ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
V85.5  ขับขี่ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V85.6  ผู้โดยสารยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V85.7  ผู้อยู่นอกยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการ 
 ก่อสร้างบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหต ุ
 จราจร 
V85.9  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทีใ่ช้ในการก่อสร้างบาดเจบ็ 
 ในอุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตจราจร 
 อุบติัเหตุยานพาหนะพิเศษท่ีใชใ้นการก่อสร้าง 
V86  ผู้ใช้ยานพาหนะพเิศษทใีช้ได้ทุกภูมปิระเทศหรือ 
 ยานยนต์อืน่ทีถู่กออกแบบเพือ่ใช้นอกถนน 
 บาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
 ไม่รวม: พาหนะท่ีใชอ้ยกู่ ์ับท่ีหรือระหวา่ง 
 ซ่อมบ ารุง (W31.-) 
V86.0  ขับขี่ยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศ 
 หรือใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V86.1  ผู้โดยสารยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศ 
 หรือใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V86.2  ผู้อยู่นอกยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศ 
 หรือใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุจราจร 
V86.3  ผู้ใช้ยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศหรือ 
 ใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุจราจร 
V86.4  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงจาก 
 ยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศหรือใช้นอกถนน 
V86.5  ผู้ขับขี่ยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศ 
 หรือใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุที ่

 ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V86.6  ผู้โดยสารยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศ 
 หรือใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุ 
 ทีไ่ม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V86.7  ผู้อยู่นอกยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศ 
 หรือใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบัตเิหตุที ่
 ไม่ใช่อุบัตเิหตุจราจร 
V86.9  ผู้ใช้ยานยนต์ทีใ่ช้ได้ทุกภูมปิระเทศหรือ 
 ใช้นอกถนนบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุทีไ่ม่ใช่ 
 อุบัตเิหตุจราจร 
 อุบติัเหตุยานยนตท่ี์ใชไ้ดทุ้กภูมิประเทศ 
 อุบติัเหตุยานยนตท่ี์ใชน้อกถนน 
V87  อุบัตเิหตุจราจรทีร่ะบุประเภทแต่ไม่ทราบ 
 ชนิดการขนส่งทีผู้่บาดเจบ็ใช้ 
 ไม่รวม: การชนท่ีเก่ียวกบั : 
 „ ผูใ้ชร้ถจกัรยาน (V10-V19) 
 „ คนเดินเทา้ (V01-V09) 
V87.0  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต์ 
 กบัยานยนต์สองหรือสามล้อ (การจราจร) 
V87.1  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่าง 

 ยานยนต์อืน่กบัยานยนต์สองหรือสามล้อ  
 (การจราจร) 

V87.2  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต์ 
 กบัรถบรรทุกเลก็หรือรถตู้ (การจราจร) 
V87.3  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต์ 
 กบัรถโดยสาร (การจราจร) 
V87.4  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต์ 
 กบัรถบรรทุกหนัก (การจราจร) 
V87.5  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่าง 
 รถบรรทุกหนกักบัรถโดยสาร (การจราจร) 
V87.6  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถไฟ 
 หรือพาหนะทีใ่ช้รางกบัรถยนต์ (การจราจร) 
V87.7  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่าง 
 ยานพาหนะพเิศษอืน่(การจราจร) 
V87.8  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่ งท ูีู่ 
 ไม่ใช่การชนทีเ่กีย่วกบัยานยนต์ (การจราจร) 
V87.9  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่งที ่
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 ระบุรายละเอยีด (การชน) (ไม่ใช่การชน) 
 ทีเ่กีย่วกบัพาหนะทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ (การจราจร) 
 
 
V88  อุบัตเิหตุทีไ่ม่ใช่อบุัตเิหตุจราจรทีร่ะบุ 
 ประเภทแต่ไม่ทราบชนิดการขนส่งทีผู้่บาดเจบ็ใช้ 
 ไม่รวม: การชนท่ีเก่ียวกบั : 
 „ ผูใ้ชร้ถจกัรยาน (V10-V19) 
 „ คนเดินเทา้ (V01-V09) 
V88.0  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต์ 
 กบัยานยนต์สองหรือสามล้อไม่เกีย่วกบั 
 การจราจร 
V88.1  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างยานยนต์ 
 อืน่กบัยานยนต์สองหรือสามล้อ ไม่เกีย่วกบั 
 การจราจร 
V88.2  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต์ 
 กบัรถบรรทุกเลก็หรือรถตู้ ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V88.3  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต  
 กบัรถโดยสาร ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
 
V88.4  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถยนต์กบัรถบรรทุก 
 หนัก ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V88.5  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถบรรทุกหนกั 
 กบัรถโดยสารไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V88.6  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างรถไฟหรือพาหนะ 
 ทีใ่ช้รางกบัรถยนต์ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V88.7  บุคคลบาดเจบ็ในการชนระหว่างยานพาหนะพเิศษอืน่  
 ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V88.8  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่งทีไ่ม่ใช่การชนที ่
 เกีย่วกบัยานยนต์ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V88.9  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่งทีร่ะบุรายละเอยีด  
 (การชน) (ไม่ใช่การชน) ทีเ่กีย่วกบัพาหนะทีไ่ม่ม ี
 เคร่ืองยนต์ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
V89  อุบัตเิหตุยานพาหนะ มแีละไม่มเีคร่ืองยนต์ไม่ระบุ 
V89.0  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุยานยนต์ 
 ไม่ระบุชนดิ ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
 อุบติัเหตุยานยนตไ์ม่เก่ียวกบัการจราจร 

V89.1  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุยานพาหนะ 
 ไม่มเีคร่ืองยนต์ไม่ระบุชนิด ไม่เกีย่วกบัการจราจร 
 อุบติัเหตุยานพาหนะไม่มีเคร่ืองยนตไ์ม่เก่ียวกบั 
 การจราจร 
V89.2  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุยานยนต์ไม่ระบุชนิด  
 การจราจร 
 อุบติัเหตุยานยนต ์[เอม็วเีอ] 
 อุบติัเหตุบนทอ้งถนน (การจราจร) [อาร์ทีเอ] 
V89.3  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุยานพาหนะ 
 ไม่มเีคร่ืองยนต์ไม่ระบุชนิด การจราจร 
 อุบติัเหตุยานพาหนะไม่มีเคร่ืองยนต ์
V89.9  บุคคลบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุยานพาหนะไม่ระบุชนิด 
 การชน 
 
อุบัตเิหตุการขนส่งทางน า้ 
(V90-V94) 
 รวม:  อุบติัเหตุยานพาหนะทางน ้ าในระหวา่ง 
  กิจกรรมสนัทนาการ 
 รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ีใชก้บั 
 กลุ่มV90-V94 : 
 .0  เรือสินค้า 
 .1  เรือโดนสาร 
  เรือขา้มฟาก 
  เรือของสายการเดินเรือ 
 .2  เรือตกปลา 
 .3  ยานพาหนะทางน า้อืน่ทีม่เีคร่ืองยนต์ 
  โฮเวอร์คราฟ (บนทอ้งน ้ าเปิด) 
  เจ็ตสกี 
 .4  เรือใบ 
  เรือยอชต ์
 .5  เรือแคนูหรือคายคั 
 .6  เรือยาง (ไม่มเีคร่ืองยนต์) 
 .7  สกนี า้ 
 .8  ยานพาหนะทางน า้อืน่ทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ 
  กระดานโตค้ล่ืน 
  วนิเซิร์ฟ 
 .9  ยานพาหนะทางน า้ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
  เรือ 
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  เรือใหญ่ 
  ยานพาหนะทางน ้ า 
 
 
V90  อุบัตเิหตุยานพาหนะทางน า้ท าให้จมน า้ตายและจมน า้ 
 รวม: จมน ้ าตายและจมน ้ าจาก : 
  „ เรือ : 
  „ พลิกคว  ่า 
  „ จม 
  „ ตกจากหรือกระโดดจาก : 
  „ เรือท่ีมีเพลิงไหม ้
  „ ยานพาหนะทางน ้ าท่ีถูกชน 
  „ อุบติัเหตุอ่ืนของยานพาหนะทางน ้ า 
 ไม่รวม: การจมน ้ าหรือตกน ้ าท่ีเก่ียวกบัการขนส่งทาง 
    น ้ าโดยไม่มีอุบติัเหตุยานพาหนะทางน ้ า  
    (V92) 
V91  อุบัตเิหตุยานพาหนะทางน า้ท าให้เกดิการบาดเจบ็อืน่ 
 รวม:  การบาดเจบ็ใดๆ นอกจากการจมน ้ า 
  ตายและจมน ้ าท่ีเป็นผลของอุบติัเหต ุ
  ยานพาหนะทางน ้ า 
  ถูกไฟลวกขณะเรือมีเพลิงไหม ้
  ถูกบดระหวา่งเรือท่ีชนกนั 
  ถูกบดโดยเรือช่วยชีวติหลงัจาก 
  สละเรือใหญ่ 
  ลม้จากการชนหรืออุบติัเหตุอ่ืน 
  ของยานพาหนะทางน ้ า 
  ถูกกระแทกโดยวตัถุท่ีหล่นใส่ท่ี 
  เป็นผลของอบุติัเหตุยานพาหนะ 
  ทางน ้ า 
  บาดเจ็บจากอุบติัเหตุชนกนัของ 
  ยานพาหนะทางน ้ า 
  ถูกท่ิมโดยเรือเลก็หรือช้ินส่วนของ 
  เรือเลก็หลงัจากหล่น หรือกระโดด 
  จากเรือท่ีไดรั้บความเสียหาย 
  ไม่รวม: ถูกไฟลวกจากเพลิงไหม้
เฉพาะท ์ี์ ่  
  หรือการระเบิดบนเรือ (V93.-) 
V92 การจมน า้ตายหรือจมน า้ทีเ่กีย่วกบัการ 

 ขนส่งทางน า้โดยไม่มอีุบัตเิหตขุองยานพาหนะ 
 ทางน า้ 

 รวม: การจมน ้ าตายและจมน ้ าท่ีเป็นผล 
 ของอุบติัเหต ุเช่น : 
  „ ตก : 
  „ จากสะพานข้ึนหรือลงเรือ 
  „ จากเรือ 
  „ ลงน ้ า 
  „ถูกเหวีย่งตกน ้ าโดยการโคลง 
   ของเรือ 
  „ ถูกน ้ าซดัตกจากเรือ 
 ไม่รวม: การจมน ้ าตายหรือจมน ้ าของ 
  นกัวา่ยน ้ าหรือนกัด าน ้ าท่ีสมคัรใจ 
  กระโดดจากเรือและไม่เก่ียวกบั 
  อุบติัเหต ุ(W69.-, W73.-) 
V93  อุบัตเิหตุบนยานพาหนะทางน า้โดยไม่ม ี
 อุบัตเิหตขุองยานพานหะทางน า้ไม่ท าให้ 
 จมน า้ตายและจมน า้ 
 รวม:  เป็นพิษโดยอุบติัเหตจุากแก๊สหรือ 
  ควนับนเรือ 
  เคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณูในเรือท างาน 
  ผิดปกติ 
  ถูกบดโดยวตัถุท่ีหล่นบนเรือ 
  ความร้อนสูงเกินใน : 
  „ หอ้งหมอ้ตม้น ้ า 
  „ หอ้งเคร่ือง 
  „ หอ้งไอน ้ า 
  „ หอ้งเผาไหม  
  การระเบิดของหมอ้ตม้น ้ าบนเรือ 
  กลไฟ 
  ตกจากระดบัหน่ึงสู่อีกระดบัหน่ึงใน 
  ยานพาหนะทางน ้ า 
  ลม้บนบนัไดในยานพาหนะทางน ้ า 
  การบาดเจบ็ในยานพาหนะทางน ้า 
  ท่ีเกิดจาก : 
  „ บนดาดฟ้า 
  „ ในหอ้งเคร่ือง เคร่ืองจกัรกล 
  „ ในหอ้งครัว 
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  „ ซกัผา้ 
  „ ขนถ่ายสินคา้ 
  เพลิงไหมเ้ฉพาะท่ีบนเรือ 
  อุบติัเหตุเคร่ืองจกัรกลใน 
  ยานพาหนะทางน ้ า 
V94  อุบัตเิหตุการขนส่งทางน า้อืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 รวม:  อุบติัเหตุท่ีเกิดกบัผูท่ี้ไม่ไดอ้ยูใ่ น 
  ยานพาหนะทางน ้ า 
  ถูกเรือชนขณะเล่นสกีน ้ า 
 
อุบัตเิหตุการขนส่งทางอากาศและอวกาศ 
(V95-V97) 
V95  อุบัตเิหตขุองอากาศยานมเีคร่ืองยนต์ท าให้ผู้ใช้ 
 บาดเจบ็ 
 รวม:  การชนกบัวตัถุใดๆท่ีตรึงอยูก่บัท่ีเคล่ือนท่ีได ้

  อากาศยาน  ของ หรือบน 
  การระเบิด  การชน 
  เพลิงไหม ้ (มีเคร่ืองยนต)์ 
  การลงฉุกเฉิน 
V95.0  อุบัตเิหตุเฮลคิอปเตอร์ท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
V95.1  อุบัตเิหตุเคร่ืองบินอลัตร้าไลต์ ไมโครไลต์ 
 หรือเคร่ืองร่อนทีม่เีคร่ืองยนต์ท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
V95.2  อุบัตเิหตุอากาศยานส่วนตวัปีกตรึง 
 แบบอืน่ท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
V95.3  อุบัตเิหตอากาศยานพาณิชย์ปีกตรึงท าให้ผู้ใช้ 
 บาดเจบ็ 
V95.4 อุบัตเิหตยานอวกาศท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
V95.8  อุบัตเิหตอากาศยานอืน่ท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
V95.9  อุบัตเิหตอากาศยานไม่ระบุรายละเอยีดท าให้ผู้ใช้ 
 บาดเจบ็ 
 อุบติัเหตุอากาศยาน 
 อุบติัเหตุการขนส่งทางอากาศ 
V96  อุบัตเิหตขุองอากาศยานไม่มเีคร่ืองยนต์ท าให้ผู้ใช้ 
 บาดเจบ็ 
 รวม: การชนกบัวตัถุใดๆ 
 ท่ีตรึงอยูก่บัท่ีเคล่ือนท่ีได ้
 หรือก าลงัเคล่ือนท่ี 

 ของ หรือบน ของ หรือบน  
 อากาศยาน การชน 
 เพลิงไหม ้(มีเคร่ืองยนต)์ 
 การลงฉุกเฉิน 
V96.0  อุบัตเิหตุบอลลูนท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
V96.1  อุบัตเิหตุเคร่ืองร่อนชนิดแขวนท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
V96.2  อุบัตเิหตุเคร่ืองร่อน (ไม่มเีคร่ืองยนต์)ท าให้ผู้ใช้ 
 บาดเจบ็ 
V96.8  อุบัตเิหตุอากาศไม่มเีคร่ืองยนต์อืน่ท าให้ผู้ใช้ 
 บาดเจบ็ 
 วา่วท่ีบรรทุกคน 
V96.9  อุบัตเิหตุอากาศไม่มเีคร่ืองยนต์ทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดท าให้ผู้ใช้บาดเจบ็ 
 อุบติัเหตุอากาศยานไม่มีเคร่ืองยนต ์
V97  อุบัตเิหตุการขนส่งทางอากาศอืน่ทีร่ะบุ 
 รายละเอยีด 
 รวม: อุบติัเหตท่ีุเกิดกบัผูไ้ม่อยูใ่นอากาศยาน 
V97.0  ผู้ใช้อากาศยานบาดเจบ็ในอุบตัเิหตุ 
 การขนส่งทางอากาศอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 ลม้ใน บน หรือตกจากอากาศยานใน 
 อุบติัเหตุการขนส่งทางอากาศ 
 ไม่รวม: อุบติัเหตุขณะขน้ึ หรือลงจาก 
    อากาศยาน (V97.1) 
V97.1  บุคคลบาดเจบ็ขณะขึน้หรือลงจากอากาศยาน 
V97.2  ผู้กระโดดร่มบาดเจบ็ในอุบัตเิหตกุารขนส่งทาง 
 อากาศ 
 ไม่รวม: กระโดดร่มลงมาหลงัจากอากาศ 
 ยานเกิดอุบติัเหต ุ(V95-V96) 
V97.3  บุคคลบนพืน้ดนิบาดเจบ็ในอบุัตเิหตุการขนส่ง 
 ทางอากาศ 
 ถูกกระแทกโดยวตัถุท่ีหล่นลงมาจากอากาศยาน 
 บาดเจ็บจากใบพดัท่ีหมนุ 
 ถูกดูดเขา้ไปในเคร่ืองยนตเ์จ็ต 
V97.8  อุบัตเิหตุการขนส่งทางอากาศอืน่มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 การบาดเจบ็จากเคร่ืองจกัรกลบนอากาศยาน 
 ไม่รวม: อุบติัเหตุอากาศยาน (V95.9) 
    สมัผสัต่อการเปล่ียนแปลงความ 
    กดอากาศระหวา่งบินไต่ระดบัข้ึน 
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    หรือลดระดบัลง(W94.-) 
 
 
 
 
อุบัตเิหตุการขนส่งอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
(V98-V99) 
ไม่รวม:  อุบติัเหตุยานพาหนะ ไม่ระบุชนิดของ 
 ยานพาหนะ (V89.-) 
V98  อุบัตเิหตุการขนส่งทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: อุบติัเหตท่ีุเกิดกบั บน หรือเก่ียวกบั: 
 „ รถเคเบิล ไม่ใชร้าง 
 „ เล่ือนน ้ าแขง็ใชใ้บ 
 „ เล่ือนบกใชใ้บ 
 „ เกา้อ้ีล าเลียงนกัสกี 
 „ กระเชา้ล าเลียงนกัสกี 
 หล่นหรือกระโดด 
 วตัถุถูกขวา้งจาก 
 หรือเขา้มาใน 
V99  อุบัตเิหตุการขนส่งทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 
สาเหตุภายนอกอืน่ของการบาดเจบ็จากอุบัตเิหต ุ
(W00-X59) 
การตกหรือล้ม 
(W00-W19) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 ไม่รวม: ถูกท าร้าย (Y01-Y02) 
 การตกหรือลม้ (ใน) (จาก) : 
 สตัว ์„ (V80.-) 
 „ อาคารท่ีมีเพลิงไหม ้(X00.-) 
 „ ในกองเพลิง (X00-X04, X08-X09) 
 „ ในน ้ า (ร่วมกบัจมน ้ าตายหรือจมน ้ า) 
 (W65-W74) 
 „ เคร่ืองจกัรกล (ก าลงัท างาน) (W28-W31) 
 „ การลม้ซ ้ าท่ีมิไดเ้กิดจากอุบติัเหตุ (R29.6) 
 „ พาหนะขนส่ง (V01-V99) 
 การตั้งใจท าร้ายตนเอง (X80-X81) 
 

W00  การล้มบนพืน้ระดบัเดยีวกนัทีเ่กีย่วกบัน า้แข็งและ 
หิมะ 

 ไม่รวม: การลม้ท่ีระบุถึง : 
 „ สเก็ตน ้ าแขง็และสกี (W02.-) 
 „ บนัไดและขั้นบนัได (W10.-) 
W01  การล้มบนพืน้ระดบัเดยีวกนัเพราะลืน่สะดุดและ 

ก้าวพลาด 
 ไม่รวม: การลม้ท่ีเก่ียวกบัน ้ าแขง็และหิมะ (W00.-) 
W02  การล้มทีเ่กีย่วกบัสเกต็น า้แข็ง สก ี 
 สเกต็ล้อหรือกระดานสเกต็ 
W03  การล้มอืน่บนพืน้ระดบัเดยีวกนัเพราะถูกผู้อืน่ชน 

หรือดนั 
 รวม: การลม้เพราะถูกคนเดินเทา้ชน (ก าลงัเดินทาง) 
 ไม่รวม: ถูกฝงูชนทห่ี นาแน่นหรือแตกตน่ื 
 เบียดหรือผลกั (W52.-) 
 การลม้ท่ีเก่ียวกบัน ้ าแขง็หรือหิมะ (W00.-) 
W04  การตกหรือล้มขณะทีบุ่คคลอืน่อุ้มหรือพยุง 
 รวม: หล่นโดยอุบติัเหตุขณะมีผูอุ้ม้ 
W05  การตกหรือล้มทีเ่กีย่วกบัเก้าอีล้้อเข็น 
W06  การตกหรือล้มทีเ่กีย่วกบัเตยีง 
W07  การตกหรือล้มทีเ่กีย่วกบัเก้าอี ้
W08  การตกหรือล้มทีเ่กีย่วกบัเฟอร์นิเจอร์อืน่ 
W09  การตกหรือล้มทีเ่กีย่วกบัอุปกรณ์ในสนามเดก็เล่น 
 ไม่รวม: การตกหรือลม้ท่ีเก่ียวกบั 
 เคร่ืองจกัรกลสนัทนาการ (W31.-) 
W10  การตกหรือล้มบนและจากบนัไดและขั้นบนัได 
 รวม: การตกหรือลม้ (บน) (จาก) : 
 „ บนัไดเล่ือน 
 „ ทางลาดเอียง 
 „ เก่ียวกบัน ้ าแขง็หรือหิมะบน 
 „บนัไดและขั้นบนัได 
 „ ทางลาด 
W11  การตกหรือล้มบนและจากบนัไดแบบปีน 
W12  การตกหรือล้มบนและจากนั่งร้าน 
W13  การตกจาก ตกออกจาก หรือตกทะลุ 
 อาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง 
 รวม: การตกจาก ตกออกจาก 

รถเคเบิล 
ไม่ใชร้าง 
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 หรือตกทะล ุ: 
 „ ระเบียง 
 „ สะพาน 
 „ อาคาร 
 „ เสาธง 
 „ พ้ืน 
 „ ราวกั้น 
 „ หลงัคา 
 „ หอคอย 
 „ ป้อม 
 „ สะพานรถไฟ 
 „ ผนงั 
 „ หนา้ต่าง 
 ไม่รวม: การยบุตวัของอาคารหรือ 
 ส่ิงปลูกสร้าง (W20.-) 
 ตกหรือกระโดดจากอาคารหรือ 
 ส่ิงก่อสร้างท่ีถูกเพลิงไหม ้(X00.-) 
W14  การตกจากต้นไม้ 
W15 การตกจากหน้าผา 
W16  การด าหรือกระโดดลงไปในน า้ท าให้ 
 บาดเจบ็อย่างอืน่นอกเหนือจากการ 
 จมน า้ตาย หรือจมน า้ 
 รวม: การชนหรือกระแทก : 
 „ พ้ืนเม่ือกระโดดหรือด าในน ้ าหน้ื 
 „ผนงัหรือกระดานกระโดดของ 
 „สระวา่ยน ้ า 
 „ ผิวน ้ า 

ไม่รวม: การจมน ้ าตายและจมน ้ าจากอุบติัเหต ุ
(W65-W74) 

 การด าน ้ าโดยมีอากาศหายใจ 
 ไม่เพียงพอ (W81.-) 
 ผลของความกดอากาศจากการด าน ้ า (W94.-) 
W17  การตกหรือล้มลกัษณะอืน่จากระดบัหนึ่งสู่อกีระดบั 

หนึ่ง 
 รวม:  การตกหรือลม้จากหรือลงไปใน : 
  „ โพรง 
  „ คอก 
  „ กองฟาง 

  „ รู 
  „ หลุม 
  „ บ่อขดุหิน 
  „ ปล่อง 
  „ ถงั 
  „ บ่อน ้ า 
W18  การตกหรือล้มลกัษณะอืน่บนพืน้ระดบัเดยีวกนั 
 รวม: การลม้ : 
 „ จากการชนกบัวตัถุอ่ืน 
 „ จากโถสว ้ม 
 „ บนพ้ืนระดบัเดียวกนั 
W19  การตกหรือล้มทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: การตกหรือลม้โดยอุบติัเหต ุ
 
การสัมผสัแรงเชิงกลของส่ิงไม่มชีีวติ 
(W20 – W49) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 ไม่รวม: ถูกท าร้าย (X85 ‟ Y09) 
 สมัผสัหรือชนกบัสตัวห์รือคน 
 (W50 ‟ W64) 
W20  กระแทกกบัวตัถุทีถู่กขว้าง โยน หรือหล่นใส่ 
 รวม: พ้ืนทรุดตวัโดยไม่ขาดอากาศ 
 หายใจหรือหายใจไม่ออก 
 การทรุดของอาคาร ยกเวน้จาก 
 เพลิงไหม ้การตกหรือหล่นของ : 
 „ หิน 
 „ กอ้นหิน 
 „ ตน้ไม ้
 ไม่รวม: การยบุตวัของอาคารท่ีถกู 
 เพลิงไหม ้(X00.-) 
 วตัถุหล่นใส่ใน : 
 „ ภยัพิบติั (X34-X39) 
 „อุบติัเหตุเคร่ืองจกัรกล (W24.-, W28-W31) 
 „ อุบติัเหตุการขนส่ง (V01-V99) 
 วตัถุกระเด็นจาก : 
 „ การระเบิด (W35-W40) 
 „ อาวธุปืน (W32-W34) 
 „ อุปกรณ์กีฬา (W21.-) 
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W21  ชนหรือกระแทกกบัอปุกรณ์กฬีา 
 รวม: กระทบกบั : 
 „ ลูกบอลท่ีถูกตีหรือขวา้งมา 
 „ ไมห้รือลูกฮอ็กก้ี 
W22  ชนหรือกระแทกกบัวตัถุอืน่ 
 รวม: เดินชนก าแพง 
W23  ถูกยดึตดิ บด อดั หรือหนีบในหรือระหว่างวตัถุ 
 รวม: ถูกยดึติด บด อดั หรือหนีบ 
 „ ระหวา่ ง 
 „ วตัถุท่ีเคล่ือนท่ี 
 „ วตัถุอยูก่บัท่ีกบั 
 „ วตัถุท่ีพบัอยู ่
 „ ประตูเล่ือนและวงกบ เช่น ลงัไมใ้ส่ของกบัพ้ืน 
 วตัถุท่ีเคล่ือนท ์ี์ ่  หลงัจากหลุดมือ 
 „ ในวตัถุ เคร่ืองป่ันผา้ใหแ้หง้ 
  ไม่รวม: การบาดเจ็บท่ีเกิดจาก : 
 „ เคร่ืองมือตดัหรือเจาะ (W25-W25) 
 „ อุปกรณ์ส าหรับยกและขบัเคล่ือน (W24.-) 
 „ เคร่ืองจกัรกล (W28-W31) 
 „ เคร่ืองมือท่ีไม่มีเคร่ืองยนต ์(W27.-) 
 „ ยานพาหนะขนส่งซ่ึงใชเ้พ่ือ 
 การขนส่ง (V01-V99) 
 กระทบกบัวตัถท่ีุถูกขวา้ง โยน 
 หรือหล่นลงมา (W20.-) 
W24  สัมผสักบัอุปกรณ์ส าหรับยกและ 
 ขับเคลือ่น มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 รวม:  โซ่ท่ีใชย้กส่ิงของ 
  สายพาน 
  รอก (ฐาน) 
  เชือก 
  สายพานส่งของ หรือเคเบิล 
  กวา้น 
  ลวด 
 ไม่รวม: อุบติัเหตุการขนส่ง (V01-V99) 
W25  ถูกแก้วบาด 
 ไม่รวม:  ลม้ไปโดนเศษแกว้ (W00-W19) 
  เศษแกว้กระเด็นมาจากการระเบิด 
  หรือกระสุนปืน(W32-W40) 

W26  ถูกมดี ดาบ หรือมดีส้ันบาด 
W27  สัมผสักบัเคร่ืองมอืทีไ่ม่มเีคร่ืองยนต์ 
 รวม:  ขวาน 
  เคร่ืองเปิดกระป๋อง 
  ส่ิว 
  ซ่อม 
  เล่ือยมือ 
  จอบ 
  ท่ีคีบน ้ าแขง็ 
  เขม็ 
  ท่ีตดักระดาษ 
  สอ้มเสียบหญา้ 
  คราด 
  กรรไกร 
  จกัรเยบ็ผา้ ท่ีไม่มีเคร่ืองยนต ์
  พลัว่ 
  ไม่รวม: เขม็ไฮโปเดอร์มิก (W46.-) 
W28  สัมผสักบัเคร่ืองตดัหญ้าทีม่เีคร่ืองยนต์ 
 ไม่รวม:  สมัผสักระแสไฟฟ้า (W86.-) 
W29  สัมผสักบัเคร่ืองมอืทีม่เีคร่ืองยนต์และ 
 เคร่ืองจกัรกลอืน่ในบ้าน 
 รวม:  เคร่ืองป่ันผสมอาหาร 
  ท่ีมีเคร่ืองยนต ์: 
  „ เคร่ืองเปิดกระป๋อง 
  „ เล่ือยยนต ์์ 
  „ อุปกรณ์ช่าง 
  „ เคร่ืองมือท าสวน 
  „ เคร่ืองเลม็พุม่ไม ้
  „ มีด 
  „ จกัรเยบ็ผา้ 
  „ เคร่ืองป่ันผา้ใหแ้ หง้ 
  „ เคร่ืองซกัผา้ 
  ไม่รวม: สมัผสักระแสไฟฟ้า (W86.-) 
W30  สัมผสักบัเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
 รวม:  เคร่ืองจกัรกลในไร่นา ใ ชแ้รงสตัว  
  เคร่ืองเก็บเก่ียวแบบผสม 
  เคร่ืองป้ันจัน่หญา้แหง้ 
  เคร่ืองจกัรกลในไร่นา 



 185 

  เคร่ืองเก่ียวขา้ว 
  เคร่ืองนวดขา้ว 

 ไม่รวม: สมัผสักบัเคร่ืองจกัรกล 
การเกษตร 

  ในการขนส่งโดยอาศยัก าลงัของ 
  เคร่ืองจกัรกลเอง หรือถูกลากโดย 
  ยานพาหนะ (V01-V99) 
  สมัผสักระแสไฟฟ้า (W86.-) 
W31  สัมผสักบัเคร่ืองจกัรกลอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม:  เคร่ืองจกัรกล 
  เคร่ืองจกัรกลส าหรับสนัทนาการ 
 ไม่รวม:  สมัผสักบัเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
  ในการขนส่งโดยอาศยัก าลงัของ 
  เคร่ืองจกัรกลเอง หรือถูกลากโดย 
  ยานพาหนะ (V01-V99) 
  สมัผสักระแสไฟฟ้า (W86.-) 
W32  กระสุนปืนพก 
 รวม:  ปืนส าหรับยงิดว ้ยมือเดียว 
  ปืนสั้น 
  ปืนลูกโม่ 
 ไม่รวม:  ปืนยงิพลุ (W34.-) 
W33  กระสุนปืนไรเฟิล ปืนลูกซอง และปืนทีใ่หญ่กว่า 
 รวม:  ปืนไรเฟิลของทหาร 
  ปืนไรเฟิลล่าสตัว ์
  ปืนกล 
 ไม่รวม:  ปืนลม (W34.-) 
W34  กระสุนปืนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม:  ปืนลม 
  ปืนบีบี 
  บาดแผลถูกปืนยงิ 
  ถูกยงิ 
  ปืนยงิพลุ [ส่องสวา่ง] 
W35  การระเบิดและแตกของหม้อต้มน า้ 
W36  การระเบิดและแตกของถังบรรจุแก๊ส 
 รวม:  กระป๋องสเปรย  
 ถงัอากาศ 
 ถงัอดัอากาศ 
W37  การระเบิดและแตกของยาง ท่อ หรือ 

 สายยางอดัความดนั 
W38  การระเบิดและแตกของอปุกรณ์อืน่ที ่
 อดัความดนั 
W39  สะเกด็ของดอกไม้ไฟ 
W40  การระเบิดของวตัถุอืน่ 
 รวม:  วตัถุระเบิด 
 การระเบิด (ใน) : 
  „ NOS 
  „ กองขยะ 
  „ โรงงาน 
  „ ยุง้ฉาง 
  „ ยทุโธปกรณ  
  แก๊สท่ีระเบิดได ้
W41 สัมผสักบัพวยลมความดนัสูง 
 รวม:  ไฮโดรลิก เจ็ต 
  นิวมาติก เจ็ต 
W42 สัมผสักบัเสียง 
 รวม:  คล่ืนเสียง 
  คล่ืนซุปเปอร์โซนิก 
W43 สัมผสักบัการส่ันสะเทอืน 
 รวม:  คล่ืนอินฟราซาวด ์
W44 ส่ิงแปลกปลอมเข้าร่างกายทางตาหรือช่องเปิด 

ธรรมชาต ิ
 ไม่รวม:  ของเหลวกดักรอ่ น (X49.-) 
  สูดหายใจหรือกลืนส่ิงแปลกปลอม 
  ร่วมกบัมีการอุดกั้นทางเดินหายใจ 
  (W78-W80) 
W45  ส่ิงแปลกปลอมหรือวตัถุเข้าร่างกายทางผวิหนัง 
 รวม:  ขอบกระดาษแขง็ 
  เลบ็ 
  เส้ียน 
  ฝากระป๋อง 
 ไม่รวม:  สมัผสักบั : 
  „ เคร่ืองมือ (ไม่มีเ คร่ืองยนต  
  (มีเคร่ืองยนต)์ (W27-W29) 
  „ เขม็ไฮโปเดอร์มิก (W46.-) 
  „ มีด ดาบ หรือมีดสั้น (W26.-) 
  „ แกว้คม (W25.-) 
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  กระทบกบัวตัถุ (W20-W22) 
W46  สัมผสักบัเข็มไฮโปเดอร์มกิ 
W49  สัมผสักบัแรงเชิงกลอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของส่ิงไม่มชีีวติ 
 รวม:  แรงโนม้ถ่วง [จี] ผิดปกติ 
 
การสัมผสัแรงเชิงกลของส่ิงมชีีวติ 
(W50-W64) 
 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 
 ไม่รวม:  ถูกกดั มีพิษ (X20-X29) 
  ถูกต่อย มีพิษ (X20-X29) 
W50  ถูกบุคคลอืน่ต ีทุบ เตะ หยกิ กดั หรือข่วน 
 ไม่รวม:  การท าร้าาย (X85-Y09) 
  กระทบกบัวตัถุ (W20-W22) 
W51  ถูกบุคคลอืน่กระแทกหรือชน 
 ไม่รวม:  ลม้จากการชนกนัของคนเดินเทา้ 
 (ก าลงัเดินทาง) (W03.-) 
W52  ถูกฝูงชนทีห่นาแน่นหรือแตกตืน่เบียด ผลกั หรือ 

เหยยีบ 
W53  ถูกหนูกดั 
W54  ถูกสุนขักดัหรือท าร้าย 
W55  ถูกสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมชนดิอืน่กดัหรือท าร้าย 
 ไม่รวม:  สมัผสักบัสตัวท ์ะเลท่ีเล้ียงลูกดว้ยนม  

(W56.-) 
W56  สัมผสักบัสัตว์ทะเล 
 ถูกสตัวท์ะเลกดัหรือชน 
W57  ถูกแมลงไม่มพีษิกดัหรือต่อย 
W58  ถูกจระเข้หรือตะโขงกดัหรือท าร้าย 
W59  ถูกสัตว์เลือ้ยคลานอืน่กดัหรือรัด 
 รวม:  จ้ิงจก 
  งูไม่มีพิษ 
W60  สัมผสักบัหนามและใบไม้แหลมคม 
W64  สัมผสักบัแรงเชิงกลอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดของส่ิงมชีีวติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
การจมน า้ตายและจมน า้จากอุบัตเิหต 
(W65-W74) 
 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 ไม่รวม:  การจมน ้ าตายและจมน ้ าจาก : 
  ภยัพิบติั (X34-X39) 
  „ อุบติัเหตุการขนส่ง (V01-V99) 
  „ อุบติัเหตุการขนส่งทางน ้ า 
  (V90.-, V92.-) 
W65  การจมน า้ตายและจมน า้ขณะอยู่ในอ่างอาบน า้ 
W66  การจมน า้ตายและจมน า้หลงัจากล้มในอ่างอาบน า้ 
W67  การจมน า้ตายและจมน า้ขณะอยู่ในสระว่ายน า้ 
W68  การจมน า้ตายและจมน า้หลงัจากตกลงไปในสระ 

ว่ายน า้ 
W69  ารจมน า้ตายและจมน า้ขณะอยู่ในแหล่งน า้ธรรมชาต ิ
 รวม:  ทะเลสาบ 
  ทะเลเปิด 
  แม่น ้ า 
  ล าธาร 
W70  การจมน า้ตายและจมน า้หลงัจากตกลง 
 ไปในแหล่งน า้ธรรมชาต ิ
W73  การจมน า้ตายและจมน า้อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 รวม:  ถงัน ้ าดบัเพลิง 
  อ่างเก็บน ้ า 
W74  การจมน า้ตายและจมน า้ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม:  จมน ้ าตาย 
  ตกน ้ า 
 
อุบัตเิหตุอืน่ทีคุ่กคามการหายใจ 
(W75-W84) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
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W75  การหายใจไม่ออกและถูกรัดคอ 
 เพราะอุบัตเิหตบุนเตยีง 
 รวม:  การหายใจไม่ออกและถูกบีบรัดคอ 
  จาก : 
  „ ผา้ปูท่ีนอน 
  „ ร่างกายของมารดา 
  „ หมอน 
W76  ถูกแขวนคอและถูกรัดคอเพราะอบุัตเิหตุอืน่ 
W77  ภาวะคุกคามต่อการหายใจเพราะถูกดนิ 
 และวตัถุอืน่ถล่มทบั 
 รวม: การถล่มทบั 
 ไม่รวม:  การถล่มทบัจากภยัพิบติั (X34-X39) 
  การถล่มทบัท่ีไม่มีการขาดอากาศ 
 หายใจหรือหายใจไม่ออก (W20.-) 
W78  การส าลกัของทีอ่ยู่ในกระเพาะอาหาร 
 รวม:  ขาดอากาศหายใจจาก อาเจียน 
  ส าลกั อาหารท่ีขยอ้น 
  หายใจไม่ออกจาก ออกมา 
  ส าลกัและสูดอาเจียน 
  (เขา้ไปในทางเดินหายใจ) 
  การกดท่อลม 
  โดยอาเจียน 
  การขดัขวางการหายใจ ในหลอด 
  การอุดกั้นการหายใจ อาหาร 
 ไม่รวม:  การบาดเจบ็ ยกเวน้การขาด 
  อากาศหายใจหรือการอุดกั้น 
  ทางเดินหายใจโดยอาเจียน (W44.-) 
  การอุดกั้นหลอดอาหารโดย 
  อาเจียนท่ีไม่ระบุถึงการขาดอากาศ 
  หายใจหรือการอุดกั้นทางเดิน 
  หายใจ (W44.-) 
W79  การส าลกัและกลนือาหารท าให้อดุกั้นทางเดนิหายใจ 
 รวม:  ขาดอากาศหายใจจาก อาหาร 
  ส าลกั 
  หายใจไม่ออกจาก 
  ส าลกัและสูดอาหาร [ใดๆ] 
  (เขา้ไปในทางเดินหายใจ) 
  การกดท่อลม 

  การขดัขวางการหายใจ 
  การอุดกั้นการหายใจ 
  การอุดตนัของคอหอยโดยอาหาร 
 ไม่รวม:  การสูดอาเจียน (W78.-) 
  การบาดเจบ็ ยกเวน้การขาด 
  อากาศหายใจหรือการอุดกั้น 
  ทางเดินหายใจโดยอาหาร (W44.-) 
  การอุดกั้นหลอดอาหารโดยอาหาร 
  ท่ีไม่ระบุถึงการขาดอากาศหายใจ 
  หรือการอุดกั้นทางเดินหายใจ 
  (W44.-) 
W80  การส าลกัและกลนืวตัถุอืน่ท าให้อุดกั้นทางเดนิ 

หายใจ 
 รวม:  ขาดอากาศหายใจจาก 
  ส าลกั 
  หายใจไม่ออกจาก 
  ส าลกัและสูดวตัถุ 
  แปลกปลอม 
  การกดท่อลม 
  การขดัขวางการหายใจ 
  การอุดกั้นการหายใจ 
  วตัถุแปลกปลอมในจมูก 
  การอุดตนัของคอหอย 
  โดยวตัถุแปลกปลอม 
 ไม่รวม:  การส าลกัอาเจียนหรืออาหาร 
  (W78-W79) 
  การบาดเจบ็ ยกเวน้การขาด 
  อากาศหายใจหรือการอุดกั้น 
  ทางเดินหายใจโดยวตัถ ุ
  แปลกปลอม (W44.-) 
  การอุดกั้นหลอดอาหารโดยอาหาร 
  ท่ีไม่ระบุถึงการขาด 
  อากาศหายใจหรือการอุดกั้น 
  ทางเดินหายใจ (W44.-) 
  (รวมกระดูกหรือเมลด็พืช) 
 โดยอาหารในหลอดอาหารวตัถุใดๆยกเวน้อาหาร 
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หรืออาเจียนเขา้สู่ร่างกายทางจมูกหรือปาก ยกเวน้
อาหาร หรืออาเจียน (เขา้ไปใน ทางเดินหายใจ)
โดยวตัถ ุ แปลกปลอมในหลอดอาหาร 

 
W81  ถูกกกัหรือตดิอยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่อีอกซิเจนต า่ 
 รวม:  ติดอยูใ่นตูเ้ยน็หรือท่ีท่ีอากาศเขา้ 
  ไม่ไดโ้ดยอุบติัเหต ุด าน ้ าโดยมี 
  อากาศหายใจไม่เพียงพอ 
 ไม่รวม:  หายใจไม่ออกเพราะถุงพลาสติก (W83.-) 
W83  ภาวะคุกคามต่อการหายใจอืน่ 
 รวม:  หายใจไม่ออกเพราะถุงพลาสติก 
W84  ภาวะคุกคามต่อการหายใจทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม:  ขาดอากาศหายใจ 
  ส าลกั 
  หายใจไม่ออก 
 
การสัมผสักระแสไฟฟ้า รังสี รวมทั้งอุณหภูมแิละ 
ความกดอากาศสุดขั้ว 
(W85-W99) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 ไม่รวม: ปฏิกิริยาผิดปกติต่อภาวะแทรกซอ้นของ 
  การรักษา ไม่ระบุวา่เป็น 
  อุบติัเหต ุ(Y84.2) 
  สมัผสักบั : 
  „ ธรรมชาติ 
  „ ความเยน็ (X31.-) 
  „ ความร้อน (X30.-) 
  „ รังสี (X39.-) 
  „ แสงแดด (X32.-) 
 อุบติัเหตุท่ีเกิดกบัผูป่้วยในหตัถการทาง 
 ศลัยกรรมและอายรุกรรม(Y63.2-Y63.5) 
 ผูป้ระสบภยัจากฟ้าผา่ (X33.-) 
W85  การสัมผสัสายไฟฟ้า 
W86  การสัมผสักระแสไฟฟ้าอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
W87  การสัมผสักระแสไฟฟ้าทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: รอยไหมห้รือการบาดเจ็บอ่ืน 
 จากกระแสไฟฟ้า 
 ช็อกจากไฟฟ้า 

 ไฟฟ้าดูด 
W88  การสัมผสัรังสีทีแ่ตกตวัเป็นไอออน 
 รวม:  กมัมนัตรังสี 
  เอก็ซเรย ์
W89  การสัมผสัแสงทีม่นุษย์สร้างขึน้และแสง 

อลัตราไวโอเลต 
 รวม: แสงไฟเช่ือมโลหะ (ไฟอาร์ก) 
 
 
W90  การสัมผสัรังสีทีไ่ม่แตกตวัเป็นไอออน 
 รวม: อินฟราเรด 
 เลเซอร์ รังสี 
 คล่ืนวทิย ุ
W91  การสัมผสัรังสีทีไ่ม่ระบุชนิด 
W92  การสัมผสัความร้อนสูงเกนิ ทีม่นุษย์สร้าง 
W93  การสัมผสัความเยน็ต า่เกนิ ทีม่นุษย์สร้าง 
 รวม:  การสมัผสัหรือสูด : 
  „ น ้าแขง็แหง้ 
  „ เหลว : 
  „ อากาศ 
  „ ไฮโดรเจน 
  „ ไนโตรเจน 
  การอยูใ่นหอ้งแช่แขง็นานเกิน 
W94 การสัมผสัความกดอากาศสูงหรือต า่ 
 รวมทั้งการเปลีย่นแปลงความกดอากาศ 
 รวม:  ความกดอากาศสูงจากการด าน ้ า 
  อยา่งรวดเร็ว 
  การลดความกดอากาศขณะข้ึนสู่ 
  ผิวพ้ืนจาก : 
  „ การด าน ้ าลึก 
  „ ใตดิ้น 
  การอยูอ่าศยัหรือพกัเป็นเวลานาน 
  ในท่ีสูงเป็นสาเหตุของ: 
  „ การขาดออกซิเจน 
  „ การปวดฟันจากความกดอากาศ 
  „ หูอกัเสบจากความกดอากาศ 
  „ ภาวะเลือดมีออกซิเจนนอ้ย 
  „ เมาน์เทน ซิกเนส 
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  การเปล่ียนแปลงความกดอากาศ 
  ฉบัพลนัในอากาศยานขณะไต ่
  ระดบัข้ึนหรือลดระดบัลง 
W99  การสัมผสัปัจจยัแวดล้อมอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีดทีม่นุษย์สร้าง 
 
 
 
 
การสัมผสัควนั ไฟ และเปลวไฟ 
(X00-X09) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 
 รวม:  เพลิงไหมท่ี้เกิดจากฟ้าผา่ 
 ไม่รวม:  การลอบวางเพลิง (X97.-) 

เพลิงไหมท่ี้เป็นผลจากการระเบิด (W35-
W40) 

  อุบติัเหตุการขนส่ง (V01-V99) 
X00  การสัมผสัเพลงิไหม้ทีค่วบคุมไม่ได้ใน 
 อาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง 
 การยบุตวั อาคารหรือ 
 ตกจาก ส่ิงปลูกสร้าง 
 ถูกกระแทกโดยวตัถุท่ีหล่นจาก ท่ีเพลิงก าลงัไหม ้
  กระโดดจาก 
 มหาอคัคีภยั 
 การหลอมละลาย ของ 
 เคร่ืองตกแต่ง 
 เฟอร์นิเจอร์ 
 การลนไฟ 
X01  การสัมผสัเพลงิไหม้ทีค่วบคุมไม่ได้ 
 ไม่อยู่ในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง 
 รวม: ไฟป่า 
X02  การสัมผสัเพลงิไหม้ทีค่วบคุมได้ใน 
 อาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง 
 รวม:  ไฟใน : 
  „ เตาผิง 
  „ เตาหุงตม้ 
X03  การสัมผสัเพลงิไหม้ทีค่วบคุมได้ 

 ไม่อยู่ในอาคารหรือส่ิงปลูกสร้าง 
 รวม:  ไฟท่ีจุดในแคมป์ 
X04  การสัมผสัการตดิไฟของวตัถุไวไฟ 
 รวม:  การติดไฟของ : 
 „ น ้ามนัเบนซิน 
 „ น ้ามนัก๊าด 
 „ น ้ามนั 
X05  การสัมผสัชุดนอนทีต่ดิไฟหรือหลอมละลาย 
 
X06  การสัมผสัเส้ือผ้าอืน่และเคร่ืองประดบั 
 ทีต่ดิไฟหรือหลอมละลาย 
 รวม: การติดไฟ 
 การหลอมละลายของ 
 เคร่ืองประดบัพลาสติก 
X08 การสัมผสัควนั ไฟ และเปลวไฟอืน่ทีร่ะบุ

รายละเอยีด 
X09  การสัมผสัควนั ไฟ และเปลวไฟทีไ่ม่ระบุ

รายละเอยีด 
 รวม: การไหม  
 การเผาเป็นเถา้ 
 
การสัมผสัความร้อนและของทีร้่อน 
(X10-X19) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 ไม่รวม:  การสมัผสั : 
  „ ความร้อนธรรมชาติมากเกิน (X30.-) 
  „ ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) 
X10  การสัมผสัเคร่ืองดืม่ อาหาร ไขมนั และ 
 น า้มนัประกอบอาหารทีร้่อน 
X11  การสัมผสัน า้ร้อนจากท่อประปา 
 รวม:  น ้าร้อนใน : 
 „ หอ้งน ้ า 
 „ ถงัน ้ า 
 „ อ่างอาบน ้ า 
 น ้าร้อนท่ีท่ีออกมาจาก : 
 „ ท่อยาง 
 „ ก็อกน ้ า 
X12  การสัมผสัของเหลวร้อนอืน่ 
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 รวม:  น ้าท่ีตม้บนเตา 
 ไม่รวม: โลหะ (เหลว) ร้อน (X18.-) 
X13  การสัมผสัไอน า้และไอร้อน 
X14  การสัมผสัลมและแก๊สร้อน 
 รวม: การสูดลมและแก๊สร้อนเขา้ไป 
X15  การสัมผสัเคร่ืองใช้ในบ้านทีม่คีวามร้อน 
 รวม:  เคร่ืองครัว 
  เตาไฟฟ้า 
  กาตม้น ้ า 
  กระทะแบน (แกว้) (โลหะ) 
  เตา (ครัว) 
  เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
 ไม่รวม:  เคร่ืองท าความร้อน (X16.-) 
X16  การสัมผสัเคร่ืองท าความร้อน แผงระบาย 
 ความร้อน และท่อน า้ร้อน 
X17 การสัมผสัเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองมอืที ่

ร้อน 
 ไม่รวม:  เคร่ืองท าความร้อน แผงระะบาย 
  ความร้อน และท่อน ้ าร้อน (X16.-) 
  เคร่ืองใชใ้นบา้นท่ีมีความร้อน (X15.-) 
X18  การสัมผสัโลหะร้อนชนิดอืน่ 
 รวม:  โลหะเหลว 
X19  การสัมผสัความร้อนและของร้อนอืน่และ 
 ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 ไม่รวม:  วตัถุท่ีปกติไมร่ อ ้น เช่น วตัถุทร่ี ์้อน 
  เพราะถูกไฟไหม(้X00-X09) 
 
การสัมผสัสัตว์และพชืมพีษิ 
(X20-X29) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 รวม:  สารเคมีท่ีปล่อยจาก : 
  „ สตัว ์์ 
  „ แมลง 
  ปล่อยพิษออกจากเข้ียว ขน หนาม หนวด 
  และอวยัวะอ่ืนท่ีมีพิษ 
  การกดัและต่อยท่ีมีพิษ 
 ไม่รวม:  การกลืนสตัวห์รือพืชท่ีมีพิษ (X49.-) 
X20  การสัมผสังูและจิง้จกมพีษิ 

 รวม:  งูเห่า 
  งูแฟร์ เดอ ลองซ์ 
  กีลา มนัสเตอร์ 
  งูกะปะ 
  งูหางกระด่ิง 
  งูทะเล 
  งู (มีพิษ) 
  งูพิษ 
 ไม่รวม:  จ้ิงจก (ไม่มีพิษ) (W59.-) 
  งู, ไม่มีพิษ (W59.-) 
X21  การสัมผสัแมงมุมมพีษิ 
 รวม:  แมงมุมแม่ม่าายด า 
  แมงมุมทาแรนทูลา 
X22  การสัมผสัแมงป่อง 
X23  การสัมผสัแตน ต่อ และผึง้ 
 รวม:  ต่อหลวง 
X24  การสัมผสัตะขาบและกิง้กอืมพีษิ 
 (ในเขตร้อน) 
X25  การสัมผสัสัตว์ขาปล้องมพีษิอืน่ 
 รวม:  มด 
  บุง้ 
X26  การสัมผสัสัตว์และพชืทะเลมพีษิ 
 รวม:  ปะการัง 
  แมงกะพรุน 
  หนอนตวักลม 
  ทะเล : 
  „ ดอกไม ้
  „ ปลิง 
  „ หอยเม่น 
 ไม่รวม:  สตัวท ์ะเลไม่มพี ์ิษ (W56.-) 
  งูทะเล (X20.-) 
X27  การสัมผสัสัตว์มพีษิอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
X28  การสัมผสัพชืมพีษิอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 รวม:  การปล่อยสารพิษ หรือชีวพิษเขา้สู่ 
  หรือผา่นผิวหนงัโดยหนามหรือ 
  ส่วนแหลมคมของพืช หรือกลไกอ่ืน 
 ไม่รวม:  การกินพืชมีพิษ (X49.-) 
  แผลถูกต า โดยหนามหรือ 
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  ส่วนแหลมคมของพืช (W60.-) 
X29  การสัมผสัสัตว์หรือพชืมพีษิทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม:  ถูกต่อย (มีพิษ) 
  ถูกกดัมีพิษ 
 
 
 
 
 
การสัมผสัแรงธรรมชาต 
(X30-X39) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
X30  การสัมผสัความร้อนธรรมชาตทิีม่ากเกนิ 
 รวม:  ความร้อนมากเกินท่ีเป็นสาเหต ุ
  ของลมแดด 
  การสมัผสัความร้อน 
 ไม่รวม:  ความร้อนมากเกินท่ีมนุษยส์ ร้า ง 
  (W92.-) 
X31  การสัมผสัความเยน็ธรรมชาตทิีม่ากเกนิ 
 รวม: ความเยน็มากเกินท่ีเป็นสาเหต ุ
 ของ : 
 „ น้ิวมือ น้ิวเทา้ และหูอกัเสบ 
 „ การแช่เทา้หรือมือ 
 การสมัผสักบั : 
 „ ความเยน็ 
 „ สภาวะอากาศ 
 ไม่รวม:  ความเยน็ท่ีมนุษยส์ร้าง (W93.-) 
 การสมัผสัหรือการสูด : 
 „ น ้าแขง็แหง้ (W93.-) 
 „ แก๊สเหลว (W93.-) 
X32  การสัมผสัแสงแดด 
X33  ผู้ประสบภัยจากฟ้าผ่า 
 ไม่รวม: เพลิงไหมท่ี้เกิดจากฟ้าผา่ 
 (X00-X09) 
 บาดเจ็บจากตน้ไมห้รือวตัถุอ่ืน 
 โค่นลม้จากฟ้าผา่ (W20.-) 
X34  ผู้ประสบภัยจากแผ่นดนิไหว 
X35  ผู้ประสบภัยจากภูเขาไฟระเบดิ 

X36  ผู้ประสบภัยจากหิมะถล่ม แผ่นดนิถล่ม 
 และการเคลือ่นไหวอืน่ของพืน้ดนิ 
 รวม:  โคลนถล่มจากภยัพิบติัธรรมชาติ 
 ไม่รวม:  แผน่ดินไหว (X34.-) 
  อุบติัเหตุการจราจรท่ีมีการชนกบั 
  หิมะถล่มหรือแผน่ดินถล่มท่ีไม่ได ้
  ก าลงัเคล่ือนท่ี (V01-V99) 
X37  ผู้ประสบภัยจากพายุ 
 รวม:  พายหิุมะ 
  ฝนกระโชก 
  พายไุซโคลน 
  พายเุฮอริเคน 
  คล่ืนยกัษท่ี์เกิดจากพาย ุ
  พายทุอร์นาโด 
  ฝนกระหน ่ารุนแรง 
  ยานพาหนะขนส่งถูกพาย ุ
  พดัตกถนน 
 ไม่รวม:  การยบุตวัของเข่ือนหรือ 
  ส่ิงปลูกสร้างท าใหแ้ผน่ดินเคล่ือน (X36.-) 
  อุบติัเหตุการขนส่งท่ีเกิดหลงัพาย ุ(V01-V99) 
X38  ผู้ประสบภัยจากน า้ท่วม 
 รวม:  น ้าท่วม : 
 „ เกิดจากพายท่ีุเกิดห่างไกล 
 „ ภยัพิบติัธรรมชาติจากหิมะละลาย 
 „ ผลโดยตรงของพาย ุ
 ไม่รวม:  การยบุตวัของเข่ือนหรือส่ิงปลูก 
  สร้างท าใหแ้ผน่ดินเคล่ือน (X36.-) 
  คล่ืนยกัษ ์: 
  „ NOS (X39.-) 
  „ เกิดจากพาย ุ(X37.-) 
X39  การสัมผสัแรงธรรมชาตแิบบอืน่และทีไ่ม่ระบุ 

รายละเอยีด 
 รวม:  การแผรั่งสีตามธรรมชาติ 
  คล่ืนยกัษ ์
 ไม่รวม:  การสมัผสั (X59.9) 
 
การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากการสัมผสัสารพษิ 
(X40-X49) 
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[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
 
ข้อสังเกต:  รายการยา และสารอ่ืนท่ีระบุจ าเพาะ 
  ซ่ึงจ าแนกโดยรหสัสามหลกั สามารถดูได ้
  จากตารางยาและสารเคมีเรียงล าดบัอกัษร 
  อาจระบุการมีแอลกอฮอลเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง 
  ร่วมกบัสารอ่ืน โดยใชร้หสัเสริม Y90-Y91 
 
 รวม:  อุบติัเหตุการใชย้าเกินขนาด ใหห้รือใชย้า 
  ผิดชนิด และการใชย้าโดยไม่ตั้งใจ 
  อุบติัเหตุในการใชย้าและสารชีวภาพใน 
  หตัถการทางอายรุกรรมและศลัยกรรม 
  การเป็นพิษ (ท าเอง) ท่ีไม่ระบุวา่เป็น 
  อุบติัเหตุหรือตั้งใจท า 
 ไม่รวม:  การตั้งใจฆ่าตวัตายหรือฆ่าผูอ่ื้น หรือตั้งใจ 
  ท าร้าย หรือในกรณีอ่ืนท่ีจ าแนกใน X60-X69, 
  X85-X90, Y10-Y19 
  การใชย้าท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในขนาดเพื่อการ 
  รักษาหรือป้องกนัเป็นเหตุใหเ้กิดผลร้าย 
  (Y40-Y59) 
X40  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากยาระงบั 
 ปวดทีไ่ม่เข้าฝ่ิน ยาลดไข้ และยาต้านรูมาตกิ 
 รวม:  อนุพนัธ ์4-อะมิโนฟีนอล 
  ยาแกอ้กัเสบท่ีไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยด ์
  [เอน็เสด] 
  อนุพนัธ์ไพราโซโลน 
  ซาลิไซเลต 
X41 การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากยาต้าน 
 ลมชักยาระงบัประสาท-ยานอนหลบั 
 ยาต้านพาร์คนิสัน และยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อ 
 จติใจมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 รวม:  ยาแกซึ้มเศร้า 
  บาร์บิทูเรต 
  อนุพนัธ์ไฮแดนโตอิน 
  อิมิโนสติลเบนส์ 
  สารประกอบเมทาควาโลน 
  ยารักษาโรคจิต 
  ยากระตุน้จิต 

  ซกัซินิไมดแ์ละออ็กซาโลลิดีนไดโอน 
  ยาสงบประสาท 
X42  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากยาเสพตดิ 
 และสารก่อประสาทหลอน มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 รวม:   กญัชา (อนุพนัธ์) 
  โคเคน 
  โคดิอีน 
  เฮโรอีน 
  ลิสเซอร์ไจด ์[แอลเอสดี] 
  เมสคาลีน 
  เมทาโดน 
  มอร์ฟีน 
  ฝ่ิน (อลัคาลอยด)์ 
X43  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากยาอืน่ทีอ่อก 
 ฤทธ์ิต่อระบบประสาทอตัโนมตั ิ
 รวม:  พาราซิมพาโตไลติก 
  [แอนติโคลิเนอร์จิกและแอนติมสั 
  คารีนิก] และ 
  ยาลดเกร็งพาราซิมพาโตไมเมติก 
  [โคลิเนอร์จิก] 
  ซิมพาโตไลติก 
  [แอนติอะดริเนอร์จิก] 
  ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอร์จิก] 
X44  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากยา ตวัยา 

 และสารชีวภาพอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: สารท่ีออกฤทธ์ิ บ้ืองตน้ต่อกลา้มเน้ือเรียบ 
          และกลา้มเน้ือ 
 โครงร่าง รวมทั้งระบบหายใจ 
 ยาระงบัความรู้สึก (ทัว่ไป) 
 (เฉพาะท่ี) 
 ยาท่ีมีผลต่อ : 
 „ ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
 „ ระบบกระเพาะอาหารและล าไส  

 ฮอร์โมนและสารสงัเคราะห์ 
 สารท่ีออกฤทธ์ิทัว่ร่างกายและต่อระบบโลหิต 
 ยาปฏิชีวนะและยาตา้นการติดเช้ือท่ีออกฤทธ์ิทัว่ 
 ร่างกาย 
 แก๊สท่ีใชรั้กษา 
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 ยาทาภายนอก 
 วคัซีน 
 สารสมดุลน ้ าและยาท่ีมีผลต่อ 
 เมตะบอลิซึมของแร่ธาตุและกรดยริูก 
X45  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากแอลกอฮอล์ 
 รวม: แอลกอออล ์: 
 „ NOS 
 „ บิวทิล [1-บิวทานอล] 

 „ เอทิล [เอทานอล] 
 „ไอโซโปรปิล [2-โปรปานอล] 
 „ เมทิล [เมทานอล] 
 „ โปรปิล [1-โปรปานอล] 
 น ้ามนัฟเูซล 
X46  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากตวัท า 
 ละลายอนิทรีย์และสารฮาโลจเินเตต 
 ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้งไอของสารเหล่านี ้
 รวม: เบนซินและคู่เหมือนคาร์บอน 
 เตตราคลอไรด ์[เตตราคลอโรมีเทน] 
 คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
 ปิโตรเลียม (อนุพนัธ)์ 
X47  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากแก๊สและ 
 ไออืน่ 
 รวม: คาร์บอน โมน็อกไซด ์
 แก๊สน ้ าตา 

 ไอเสียเคร่ืองยนต ์(ยานพาหนะ) 
 ไนโตรเจนออกไซด ์
 ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
 แก๊สหุงตม้ 
 ไม่รวม: ควนัและไอโลหะ (X49.-) 

X48  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากยาฆ่าศัตรูพชืและสัตว์ 
 รวม: ยารมฆ่าเช้ือ 
 ยาฆ่าเช้ือรา 
 ยาฆ่าวชัพืช 
 ยาฆ่าแมลง 
 ยาฆ่าหนู 
 สารรักษาเน้ือไม ้
 ไม่รวม: อาหารพืชและปุ๋ย (X49.-) 
X49  การเป็นพษิโดยอบุัตเิหตุจากสารเคม ี

 และสารพษิอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: สารอะโรมาติก กรด และด่างท่ีม ์ ี
 ฤทธ์ิกดักร่อน 
 กาวและสารยดึติด 
 โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
 สีทาและสียอ้ม 
 อาหารพืชและปุ๋ย 
 การเป็นพิษ 
 อาหารและพืชมีพิษ 
 สบู่และผงซกัฟอก 

 ไม่รวม: การสมัผสัสตัวแ์ละพืชมีพิษ (X20-X29) 
 

การออกก าลงัมากเกนิ การเดนิทางและการขาดแคลน 
(X50-X57) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
ไม่รวม: การท าร้าย (X85-Y09) 
อุบติัเหตุการขนส่ง (V01-V99) 
X50  การออกก าลงัมากเกนิและการ 
 เคลือ่นไหวรุนแรงหรือซ ้าซาก 
 รวม: การยก : 
 „ ของหนกั 
 „ น ้าหนกั 
 การวิง่มาราธอน 
 การพายเรือ 
X51  การเดนิทางและการเคลือ่นไหว 
X52  การอยู่ในภาวะไร้น า้หนกัเป็นเวลานาน 
รวม:  ภาวะไร้น ้ าหนกัในยานอวกาศ (เคร่ืองจ าลอง) 
X53  การขาดแคลนอาหาร 
 รวม: การขาดแคลนอาหารท่ีเป็นสาเหต ุ
 ของ : 

„ ภาวะขาดอาหาร 
 „ การไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอ 
 „ การอดอยาก 
 ไม่รวม: ถูกผูอ่ื้นละเลยหรือทอดท้ิง (Y06.-) 
X54  การขาดแคลนน า้ 
 รวม: การขาดแคลนน ้ าท่ีเป็นสาเหตุของ : 
 „ ภาวะขาดน ้ า 
 „ ภาวะขาดอาหาร 
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 ไม่รวม: การเพิกเฉยหรือทอดท้ิง (Y06.-) 
X57  การขาดแคลนทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: ความอดอยาก 
 
การสัมผสัโดยอุบัตเิหตุกบัปัจจยัอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
รายละเอยีด 
(X58-X59) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
X58  การสัมผสัปัจจยัอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
X59  การสัมผสัปัจจยัทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
X59.0  การสัมผสัปัจจยัทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดเป็นสาเหตุ 
 ของกระดูกหัก 
X59.9  การสัมผสัปัจจยัทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดเป็นสาเหตุ 
 ของการบาดเจบ็อืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: อุบติัเหต ุ
 การสมัผสั 
 
การตั้งใจท าร้ายตนเอง 
(X60-X84) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
รวม:  มีเจตนาท าร้ายตนเองดว้ยพิษหรือท าให ้
 บาดเจ็บ การฆ่าตวัตาย (พยายาม) 
X60  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจาก 
 ยาระงบัปวดทีไ่ม่เข้าฝ่ิน ยาลดไข้ และ 
 ยาต้านรูมาตกิ 
 รวม: อนุพนัธ ์4-อะมิโนฟีนอล 

 ยาแกอ้กัเสบท่ีไม่ใช่กลุ่ม 
 สเตียรอยด ์[เอน็เสด] 
 อนุพนัธ์ไพราโซโลน 
 ซาลิไซเลต 
X61  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากยาต้านลมชัก  
 ยาระงบัประสาทและยานอนหลบั ยาต้านพาร์คนิ 
 สัน และยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 รวม: ยาแกซึ้มเศร้า 
 บาร์บิทูเรต 
 อนุพนัธ์ไฮแดนโตอิน 
 อิมิโนสติลเบนส์ 
 สารประกอบเมทาควาโลน 

 ยารักษาโรคจิต 
 ยากระตุน้จิต 
 ซกัซินิไมดแ์ละออ็กซาโลลิดีนไดโอน 
 ยาสงบประสาท 
X62  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากยาเสพตดิและ 
 สารก่อประสาทหลอนมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 รวม: กญัชา (อนุพนัธ์) 
 โคเคน 
 โคดิอีน 
 เฮโรอีน 

 ลิสเซอร์ไจด ์[แอลเอสดี] 
 เมสคาลีน 
 เมทาโดน 
 มอร์ฟีน 
 ฝ่ิน (อลัคาลอยด)์ 
X63  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากยาอื่นทีอ่อก 
 ฤทธ์ิต่อระบบประสาทอตัโนมตั ิ
 รวม: พาราซิมพาโตไลติก 
 [แอนติโคลิเนอร์จิกและแอนติมสั 
 คารินิก] และยาลดเกร็ง 
 พาราซิมพาโตไมเมติก 
 [โคลิเนอร์จิก] 
 ซิมพาโตไลติก 
 [แอนติอะดริเนอร์จิก] 

 ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอร์จิก] 
X64  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากยา ตวัยาและ 

 สารชีวภาพอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
รวม: สารท่ีออกฤทธ์ิเบ้ืองตน้ต่อกลา้มเน้ือเรียบและ 
กลา้มเน้ือโครงร่างรวมทั้งระบบหายใจ 
ยาระงบัความรู้สึก (ทัว่ไป)(เฉพาะท่ี) 
ยาท่ีมีผลต่อ : 
„ ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
„ ระบบกระเพาะอาหารและล าไส  
ฮอร์โมนและสารสงัเคราะห์ 
สารท่ีออกฤทธ์ิทัว่ร่างกายและต่อระบบโลหิต 
ยาปฏิชีวนะและยาตา้นการติดเช้ือท่ีออกฤทธ์ิทัว่ 
ร่างกาย 
แก๊สท่ีใชรั้กษา 
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ยาทาภายนอก 
วคัซีน 
สารสมดุลน ้ าและยาท่ีมีผลต่อ 
เมตะบอลิซึมของแร่ธาตุและ 
กรดยริูก 

X65  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจาก 
แอลกอฮอล์ 
รวม: แอลกอออล ์: 
„ NOS 
„ บิวทิล [1-บิวทานอล] 
„ เอทิล [เอทานอล] 
„ ไอโซโปรปิล [2-โปรปานอล] 
„ เมทิล [เมทานอล] 
„ โปรปิล [1-โปรปานอล] 
น ้ามนัฟเูซล 

X66  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากตวัท าละลาย 
อนิทรีย์และสารฮาโลจเินเตตไฮโดรคาร์บอนรวมทั้ง 
ไอของสารเหล่านี ้
รวม: เบนซินและคู่เหมือนคาร์บอน 
เตตราคลอไรด ์
[เตตราคลอโรมีเทน] 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
ปิโตรเลียม (อนุพนัธ)์ 

X67  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากแก๊สและไออืน่ 
รวม: คาร์บอน มอน็อกไซด ์
แก๊สน ้ าตา 
ไอเสียเคร่ืองยนต ์(ยานพาหนะ) 
 ไนโตรเจนออกไซด ์
 ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์
 แก๊สหุงตม้ 

 ไม่รวม: ควนัและไอโลหะ (X49.-) 
X68  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากยาฆ่าศัตรูพชื 
 และสัตว์ 
 รวม: ยารมฆ่าเช้ือ 
 ยาฆ่าเช้ือรา 
 ยาฆ่าวชัพืช 
 ยาฆ่าแมลง 
 ยาฆ่าหนู 

 สารรักษาเน้ือไม ้
 ไม่รวม: อาหารพืชและปุ๋ย (X49.-) 
X69  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยพษิจากสารเคมแีละ 
 สารพษิอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: สารอะโรมาติก กรด และด่างท่ีม ์ ี
 ฤทธ์ิกดักร่อน 
 กาวและสารยดึติด 
 โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
 สีทาและสียอ้ม 
 อาหารพืชและปุ๋ย 
 การเป็นพิษ 
 อาหารและพืชมีพิษ 

 สบู่และผงซกัฟอก 
X70  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยการแขวนคอรัดคอ  
 และท าให้หายใจไม่ออก 
X71  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยการท าให้จมน า้ 
X72  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยกระสุนปืนพก 
X73  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยกระสุนปืนไรเฟิลปืน 
 ลูกซอง และปืนทีใ่หญ่กว่า 
X74  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยกระสุนปืนอืน่และที ่
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
X75  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยวตัถุระเบิด 
X76  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยควนั ไฟและเปลวไฟ 
X77  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยไอน า้ไอร้อนและวตัถุ 
 ร้อน 
X78  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยวตัถุมคีม 
X79  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยวตัถุไม่มคีม 
X80  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยการกระโดดลงจากทีสู่ง 
 รวม: การตั้งใจกระโดดจากพ้ืนระดบัหน่ึงลงมาอีก 
 ระดบัหน่ึง 
X81  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยการกระโดดหรือนอนขวาง 
 หน้าวตัถุทีก่ าลงัเคลือ่นที ่
X82  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยการให้ยานยนต์ชน 
 รวม: การตั้งใจชนกบั : 
 „ ยานยนต ์์ 
 „ รถไฟ 
 „ รถราง (รถรางท่ีวิง่บนถนน) 
 ไม่รวม: การตกของอากาศยาน (X83.-) 
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X83  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยวธีิอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 รวม: การตั้งใจท าร้ายตนเองดว้ย : 
 สารกดักร่อน ยกเวน้การเป็น 
 „ พิษ 
 „ การตกของอากาศยาน 
 „ ใหไ้ฟฟ้าดูด 
X84  การตั้งใจท าร้ายตนเองด้วยวธีิทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 
การถูกท าร้าย 
(X85-Y09) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
รวม:  ฆาตกรรม 
 บาดเจ็บจากการกระท าของบุคคลอ่ืนท่ีมี 
 เจตนาท าร้ายหรือฆ่าดว้ยวธีิใดก็ตาม 
ไม่รวม:  บาดเจ็บจาก : 
 „ การเขา้าแทรกแซงตามกฎหมาย (Y35.-) 
 „ ปฏิบติัการสงคราม (Y36.-) 
X85  การถูกท าร้ายด้วยยา ตวัยา และสารชีวภาพ 
 รวม: ฆาตกรรมดว้ยพิษของ : 
 „ สารชีวภาพ 
 „ ยา 
 „ ตวัยา 
X86  การถูกท าร้ายด้วยสารกดักร่อน 

 ไม่รวม: แก๊สกดักร่อน (X88.-) 
X87  การถูกท าร้ายด้วยยาฆ่าศัตรูพชืและสัตว์ 
 รวม:  สารรักษาเน้ือไม ้
 ไม่รวม: อาหารพืชและปุ๋ย (X89.-) 
X88  การถูกท าร้ายด้วยแก๊สและไอ 
X89  การถูกท าร้ายด้วยสารเคมแีละสารพษิ 
 อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
 รวม: อาหารพืชและปุ๋ย 
X90  การถูกท าร้ายด้วยสารเคมแีละสารพษิทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
 รวม: ฆาตกรรมดว้ยพิษ 
X91  การถูกท าร้ายด้วยการแขวนคอ รัดคอและท าให้ 
 หายใจไม่ออก 
X92  การถูกท าร้ายด้วยการท าให้จมน า้ 

X93 การถูกท าร้ายด้วยกระสุนปืนพก 
X94  การถูกท าร้ายด้วยกระสุนปืนไรเฟิล 
 ปืนลูกซอง และปืนทีใ่หญ่กว่า 
X95  การถูกท าร้ายด้วยกระสุนปืนอืน่และทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
X96  การถูกท าร้ายด้วยวตัถุระเบิด 
 ไม่รวม: อุปกรณ์จุดไฟ (X97.-) 
X97  การถูกท าร้ายด้วยควนั ไฟ และเปลวไฟ 
 รวม: การวางเพลิง 
 บุหร่ี 
 อุปกรณ์จุดไฟ 
X98  การถูกท าร้ายด้วยไอน า้ ไอร้อน และ 
 วตัถุร้อน 
X99  การถูกท าร้ายด้วยวตัถุมคีม 
 รวม: ถูกแทง 
Y00  การถูกท าร้ายด้วยวตัถุไม่มคีม 
Y01  การถูกท าร้ายด้วยการผลกัตกจากทีสู่ง 
Y02  การถูกท าร้ายด้วยการผลกัหรือจดัให้ขวางหน้า 
 วตัถุทีก่ าลงัเคลือ่นที ่
Y03  การถูกท าร้ายด้วยการชนด้วยยานยนต์ 
 รวม: เจตนาชนหรือทบัดว้ยยานยนต ์
Y04  การถูกท าร้ายด้วยก าลงักาย 
 รวม: การววิาทหรือต่อสูโ้ดยไม่มีอาวธุ 
 ไม่รวม: การถูกท าร้ายโดย : 
 „ การรัดคอ (X91.-) 
 „ การท าใหจ้มน ้ า (X92.-) 
 „ การใชอ้าวธุ (X93-X95, X99.-,Y00.-) 

 การถูกท าร้ายทางเพศดว้ยก าลงักาย (Y05.-) 
Y05  การถูกท าร้ายทางเพศด้วยก าลงักาย 
 รวม: การข่มขืน (พยายาม) 
 การร่วมเพศทางทวารหนกั(พยายาม) 
Y06  การละเลยและทอดทิง้ 
Y06.0  โดยคู่สมรสหรือคู่เพศสัมพนัธ์ 
Y06.1  โดยผู้ปกครอง 
Y06.2  โดยผู้คุ้นเคยหรือเพือ่น 
Y06.8  โดยบุคคลอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
Y06.9  โดยบุคคลทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
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Y07  กลุ่มอาการได้รับการทารุณอืน่ 
 รวม: การทารุณจิตใจ 
 การกระท าโดยมิชอบต่อร่างกาย 
 การกระท าโดยมิชอบทางเพศ 
 การทรมาน 
 ไม่รวม: การละเลยและทอดท้ิง (Y06.-) 
 การท าร้ายทางเพศดว้ยก าลงักาย (Y05.-) 
Y07.0  โดยคู่สมรสหรือคู่เพศสัมพนัธ์ 
Y07.1  โดยผู้ปกครอง 
Y07.2  โดยผู้คุ้นเคยหรือเพือ่น 
Y07.3  โดยเจ้าหน้าทีผู้่มอี านาจ 
Y07.8  โดยบุคคลอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
Y07.9  โดยบุคคลทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y08  การถูกท าร้ายด้วยวธีิอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
Y09  การถูกท าร้ายด้วยวธีิทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 รวม: การลอบสงัหาร (พยายาม) 
 ฆาตกรรม (พยายาม) 
 การฆ่าโดยไม่เจตนา (ไม่ใช่อุบติัเหต)ุ 
 การฆ่า (พยายาม) 
 
เหตุการณ์ทีไ่ม่ทราบเจตนา 
(Y10-Y34) 
[ดูรหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยท่ีตน้บทน้ี] 
ข้อสังเกต: ส่วนน้ีประกอบดว้ยเหตุการณ์ท่ีขอ้มูลใน 
ปัจจุบนัไม่เพียงพอ ท่ีจะช่วยใหผู้มี้อ  านาจทางการแพทย ์หรือ
ทางกฎหมายสามารถแยกแยะระหวา่งอุบติัเหต ุการท าร้าย
ตนเองและการถูกท าร้าย รวมทั้งการท าใหต้นเองบาดเจ็บ แต่
ไม่ใช่การเป็นพิษ เม่ือมิไดมี้การระบุวา่เป็นอุบติัเหตหุรือการ
ตั้งใจท าร้ายตนเอง (X40-X49) ใหใ้ชห้ลกัทางกฎหมาย 
เท่าท่ีท าได ้
Y10  การเป็นพษิจากยาระงบัปวดทีไ่ม่เข้าฝ่ิน 
 ยาลดไข้ และยาต้านรูมาตกิ ไม่ทราบเจตนา 
 รวม: อนุพนัธ ์4-อะมิโนฟีนอล 
 ยาแกอ้กัเสบท่ีไม่ใช่กลุ่ม 
 สเตียรอยด ์[เอน็เสด] 
 อนุพนัธ์ไพราโซโลน 
 ซาลิไซเลท 
Y11  การเป็นพษิจากยาต้านลมชัก ยาระงบั 

 ประสาทและยานอนหลบั ยาต้านพาร์คนิสัน 
 และยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจ มไิด้จ าแนก 

 ไว้ทีใ่ด ไม่ทราบเจตนา 
 รวม: ยาแกซึ้มเศร้า 
 บาร์บิทูเรต 
 อนุพนัธ์ไฮแดนโทอิน 
 อิมิโนสติลเบนส์ 
 สารประกอบเมทาควาโลน 
 ยารักษาโรคจิต 
 ยากระตุน้จิต 
 ซกัซินิไมดแ์ละออ็กซาโลลิดีนได 
 โอน 
 ยาสงบประสาท 
Y12  การเป็นพษิจากยาเสพตดิและสารก่อประสาท 
 หลอน มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ดไม่ทราบเจตนา 
 รวม: กญัชา (อนุพนัธ์) 
 โคเคน 
 โคดิอีน 
 เฮโรอีน 
 ลิสเซอร์ไจด ์[แอลเอสดี] 
 เมสคาลีน 

เมทาโดน 
มอร์ฟีน 
ฝ่ิน (อลัคาลอยด)์ 

Y13  การเป็นพษิจากยาอืน่ทีอ่อกฤทธ์ิต่อระบบประสาท 
อตัโนมตั ิไม่ทราบเจตนา 
รวม: พาราซิมพาโตไลติก [แอนติโคลี 

 เนอร์จิกและแอนติมสัคารีนิก] และ 
 ยาลดเกร็ง 
 พาราซิมพาโตไมเมติก 
 [โคลีเนอร์จิก] 
 ซิมพาโตไลติก 
 [แอนติอะดริเนอร์จิก] 
 ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอร์จิก] 
Y14  การเป็นพษิจากยาและสารชีวภาพอืน่ 
 และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด ไม่ทราบเจตนา 
 รวม: สารท่ีออกฤทธ์ิเบ้ืองตน้ต่อ 
 กลา้มเน้ือเรียบและกลา้มเน้ือ 
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 โครงร่างรวมทั้งระบบหายใจ 
 ยาระงบัความรู้สึก (ทัว่ไป) 
 (เฉพาะท่ี) 

ยาท่ีมีผลต่อ : 
„ ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
„ ระบบกระเพาะอาหารและล าไส ์้ 
ฮอร์โมนและสารสงัเคราะห์ 
สารท่ีออกฤทธ์ิทัว่ร่างกายและต่อ 
ระบบโลหิต 
ยาปฏิชีวนะและยาตา้นการติดเช้ือ 
ท่ีออกฤทธ์ิทัว่ร่างกาย 
แก๊สท่ีใชรั้กษา 
ยาทาภายนอก 
วคัซีน 
สารสมดุลน ้ าและยาท่ีมีผลต่อเมตะ 
บอลิซึมของแร่ธาต ุ
และกรดยริูก 

Y15  การเป็นพษิจากแอลกอฮอล์ ไม่ทราบเจตนา 
รวม: แอลกอออล ์: 
„ NOS 
„ บิวทิล [1-บิวทานอล] 
„ เอทิล [เอทานอล] 
„ ไอโซโปรปิล [2-โปรปานอล] 
„ เมทิล [เมทานอล] 
„ โปรปิล [1-โปรปานอล] 
น ้ามนัฟเูซล 

Y16  การเป็นพษิจากตวัท าละลายอนิทรีย์และ 
สารฮาโลจเินเตต ไฮโดรคาร์บอน รวมทั้ง 
ไอของสารเหล่านี ้ไม่ทราบเจตนา 
รวม: เบนซีนและคู่เหมือนคาร์บอน 
เตตราคลอไรด ์
[เตตราคลอโรมีเทน] 
คลอโรฟลูออโรคาร์บอน 
ปิโตรเลียม (อนุพนัธ)์ 

Y17  การเป็นพษิจากแก๊สและไออืน่ไม่ทราบเจตนา 
รวม: คาร์บอน มอน็อกไซด ์
แก๊สน ้ าตา 
ไอเสียเคร่ืองยนต ์(ยานพาหนะ) 

ไนโตรเจน ออกไซด์ 
ซลัเฟอร์ ไดออกไซด ์
แก๊สหุงตม้ 
ไม่รวม: ควนัและไอโลหะ (Y19.-) 

Y18  การเป็นพษิจากยาฆ่าศัตรูพชืและสัตว์ 
ไม่ทราบเจตนา 
รวม: ยารมฆ่าเช้ือ 
ยาฆ่าเช้ือรา 
ยาฆ่าวชัพืช 
ยาฆ่าแมลง 
ยาฆ่าหนู 
สารรักษาเน้ือไม ้
ไม่รวม: อาหารพืชและปุ๋ย (Y19.-) 

Y19  การเป็นพษิจากสารเคมแีละสารพษิอืน่ 
และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด ไม่ทราบเจตนา 
รวม: สารอะโรมาติก กรด และด่างท่ีม ์ ี
ฤทธ์ิกดักร่อน 
กาวและสารยดึติด 
โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
สีทาและสียอ้ม 
อาหารพืชและปุ๋ย 
การเป็นพิษ 
อาหารและพืชมีพิษ 
สบู่และผงซกัฟอก 

Y20  การแขวนคอ รัดคอ และท าให้หายใจ 
ไม่ออก ไม่ทราบเจตนา 

Y21  การจมน า้ตายและการจมน า้ ไม่ทราบเจตนา 
Y22  การบาดเจบ็ด้วยกระสุนปืนพก ไม่ทราบเจตนา 
Y23  การบาดเจบ็ด้วยกระสุนปืนไรเฟิล 
 ปืนลูกซอง และปืนทีใ่หญ่กว่า ไม่ทราบเจตนา 
Y24  การบาดเจบ็ด้วยกระสุนปืนอืน่และ 
 ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด ไม่ทราบเจตนา 
Y25  การบาดเจบ็ด้วยวตัถุระเบิด ไม่ทราบเจตนา 
Y26  การสัมผสัควนั ไฟ และเปลวไฟไม่ทราบเจตนา 
Y27  การสัมผสัไอน า้ ไอร้อน และวตัถุร้อนไม่ทราบ 
 เจตนา 
Y28  การสัมผสัวตัถุมคีม ไม่ทราบเจตนา 
Y29  การสัมผสัวตัถุไม่มคีม ไม่ทราบเจตนา 
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Y30  การตก กระโดด หรือถูกผลกัจากทีสู่งไม่ทราบเจตนา 
 รวม: ผูบ้าดเจ็บท่ีตกจากพ้ืนระดบัหน่ึง 
 ลงมาสู่อีกระดบัหน่ึง ไม่ทราบเจตนา 
Y31  การล้ม นอนขวาง หรือวิง่ตดัหน้าหรือ 
 เข้าหาวตัถุทีก่ าลงัเคลือ่นที ่ไม่ทราบเจตนา 
Y32  การชนกบัยานยนต์ ไม่ทราบเจตนา 
Y33  เหตุการณ์อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดไม่ทราบเจตนา 
Y34  เหตุการณ์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด ไม่ทราบเจตนา 
การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายและปฏบิัตกิาร 
สงคราม 
(Y35-Y36) 
รวม: การบาดเจ็บท่ีเป็นการกระท าของต ารวจ 
หรือเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้ง 
ทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ในการเขา้จบักมุหรือ 
พยายามจบักมุผูท้  าผดิกฎหมาย ยบัย ั้งการ 
ก่อกวน รักษาความสงบ และปฏิบติัการอ่ืน 
ตามกฎหมาย 
Y35  การเข้าแทรกแซงตามกฎหมาย 
Y35.0  การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายทีเ่กีย่วกบักระสุนปืน 

การเขา้แทรกแซงตามกฎหมายดว้ย : 
„ ปืนกล 
„ ปืนลูกโม่ 
„ กระสุนปืนไรเฟลิ หรือกระสุนยาง 

Y25  การบาดเจบ็ด้วยวตัถุระเบิด ไม่ทราบ 
เจตนา 

Y26  การสัมผสัควนั ไฟ และเปลวไฟ 
ไม่ทราบเจตนา 

Y27  การสัมผสัไอน า้ ไอร้อน และวตัถุร้อน 
ไม่ทราบเจตนา 

Y28  การสัมผสัวตัถุมคีม ไม่ทราบเจตนา 
Y29  การสัมผสัวตัถุไม่มคีม ไม่ทราบเจตนา 
Y30  การตก กระโดด หรือถูกผลกัจากทีสู่ง 

ไม่ทราบเจตนา 
รวม: ผูบ้าดเจ็บท่ีตกจากพ้ืนระดบัหน่ึง 
ลงมาสู่อีกระดบัหน่ึง ไม่ทราบเจตนา 

Y31  การล้ม นอนขวาง หรือวิง่ตดัหน้าหรือ 
เข้าหาวตัถุทีก่ าลงัเคลือ่นที ่ไม่ทราบเจตนา 

Y32  การชนกบัยานยนต์ ไม่ทราบเจตนา 
Y33 เหตุการณ์อืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดไม่ทราบเจตนา 
Y34  เหตุการณ์ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด ไม่ทราบเจตนา 
 
 
 
 
 
การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายและปฏบิัตกิาร 
สงคราม 
(Y35-Y36) 
รวม: การบาดเจ็บท่ีเป็นการกระท าของต ารวจ 
หรือเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย รวมทั้ง 
ทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี ในการเขา้จบักมุหรือ 
พยายามจบักมุผูท้  าผดิกฎหมาย ยบัย ั้งการ 
ก่อกวน รักษาความสงบ และปฏิบติัการอ่ืน 
ตามกฎหมาย 
Y35  การเข้าแทรกแซงตามกฎหมาย 
Y35.0  การเข้าแทรกแซงตามกฎหมายที ่

เกีย่วกบักระสุนปืน 
การเขา้แทรกแซงตามกฎหมายดว้ย : 
„ ปืนกล 
„ ปืนลูกโม่ 
„ กระสุนปืนไรเฟลิ หรือกระสุนยาง 

Y36.0  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบัการระเบิด 
ของอาวุธทางทะเล 
ระเบิดน ้ าลึก 
ทุ่นระเบิด 
ระเบิดในทะเลหรืออ่าว 
ลูกปืนใหญ่ประจ าฐานทพัเรือ 
ตอร์ปิโด 
ระเบิดใตน้ ้ า 

Y36.1  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบัการท าลาย 
อากาศยาน 
อากาศยาน : 
มีเพลิงไหม ้
„ ระเบิด 
„ ถูกยงิตก 
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ถูกกระแทกโดยอากาศยานท่ีตก 
Y36.2  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบัการระเบิด 

อืน่และสะเกด็ระเบิด 
อุบติัเหตุระเบิดของ : 
„ ยทุโธปกรณ  
„ อาวธุประจ ากาย 
ระเบิดสงัหาร (สะเก็ด) 
การระเบิด (ของ): 
„ กระสุนปืนใหญ ์่ 
„ บรีชบลอ็ก 
„ แคนนอนบลอ็ก 
„ ลูกปืนครก 
สะเก็ดจาก : 
„ กระสุนปืนใหญ่ 
„ ระเบิด 
„ ระเบิดมือ 
„ อาวธุปล่อยน าวถีิ 
„ ทุ่นระเบิดบก 
„ จรวด 
„ กระสุน 
„ กระสุนแตกอากาศ 
กบัระเบิด 

Y36.3  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบัไฟการลุกไหม้ และ+
วตัถุร้อน 
การขาดอากาศหายใจ 
ถูกไฟลวก 
ระหวา่ง 
ปฏิบติัการ 
สงคราม 
เกิดจากไฟท่ีมีสาเหตโุดยตรงจากอุปกรณ์จุดไฟหรือ
มีสาเหตุโดยออ้มจากอาวธุท่ีใชใ้นสงครามหรือมี 
การบาดเจบ็อ่ืน 
ระเบิดเพลิง 

Y36.4  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบักระสุนปืน 
และรูปแบบอืน่ของการท าสงครามในแบบ 
แผลจากการสูร้บ 
บาดเจ็บจากดากปลายปืน 
ลูกปืน : 

„ ปืนเลก็สั้น 
„ ปืนกล 
„ ปืนพก 
„ ปืนเลก็ยาว 
„ ยาง (ปืนไรเฟิล) 
จมน ้ าตายในสงคราม 
ลูกปราย (ปืนลูกซอง) 
 

Y36.5  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบัอาวุธนิวเคลยีร์ 
ผลจากการระเบิด 
การสมัผสัรังสีท่ีแตกเป็นไอออนจากอาวธุ 
นิวเคลียร์ 
ผลจากลูกไฟ 
ความร้อน 
ผลโดยตรงและโดยออ้มอ่ืนของอาวธุนิวเคลียร์ 

Y36.6  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบัอาวุธชีวภาพ 
Y36.7  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กีย่วกบัอาวุธเคมแีละรูปแบบ 

อืน่ของสงครามนอกแบบ 
แก๊ส ควนั และสารเคมี 
เลเซอร์ 

Y36.8  ปฏิบัตกิารสงครามทีเ่กดิภายหลงัสงครามยุต ิ
การบาดเจบ็จากการระเบิดของลกูระเบิดหรือ 
ทุ่นระเบิดท่ีฝังไวร้ะหวา่งสงคราม 
ถา้การระเบิดนั้นเกิดภายหลงัสงครามยติุ 
การบาดเจบ็จากปฏิบติัการสงครามท่ีจ าแนกใน 
Y36.0-Y36.7 หรือY36.9 แต่เกิดภายหลงั 
สงครามยติุ 

Y36.9  ปฏิบัตกิารสงคราม ไม่ระบุรายละเอยีด 
 
ภาวะแทรกซ้อนของการดูแลทางอายุรกรรมและ 
ศัลยกรรม 
(Y40-Y84) 
ข้อสังเกต: รายการยาท่ีระบุจ าเพาะซ่ึงจ าแนกยอ่ยโดย 
รหสัส่ีหลกั สามารถดูไดจ้ากตารางยาและ 
สารเคมีเรียงล าดบัอกัษร 
รวม: ภาวะแทรกซอ้นของอุปกรณ์การแพทย ์
การใหย้าถูกชนิดอยา่งถูกวธีิในขนาดเพ่ือ 
การรักษาหรือการป้องกนัเป็นสาเหตุของ 
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ผลร้าย อุบติัเหตุท่ีเกิดกบัผูป่้วยระหวา่งรับ 
การดูแลทางศลัยกรรมและอายรุกรรม 
หตัถการทางศลัยกรรมและอายรุกรรมเป็น 
สาเหตุของปฏิกิริยาผดิปกติของผูป่้วย หรือ 
ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดภายหลงั โดยไม่ระบุ 
ถึงอุบติัเหตุในเวลาท่ีท าหตัถการ 
ไม่รวม: การใหย้าเกินขนาดหรือการใหห้รือใชย้าผดิ 
ชนิดโดยอุบติัเหต ุ(X40-X44) 
ยา ตวัยา และสารชีวภาพท าให้เกดิผลร้ายในการใช้ 
เพือ่รักษา 
(Y40-Y59) 
ข้อสังเกต: รายการยาท่ีระบุจ าเพาะซ่ึงจ าแนกยอ่ยโดย 
รหสัส่ีหลกั สามารถดูไดจ้ากตารางยาและ 
สารเคมีเรียงล าดบัอกัษร 
ไม่รวม: อุบติัเหตุในเทคนิคการบริหารยา ตวัยา 
และสารชีวภาพ ในหตัถการทางอายรุกรรม 
และศลัยกรรม (Y60-Y69) 
Y40  ยาปฏิชีวนะทีอ่อกฤทธ์ิทัว่ร่างกาย 

ไม่รวม: ยาปฏิชีวนะ, ใชเ้ฉพาะท ์ี์ ่  (Y5.-) 
ยาปฏิชีวนะตา้นเน้ืองอก (Y43.3) 

Y40.0 เพน็นิซิลลนิ 
Y40.1  เซฟาโลสปอรินและยาปฏิชีวนะเบต้า- 

แลคแทมอืน่ 
Y40.2  กลุ่มคลอแรมเฟนิคอล 
Y40.3  แมค็โครไลด์ 
Y40.4  เตตราไซคลนิ 
Y40.5  อะมโินไกลโคไซด์ 

สเตร็ปโตมยัซิน 
Y40.6  ไรฟามยัซิน 
Y40.7  ยาปฏิชีวนะต้านเช้ือรา ใช้ทัว่ร่างกาย 
Y40.8 ยาปฏิชีวนะอนื ่ทีอ่อกฤทธ์ิทัว่ร่างกาย 
Y40.9  ยาปฏิชีวนะทีอ่อกฤทธ์ิทัว่ร่างกายไม่ระบุรายละเอยีด 
Y41  ยาต้านการตดิเช้ือและยาต้านปรสิตอืน่ทีอ่อกฤทธ์ิ 

ทัว่ร่างกาย 
ไม่รวม: ยาตา้นการติดเช้ือ ใชเ้ฉพาะท ์ี์ ่(Y56.-) 

Y41.0  ซัลโฟนาไมด์ 
Y41.1  ยาต้านมยัโคแบคทเีรียม 

ไม่รวม: ไรฟามยัซิน (Y40.6) 

สเตร็ปโตมยัซิน (Y40.5) 
Y41.2  ยาต้านมาเลเรียและยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อโปรโตซัวอืน่ใน 

เลอืด 
ไม่รวม: อนุพนัธ์ไฮดร็อกซีควโินลีน (Y41.8) 

Y41.3  ยาต้านโปรโตซัวอืน่ 
Y41.4 ยาต้านพยาธิ 
 
Y41.5  ยาต้านไวรัส 

ไม่รวม: อะแมนตาดีน (Y46.7) 
ไซตาราบีน (Y43.1) 

Y41.8  ยาต้านการตดิเช้ือและยาต้านปรสิตอืน่ 
ทีร่ะบุรายละเอยีดทีอ่อกฤทธ์ิทัว่ร่างกาย 
อนุพนัธ์ไฮดร็อกซีควโินลีน 
ไม่รวม: ยาตา้นมาเลเรีย (Y41.2) 

Y41.9  ยาต้านการตดิเช้ือและยาต้านปรสิต 
ทีอ่อกฤทธ์ิทัว่ร่างกาย ไม่ระบุรายละเอยีด 

Y42  ฮอร์โมนและสารสังเคราะห์แทนรวมทั้งสารต้าน  
มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
ไม่รวม: มิเนอรัลโลคอรต ์์ิคอยดแ์ละ 
สารตา้น (Y54.0-Y54.1) 
ออกซิโตซิก ฮอร์โมน (Y55.0) 
พาราไทรอยด ์ฮอร์โมน และ 
อนุพนัธ ์(Y54.7) 

Y42.0  กลูโคคอร์ตคิอยด์และสารสังเคราะห์เลยีนแบบ 
ไม่รวม: กลูโคคอรต ์์ิคอยด ใชเ้ฉพาะท ์ี์ ่  

(Y56.-) 
Y42.1  ไทรอยด์ ฮอร์โมน และสารทดแทน 
Y42.2 ยาต้านไทรอยด์ 
Y42.3  อนิซูลนิและยาลดน า้ตาลในเลอืดทางปาก  

[ต้านเบาหวาน] 
Y42.4  ยาคุมก าเนิดชนิดรับประทาน 

มีส่วนประกอบหลายอยา่งหรืออยา่งเดียว 
Y42.5  เอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนอืน่ 

สารผสมและสารทดแทน 
Y42.6  สารต้านโกนาโดโทรปิน สารต้าน 

เอสโตรเจนสารต้านแอนโดรเจน 
มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
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ทามอ็กซีเฟ็น 
Y42.7  แอนโดรเจนและสารแอแนบอลกิร่วมสกลุ 
Y42.8  ฮอร์โมนและสารสังเคราะห์เลยีนแบบอืน่ 

และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
ฮอร์โมนจากกลีบหนา้ของต่อมใตส้มอง 
[อะดิโนไฮโปไฟเซียล] 

Y42.9  สารต้านฮอร์โมนอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
 
Y43  สารทีม่ผีลเบือ้งต้นทัว่ร่างกาย 

ไม่รวม: วติามิน NEC (Y57.7) 
Y43.0  ยาแก้แพ้และยาแก้อาเจยีน 

ไม่รวม: ยารักษาโรคจิตท่ีใชฟี้โนไทอาซีน 
เป็นเบส (Y49.3) 

Y43.1  ยาต้านเนือ้งอกชนิดออกฤทธ์ิต้าน 
เมตะโบไลต์ 
ไซตาราบีน 

Y43.2  ยาต้านเนือ้งอกทีเ่ป็นผลติผลธรรมชาต ิ
Y43.3  ยาต้านเนือ้งอกอืน่ 

ยาปฏิชีวนะตา้นเน้ืองอก 
ไม่รวม: ทามอ็กซีเฟ็น (Y42.6) 

Y43.4  สารกดภูมคุ้ิมกนั 
Y43.5  สารออกฤทธ์ิสร้างกรดและสารออกฤทธ์ิ 

สร้างด่าง 
Y43.6  เอนไซม์ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y43.8  สารอืน่ทีม่ผีลเบือ้งต้นทัว่ร่างกายมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

สารตา้นโลหะหนกั 
Y43.9 สารอืน่ทีม่ผีลเบือ้งต้นทัว่ร่างกายไม่ระบุรายละเอยีด 
Y44  สารทีม่ผีลเบือ้งต้นต่อส่วนประกอบของเลอืด 
Y44.0  ยาทีม่ธีาตุเหลก็และยาต้านโลหิตจางจากขาดธาตุเหลก็ 
Y44.1  วติามนิ บ1ี2 กรดโฟลกิ และยาต้านโลหิตจางชนิดเม

กะโลบลาสตกิ 
Y44.2  สารกนัเลอืดเป็นลิม่ 
Y44.3  สารต้านสารกนัเลอืดเป็นลิม่ วติามนิเค 

และสารอืน่ทีช่่วยให้เลอืดแข็งตวั 
Y44.4  ยาต้านทรอมบนิ[ห้ามการเกาะตวัของเกลด็เลอืด] 

ไม่รวม: กรดอะซิทิลซาลิไซลิก (Y45.1) 
ไดไพริดาโมล (Y52.3) 

Y44.5  ยาละลายลิม่เลอืด 
Y44.6  เลอืดและผลติผลของเลอืดตามธรรมชาต ิ

ไม่รวม: อิมมูโนโกลบูลิน (Y59.3) 
Y44.7  สารทดแทนน า้เลอืด 
Y44.9  สารอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีม่ผีลต่อส่วน ประกอบ 

ของเลอืด 
Y45  ยาระงบัปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอกัเสบ 
Y45.0  สารสกดัจากฝ่ินและยาระงบัปวดทีเ่กีย่วข้อง 
Y45.1  ซาลไิซเลต 
Y45.2  อนุพนัธ์ของกรดโปรปริโอนกิ 

อนุพนัธ์ของกรดโปรปาโนอิก 
Y45.3 ยาต้านการอกัเสบอืน่ทีไ่ม่ใช่สเตยีรอยด์[เอน็เสด] 
Y45.4  ยาต้านรูมาตกิ 

ไม่รวม: คลอโรควนิ (Y41.2) 
กลูโคคอติคอยด ์(Y42.0) 
ซาลิไซเลท (Y45.1) 

Y45.5  อนุพนัธ์ 4-อะมโินฟีนอล 
Y45.8  ยาระงบัปวดและยาลดไข้อืน่ 
Y45.9  ยาระงบัปวด ยาลดไข้ และยาต้านการอกัเสบ ไม่ระบุ 

รายละเอยีด 
Y46  ยาต้านลมชักและยาต้านพาร์คนิสัน 

ไม่รวม: อะเซตาโซลาไมด  
บาร์บิทูเรต NEC (Y47.0) 
เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1) 
พาราลดีไฮด ์(Y47.3) 

Y46.0  ซักซีนีไมด์ 
Y46.1  ออ็กซาโซลดินีไดโอน 
Y46.2  อนุพนัธ์ไฮแดนโตอนิ 
Y46.3  ดอีอ็กซีบาร์บิทูเรต 
Y46.4  อมิโินสตลิบีน 

คาร์บามาซีปีน 
Y46.5  กรดวลัโปรอกิ 
Y46.6  ยาต้านลมชักอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y46.7  ยาต้านพาร์คนิสัน 

อะแมนตาดีน 
Y46.8  ยาต้านเกร็ง 

ไม่รวม: เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1) 
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Y47  ยาระงบัประสาท ยานอนหลบั และ 
ยาคลายเครียด 

Y47.0  บาร์บิทูเรต มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
ไม่รวม: ดีออ็กซีบาร์บิทูเรต (Y46.3) 
ไทโอบาร์บิทูเรต (Y48.1) 

Y47.1  เบนโซไดอาซีปีน 
Y47.2  อนุพนัธ์คลอราล 
Y47.3  พารัลดไีฮด์ 
Y47.4  สารประกอบโบรมนี 
Y47.5  ยาระงบัประสาทผสมยานอนหลบัมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y47.8  ยาระงบัประสาท ยานอนหลบั และ 

ยาคลายเครียดอืน่ 
เมทาควโิลน 

Y47.9  ยาระงบัประสาท ยานอนหลบั และ 
ยาคลายเครียด ไม่ระบุรายละเอยีด 
ท าใหห้ลบั : 
„ ดร๊าฟ 
„ ยา NOS 
„ ยาเมด็ 

Y48  ยาระงบัความรู้สึกและแก๊สทีใ่ช้ในการรักษา 
Y48.0  ยาระงบัความรู้สึกชนิดสูดดม 
Y48.1  ยาฉีดระงบัความรู้สึก 

ไทโอบาร์บิทูเรต 
Y48.2  ยาระงบัความรู้สึกอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y48.3  ยาระงบัความรู้สึกเฉพาะที ่
Y48.4  ยาระงบัความรู้สึก ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y48.5  แก๊สทีใ่ช้ในการรักษา 
Y49  ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

ไม่รวม: ยากดความอยากอาหาร 
[อะนอเร็กติก] (Y57.0) 
บาร์บิทูเรท NEC (Y47.0) 
เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1) 
คาเฟอิน (Y50.2) 
โคเคน (Y48.3) 
เมตาควโิลน (Y47.8) 

Y49.0  ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลกิและเตตราไซคลกิ 
Y49.1  ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มห้ามโมโนเอมนีออ็กซีเดส 
Y49.2  ยาแก้ซึมเศร้าอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

Y49.3  ยารักษาโรคจติและยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจกลุ่ม 
ฟีโนไทอาซีน 

Y49.4  ยาทอี ่อกฤทธติ์ ู่อจติใจกลุ่มบิวไทโรฟีโนน 
และไทโอแซนทนี 

Y49.5  ยารักษาโรคจติชนิดอืน่ 
ไม่รวม: ราวโวลเฟีย (Y52.5) 

Y49.6  ไซโคดสิเลพตกิ [สารก่อประสาทหลอน] 
Y49.7  สารกระตุ้นจติทีม่ศัีกยภาพในทางทีไ่ม่ถูกต้อง 
Y49.8  ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจชนิดอืน่ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y49.9  ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจ ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y50  สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y50.0  ยาปลุกสมอง 
Y50.1  สารต้านโอพอิอยด์ รีเซพเตอร์ 
Y50.2  เมทลิแซนทนี มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

คาเฟอีน 
ไม่รวม: อะมิโนฟิลลีน (Y55.6) 
ทีโอโบรมีน (Y55.6) 
ทีโอฟิลลีน (Y55.6) 

Y48.4  ยาระงบัความรู้สึก ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y48.5  แก๊สทีใ่ช้ในการรักษา 
Y49  ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

ไม่รวม: ยากดความอยากอาหาร 
[อะนอเร็กติก] (Y57.0) 
บาร์บิทูเรท NEC (Y47.0) 
เบนโซไดอาซีปีน (Y47.1) 
คาเฟอิน (Y50.2) 
โคเคน (Y48.3) 
เมตาควโิลน (Y47.8) 

Y49.0  ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มไตรไซคลกิและเตตราไซคลกิ 
Y49.1  ยาแก้ซึมเศร้ากลุ่มห้ามโมโนเอมนีออ็กซีเดส 
Y49.2  ยาแก้ซึมเศร้าอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y49.3  ยารักษาโรคจติและยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อ 

จติใจกลุ่มฟีโนไทอาซีน 
Y49.4  ยาทอี ่อกฤทธติ์ ู่อจติใจกลุ่มบิวไทโรฟีโนน 

และไทโอแซนทนี 
Y49.5  ยารักษาโรคจติชนิดอืน่ 

ไม่รวม: ราวโวลเฟีย (Y52.5) 
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Y49.6  ไซโคดสิเลพตกิ [สารก่อประสาทหลอน] 
Y49.7  สารกระตุ้นจติทีม่ศัีกยภาพในทางทีไ่ม่ถูกต้อง 
Y49.8  ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจชนิดอืน่ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y49.9 ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อจติใจ ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y50  สารกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y50.0  ยาปลุกสมอง 
Y50.1  สารต้านโอพอิอยด์ รีเซพเตอร์ 
Y50.2  เมทลิแซนทนี มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

คาเฟอีน 
ไม่รวม: อะมิโนฟิลลีน (Y55.6) 
ทีโอโบรมีน (Y55.6) 
ทีโอฟิลลีน (Y55.6) 

Y52.0  ไกลโคไซด์กระตุ้นหัวใจและยาทีม่ฤีทธ์ิ 
คล้ายกนั 

Y52.1  สารกั้นแคลเซียมแชนแนล 
Y52.2  ยาต้านการเต้นผดิจงัหวะของหัวใจ 

มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
ไม่รวม: สารตา้นเบตา้-อะดริโนรีเซพเตอร  

Y52.3  ยาขยายหลอดเลอืดโคโรนารีมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
ไดไพริดาโมล 
ไม่รวม: สารตา้นเบตา้-อะดริโนรีเซพเตอร 7) 
สารกั้นแคลเซียมแชนแนล(Y52.1) 

Y52.4  สารยบัยั้งแองจโิอเทนซิน-คอนเวอร์ตงิ-เอนไซม์ 
Y52.5  ยารักษาความดนัโลหิตสูงอืน่มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

โคลนิดีน 
กวัเนติดีน 
ราวโวลเฟีย 
ไม่รวม: สารตา้นเบตา้-อะดริโนรีเซพเตอร  
สารกั้นแคลเซียมแชนแนล (Y52.1) 
ยาขบัปัสสาวะ (Y54.0-Y54.5) 

Y52.6  ยารักษาไขมนัในเลอืดสูงและยารักษา 
หลอดเลอืดแดงแข็ง 

Y52.7  ยาขยายหลอดเลอืดรอบนอก 
กรดนิโคตินิก (อนุพนัธ)์ 
ไม่รวม: ปาปาเวอรีน (Y51.3) 

Y52.8  ยารักษาหลอดเลอืดขอด รวมสารทีท่ าให้หลอดเลอืด 
แข็งตวั 

Y52.9  สารอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีม่ผีลเบือ้งต้นต่อระบบ 
หัวใจและหลอดเลอืด 

Y53  สารทีม่ผีลเบือ้งต้นต่อระบบกระเพาะอาหารและล าไส้ 
Y53.0  สารต้านฮีสตามนี เอช็ 2-รีเซพเตอร  
Y53.1  ยาลดกรดและยาต้านการหลัง่น า้ย่อย 
Y53.2  ยาระบายชนิดกระตุ้น 
Y53.3  ยาระบายชนิดน า้เกลอืและออสโมตกิ 
Y53.4 ยาระบายชนิดอืน่ 

ยาท่ีช่วยใหล้ าไสไ้ม่ตึงตวั 
Y53.5  ยาย่อยอาหาร 
Y53.6  ยาแก้ท้องร่วง 

ไม่รวม: ยาปฏิชีวนะท่ีออกฤทธ์ิทัว่ร่าางกาย 
และยาตา้นการติดเช้ืออ่ืน (Y40-Y41) 

Y53.7  ยาท าให้อาเจยีน 
Y53.8  สารอืน่ทีม่ผีลเบือ้งต้นต่อระบบกระเพาะอาหารและล าไส้ 
Y53.9  สารทีม่ผีลเบือ้งต้นต่อระบบกระเพาะอาหารและล าไส้  

ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y54  สารทีม่ผีลเบือ้งต้นต่อสมดุลน า้ แร่ธาตุและเมตะบอลซึิม 

ของกรดยูริก 
Y54.0  มเินอราโลคอร์ตคิอยด์ 
Y54.1  สารต้านมเินอราโลคอร์ตคิอยด์ 

[สารต้านอลัโดสเตอโรน] 
Y54.2  สารยบัยั้งคาร์บอนกิ-แอนไฮเดรส 

อะเซตาโซลาไมด ์
Y54.3  อนุพนัธ์เบนโซไทอาไดอาซีน 
Y54.4  ยาขับปัสสาวะทีอ่อกฤทธ์ิทีลู่ปของหน่วยไต 
Y54.5  ยาขับปัสสาวะชนิดอืน่ 
Y54.6  สารอเิลค็โทรไลต์ แคลอริก และสมดุลน า้ 

เกลือผงผสมด่ืม 
Y54.7  สารทีม่ผีลต่อการเกาะของหินปูน 

พาราไทรอยด ์ฮอร์โมน และอนุพนัธ์ 
Y54.8  สารทีม่ผีลต่อเมตะบอลซึิมของกรดยูริก 
Y54.9  เกลอืแร่ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y55  สารทีม่ผีลเบือ้งต้นต่อกล้ามเนือ้เรียบและ 

กล้ามเนือ้โครงร่างและระบบหายใจ 
Y55.0  ยาออกซิโตซิก 

เออก็อต อลัคาลอยด ์
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ไม่รวม: เอสโตรเจน โปรเจสโตเจน และ 
สารตา้น (Y42.5-Y42.6) 

Y55.1  สารคลายกล้ามเนือ้โครงร่าง 
[สารกั้นประสาทกล้ามเนือ้] 
ไม่รวม: ยาตา้านเกร็ง (Y46.8) 

Y55.2  สารอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดที ่
ออกฤทธ์ิเบือ้งต้นต่อกล้ามเนือ้ 

Y55.3  ยาแก้ไอ 
Y55.4  ยาขับเสมหะ 
Y55.5  ยาแก้หวดั 
Y55.6  ยาแก้หอบหืด มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

อะมิโนฟิลลีน 
ซลับิวทามอล 
ทีโอโบรมีน 
ทีโอฟิลลีน 
ไม่รวม: สารกระตุน้เบตา้-อะดริโนรีเซพเตอร์ 
(Y51.5) 
ฮอร์โมนจากกลีบหนา้ของต่อมใตส้มอง [อะดิโนไฮโป
ไฟเซียล] (Y42.8) 

Y55.7  สารอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดทีอ่อกฤทธ์ิเบือ้งต้นต่อ 
ระบบหายใจ 

Y56  สารใช้เฉพาะทีท่ีม่ผีลเบือ้งต้นต่อผวิหนังและเยือ่เมอืก 
รวมทั้งยารักษาโรคตา หู จมูก กล่องเสียง และฟัน 
รวม: กลูโคคอร์ติคอยด ์ใชเ้ฉพาะท่ี 

Y56.0  ยาต้านเช้ือราเฉพาะที ่ยาต้านการ 
ตดิเช้ือ และยาต้านการอกัเสบ 
มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

Y56.1  ยาแก้คนั 
Y56.2  ยาสมานเฉพาะทีแ่ละสารซักฟอกเฉพาะที ่
Y56.3  สารท าให้นุ่มและชุ่มช้ืน บรรเทาการระคาย และปกป้อง+ 

ผวิหนัง 
Y56.4  ยาช่วยลอกผวิหนัง เสริมสร้างผวิ และ 

บ ารุงรักษาเส้นผม 
Y56.5  ยารักษาโรคตา 
Y56.6  ยารักษาโรคหู จมูก กล่องเสียง 
Y56.7 ยารักษาโรคฟัน ใช้เฉพาะที ่
Y56.8  สารใช้เฉพาะทีช่นิดอืน่ 

ยาฆ่าอสุจิ 
Y56.9  สารใช้เฉพาะที ่ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y57  ยาและตวัยาอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y57.0  ยากดความอยากอาหาร [อะนอเร็กตกิ] 
Y57.1  ยาทีอ่อกฤทธ์ิต่อไขมนั 
Y57.2  ยาแก้พษิและตวัคเีลต มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Y57.3  ยาอดเหล้า 
Y57.4  เคร่ืองกระสายยา 
Y57.5  สารทบึแสงเอก็ซเรย์ 
Y57.6  สารทีใ่ช้ในการวนิิจฉัยอืน่ 
Y57.7  วติามนิ มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

ไม่รวม: กรดนิโคตินิก (Y52.7) 
วติามิน บี12 (Y44.1) 
วติามิน ดี (Y54.7) 
วติามิน เค (Y44.3) 

Y57.8  ยาและตวัยาอืน่ 
Y57.9  ยาหรือตวัยา ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y58  วคัซีนแบคทเีรีย 
Y58.0  วคัซีนบีซีจ ี
Y58.1  วคัซีนไทฟอยด์และพาราไทฟอยด์ 
Y58.2  วคัซีนอหิวาตกโรค 
Y58.3  วคัซีนกาฬโรค 
Y58.4  วคัซีนบาดทะยกั 
Y58.5  วคัซีนคอตบี 
Y58.6  วคัซีนไอกรน รวมวคัซีนผสมทีม่วีคัซีน 

ไอกรนเป็นส่วนประกอบ 
Y58.8  วคัซีนแบคทเีรียผสม ยกเว้นทีม่วีคัซีน 

ไอกรนเป็นส่วนประกอบ 
Y58.9  วคัซีนแบคทเีรียอืน่และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y59  วคัซีนและสารชีวภาพอืน่และ 

ทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y59.0  วคัซีนไวรัส 
Y59.1  วคัซีนริกเกต็เซีย 
Y59.2  วคัซีนโปรโตซัว 
Y59.3  อมิมูโนโกลบูลนิ 
Y59.8  วคัซีนและสารชีวภาพอืน่ทีร่ะบุ 

รายละเอยีด 
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Y59.9  วคัซีนหรือสารชีวภาพ 
ไม่ระบุรายละเอยีด 
อุบัตเิหตุต่อผู้ป่วยระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรม 
 
 
 

(Y60-Y69) 
ไม่รวม: การขดัขอ้งหรือท างานผดิปกติของอุปกรณ์ 
ทางการแพทย ์(ระหวา่งท าหตัถการ) 
(หลงัฝังในตวัผูป่้วย) (ระหวา่งใชง้าน) 
(Y70-Y82) 
หตัถการทางศลัยกรรมและอายรุกรรมเป็น 
สาเหตุของปฏิกิริยาผดิปกติของผูป่้วย หรือ 
ภาวะแทรกซอ้นท่ีเกิดภายหลงั โดยไม่ได ้
ระบุถึงผลร้ายนั้นในขณะท าหตัถการ 

(Y83-Y84) 
Y60  การตดั เจาะ ทะลุ หรือมเีลอืดออก 

โดยไม่ตั้งใจระหว่างการดูแลทาง 
ศัลยกรรมและอายุรกรรม 

Y60.0  ระหว่างการผ่าตดั 
Y60.1  ระหว่างการให้สารทางหลอดเลอืด 

หรือการถ่ายเลอืด 
Y60.2  ระหว่างการล้างไตหรือการให้ 

สารละลายอืน่ 
Y60.3  ระหว่างการฉีดยาหรือให้ภูมคุ้ิมกนั 
Y60.4  ระหว่างการใช้กล้องส่องตรวจภายใน 
Y60.5  ระหว่างการสวนหัวใจ 
Y60.6  ระหว่างการดูด เจาะ หรือใส่สายสวนอืน่ 
Y60.7  ระหว่างการสวนอุจจาระ 
Y60.8  ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 

อายุรกรรมอืน่ 
Y60.9  ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 

อายุรกรรมทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y61  วตัถุแปลกปลอมตกค้างในร่างกาย 

โดยไม่ตั้งใจระหว่างการดูแลทาง 
ศัลยกรรมและอายุรกรรม 

Y61.0  ระหว่างการผ่าตดั 
Y61.1 ระหว่างการให้สารทางหลอดเลอืดหรือ 

การถ่ายเลอืด 
Y61.2  ระหว่างการล้างไตหรือการให้ 

สารละลายอืน่ 
Y61.3  ระหว่างการฉีดยาหรือให้ภูมคุ้ิมกนั 
Y61.4  ระหว่างการใช้กล้องส่องตรวจภายใน 
Y61.5  ระหว่างการสวนหัวใจ 

ระหว่างการดูด เจาะ หรืY61.6 อใส่ 
สายสวนอืน่ 

Y61.7  ระหว่างการถอดสายสวนหรือ 
ส่ิงทีใ่ส่อดัไว้ 

Y61.8  ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรมอืน่ 

Y61.9 ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรมทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

Y62  ความล้มเหลวของการป้องกนัการ 
ตดิเช้ือระหว่างการดูแลทางศัลยกรรม 
และอายุรกรรม 

Y62.0  ระหว่างการผ่าตดั 
Y62.1  ระหว่างการให้สารทางหลอดเลอืด 

หรือการถ่ายเลอืด 
Y62.2  ระหว่างการล้างไตหรือการให้สารละลายอืน่ 
Y62.3  ระหว่างการฉีดยาหรือให้ภูมคุ้ิมกนั 
Y62.4  ระหว่างการใช้กล้องส่องตรวจภายใน 
Y62.5  ระหว่างการสวนหัวใจ 
Y62.6  ระหว่างการดูด เจาะ หรือใส่สายสวนอืน่ 
Y62.8  ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 

อายุรกรรมอืน่ 
Y62.9  ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 

อายุรกรรมทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y63  ความล้มเหลวของการควบคุมขนาดยา 

ระหว่างการดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรม 

ไม่รวม:  ยาเกินขนาดหรือใหย้าผิด 
โดยอุบติัเหต ุ(X40-X44) 

Y63.0  การให้เลอืดหรือให้ของเหลวมากเกนิ 



 207 

Y63.1  ความเจอืจางของของเหลวทีใ่ห้ 
ทางหลอดเลอืดไม่ถูกต้อง 

Y63.2  ให้รังสีรักษาเกนิขนาด 
Y63.3  ผู้ป่วยสัมผสัรังสีระหว่างการรักษา 

โดยไม่ได้ตั้งใจ 
Y63.4  ความล้มเหลวของการคุมขนาดการช็อก 

ไฟฟ้า หรือการช็อกอนิซูลนิ 
Y63.5  อุณหภูมขิองการประคบและใส่ส่ิงอดั 

ไม่เหมาะสม 
Y63.6  ไม่ได้ให้ยา ตวัยา หรือสารชีวภาพที ่

จ าเป็น 
Y63.8  ความล้มเหลวของการคุมขนาดยา 

ระหว่างการ ดูแลอืน่ทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรม 

Y63.9  ความล้มเหลวของการคุมขนาดยา 
ระหว่างการ ดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรมทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 

Y64  สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพมกีาร 
ปนเป้ือน 

Y64.0  สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพทีใ่ห้ 
ทางหลอดเลอืดหรือถ่ายเลอืดมกีาร 
ปนเป้ือน 

Y64.1  สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพที ่
ฉีดหรือใช้สร้างภูมคุ้ิมกนัมกีารปนเป้ือน 

Y64.8  สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพที ่
บริหารโดยวธีิอืน่มกีารปนเป้ือน 

Y64.9  สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพที ่
บริหารโดยวธีิทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดมกีาร 
ปนเป้ือน 
การบริหารสารทางการแพทยห์รือ 
สารชีวภาพมีการปนเป้ือน 

Y65  อุบัตเิหตุอืน่ระหว่างการดูแลทาง 
ศัลยกรรมและอายุรกรรม 

Y65.0  ให้เลอืดผดิหมู่ 
Y65.1  ให้ของเหลวผดิชนิดทางหลอดเลอืด 
Y65.2  ความล้มเหลวของการเยบ็หรือผูก 

ระหว่างผ่าตดั 

Y65.3  ท่อหายใจอยู่ผดิต าแหน่งระหว่างการ 
ให้ยาระงบัความรู้สึก 

Y65.4  ความล้มเหลวของการใส่หรือถอดท่อ 
หรือเคร่ืองมอือืน่ 

Y65.5  การท าผ่าตดัทีไ่ม่เหมาะสม 
อุบัตเิหตุอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีดระหว่าY65.8 าง 
การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม 

Y66  การไม่ให้การดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรม 
ยติุการดูแลทางศลัยกรรมและอายรุกรรม 
ก่อนเวลา 

Y69  อุบัตเิหตุทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดระหว่าง 
การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม 
อุปกรณ์ทางการแพทย์มส่ีวนในการเกดิผลร้าย 
ในการใช้เพือ่วนิิจฉัยและรักษา 

(Y70-Y82) 
รหสัหลกัท่ีส่ีส าหรับการแบ่งกลุ่มยอ่ยต่อไปน้ีใชก้บั Y70-Y82 : 

.0 อุปกรณ์การวนิิจฉัยและเฝ้าสังเกต 

.1 อุปกรณ์การรักษา (โดยไม่ผ่าตดั) และ 
ฟ้ืนสภาพ 
.2 อุปกรณ์เทยีมรวมทั้งส่ิงฝัง วสัดุและ 
อุปกรณ์เสริมอืน่ 
.3 เคร่ืองมอื วสัดุ และอุปกรณ์ผ่าตดั 
(รวมไหมเยบ็) 
.8 อุปกรณ์อืน่ มไิด้จ าแนกทีอ่ืน่ 

Y70  อุปกรณ์ระงบัความรู้สึกมส่ีวนในการเกดิ 
ผลร้าย 

Y71  อุปกรณ์ทางหัวใจและหลอดเลอืด 
มส่ีวนในการเกดิผลร้าย 

Y72  อุปกรณ์ทางหูคอจมูกมส่ีวนในการ 
เกดิผลร้าย 

Y73  อุปกรณ์ทางกระเพาะอาหารและล าไส้ 
และอุปกรณ์ทางระบบปัสสาวะมส่ีวน 
ในการเกดิผลร้าย 

Y74  อุปกรณ์ทัว่ไปในโรงพยาบาลและ 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ส่วนตวัมส่ีวนในการเกดิ 
ผลร้าย 
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Y75  อุปกรณ์ทางประสาทมส่ีวนในการ 
เกดิผลร้าย 

Y76  อุปกรณ์ทางสูตนิรีมส่ีวนในการ 
เกดิผลร้าย 

Y77  อุปกรณ์ทางตามส่ีวนในการเกดิผลร้าย 
Y78  อุปกรณ์ทางรังสีมส่ีวนในการเกดิผลร้าย 
Y79  อุปกรณ์ทางออร์โธปิดกิส์มส่ีวนในการเกดิผลร้าย 
Y80  อุปกรณ์กายภาพบ าบัดมส่ีวนในการ 

เกดิผลร้าย 
Y81  อุปกรณ์ศัลยกรรมทัว่ไปและศัลยกรรม 

ตกแต่งมส่ีวนในการเกดิผลร้าย 
Y82  อุปกรณ์การแพทย์อืน่และทีไ่ม่ระบุ 

รายละเอยีดมส่ีวนในการเกดิผลร้าย 
 

การผ่าตดัและหัตถการอืน่เป็นสาเหตุของปฏกิริิยาผดิปกตขิอง
ผู้ป่วย หรือภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิภายหลงัโดยไม่ได้ระบุถึงผลร้าย
นั้นขณะท าหัตถการ 
(Y83-Y84) 
Y83  การผ่าตดัและหตัถการอืน่ทางศัลยกรรม 

เป็นสาเหตุของปฏิกริิยาผดิปกตขิอง 
ผู้ป่วย, หรือภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิ 
ภายหลงั โดยไม่ได้ระบุถึงผลร้ายนั้น 
ขณะท าหัตถการ 

Y83.0  การผ่าตดัปลูกถ่ายอวยัวะ 
Y83.1  การผ่าตดัฝังอุปกรณ์ประดษิฐ์ภายใน 
Y83.2  การผ่าตดัเช่ือมต่อ ท าทางเลีย่ง และ 

ปลูกถ่ายเนือ้เยือ่ 
Y83.3  การผ่าตดัสร้างรูเปิดสู่ภายนอกร่างกาย 
Y83.4  การผ่าตดัให้คนืสภาพอืน่ 
Y83.5  การตดัแขนหรือขา 
Y83.6  การตดัอวยัวะอืน่ (บางส่วน) (ทั้งหมด) 
Y83.8  การผ่าตดัอืน่ 
Y83.9  การผ่าตดั ไม่ระบุรายละเอยีด 
Y84  หัตถการทางการแพทย์อืน่เป็นสาเหตุ 

ของปฏิกริิยาผดิปกตขิองผู้ป่วย หรือ 
ภาวะแทรกซ้อนทีเ่กดิภายหลงั 
โดยไม่ได้ระบุถงึผลร้ายนั้นขณะท า 

หัตถการ 
Y84.0  การสวนหัวใจ 
Y84.1  การล้างไต 
Y84.2  หัตถการทางรังสีและรังสีรักษา 
Y84.3  การรักษาโดยท าให้ช็อก 
Y84.4  การดูดของเหลว 
 
Y84.5  การใส่เคร่ืองแยงตรวจในกระเพาะ 

อาหารหรือล าไส้เลก็ส่วนต้น 
การสวนปัY84.6 สสาวะ 

Y84.7  การเกบ็ตวัอย่างเลอืด 
Y84.8  หัตถการทางการแพทย์อืน่ 
Y84.9  หัตถการทางการแพทย์ 

ไม่ระบุรายละเอยีด 
 

ผลทีต่ามมาของสาเหตภุายนอกของการเจบ็ป่วยและการตาย 
(Y85-Y89) 

ข้อสังเกต: รหสั Y85-Y89 ใชเ้พื่อระบุภาวะแวดลอ้ม 
ท่ีเป็นสาเหตขุองการตาย ความบกพร่อง 
หรือความพิการจากผลท่ีตามมาหรือ “ผลท่ี 
เกิดภายหลงั” ซ่ึงถูกจ าแนกท่ีอ่ืน ผลท่ี 
ตามมารวมถึงภาวะท่ีรายงานไวเ้ช่นนั้น หรือ 
เป็น “ผลท่ีเกิดภายหลงั” เป็นเวลา 1 ปีหรือ 
นานกวา่หลงัจากเหตุการณ์ตั้งตน้ ไม่ใชก้บั 
การเป็นพิษและการสมัผสัท่ีเป็นอนัตราย 
แบบเร้ือรัง แต่ใหใ้ชร้หสัเหล่าน้ีส าหรับการ 
เป็นพษิและการสมัผสัท่ีเป็นอนัตรายใน 
ปัจจุบนั 

Y85  ผลทีต่ามมาของอุบัตเิหตกุารขนส่ง 
Y85.0  ผลทีต่ามมาของอุบัตเิหตุยานยนต์ 
Y85.9  ผลทีต่ามมาของอุบัตเิหตกุารขนส่งอืน่ 

และทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Y86  ผลทีต่ามมาของอุบัตเิหตอุืน่ 
Y87  ผลทีต่ามมาของการตั้งใจท าร้ายตนเอง 

ถูกท าร้าย และเหตกุารณ์ทีไ่ม่ทราบ 
เจตนา 

Y87.0  ผลทีต่ามมาของการตั้งใจท าร้ายตนเอง 
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Y87.1  ผลทีต่ามมาของการถูกท าร้าย 
Y87.2  ผลทีต่ามมาของเหตกุารณ์ทีไ่ม่ทราบ 

เจตนา 
Y88  ผลทีต่ามมาของการดูแลทางศัลยกรรม 

และอายุรกรรมทีเ่ป็นสาเหตภุายนอก 
Y88.0  ผลทีต่ามมาของผลร้ายทีเ่กดิจากยา 

ตวัยาและสารชีวภาพทีใ่ช้ในการรักษา 
Y88.1  ผลทีต่ามมาของอุบัตเิหตุทีเ่กดิกบัผู้ป่วย 

ระหว่างหัตถการทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรม 

Y88.2  ผลทีต่ามมาของอุบัตกิารณ์ร้ายที ่
เกีย่วกบัอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีใ่ช้เพือ่ 
วนิิจฉัยหรือรักษา 

Y88.3  ผลทีต่ามมาของหตัถการทางศัลยกรรม 
และอายุรกรรมทีเ่ป็นสาเหตขุองปฏิกริิยา 
ผดิปกตขิองผู้ป่วย หรือภาวะแทรกซ้อน 
ทีเ่กดิภายหลงั โดยไม่ได้ระบุถึงผลร้าย 
นั้นในขณะท าหัตถการ 

Y89  ผลทีต่ามมาของสาเหตภุายนอกอืน่ 
Y89.0  ผลทีต่ามมาของการแทรกแซงตาม 

กฎหมาย 
Y89.1  ผลทีต่ามมาของปฏบิัตกิารสงคราม 
Y89.9  ผลทีต่ามมาของสาเหตภุายนอกทีไ่ม่ระบุ 

รายละเอยีด 
 

ปัจจยัเสริมทีเ่กีย่วกบัสาเหตุการเจบ็ป่วยและการตายทีจ่ าแนกไว้ที่
อืน่ 
(Y90-Y98) 

ข้อสังเกต: รหสักลุ่มน้ีอาจถูกใช ้ถา้ตอ้งการ เพื่อให ้
ขอ้มูลเสริมท่ีเก่ียวกบัสาเหตุของการเจ็บป่วย 
และการตาย ไม่ใหใ้ชแ้ต่เพียงล าพงัในการ 
ใหร้หสัการเจ็บป่วยหรือการตาย 

Y90  หลกัฐานว่ามแีอลกอฮอล์เกีย่วข้อง 
โดยพจิารณาจากระดบัแอลกอฮอล์ 
ในเลอืด 

Y90.0  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืดต า่กว่า 
20 มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร 

Y90.1  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 20-39 
มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร 

Y90.2  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 40-59 
มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร 

Y90.3  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 60-79 
มลิลกิรัม/100มลิลลิติร 
 

Y90.4  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 80-99 
มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร 

Y90.5  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 100-119 
มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร 

Y90.6  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 120-199 
มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร 

Y90.7  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 200-239 
มลิลกิรัม/100 มลิลลิติร 

Y90.8  ระดบัแอลกอฮอล์ในเลอืด 240 
มลิลกิรัม/100มลิลลิติร หรือมากกว่า 

Y90.9  มแีอลกอฮอล์ในเลอืด ไม่ระบุระดบั 
Y91  หลกัฐานว่ามแีอลกอฮอล์เกีย่วข้อง 

โดยพจิารณาจากระดบัการเป็นพษิ 
ไม่รวม: หลกัฐานวา่มีแอลกอฮอลเ์ก่ียวขอ้ง 
โดยพิจารณาจากปริมาณ 
แอลกอฮอลใ์นเลือด (Y90.-) 

Y91.0  เป็นพษิเลก็น้อยจากแอลกอฮอล์ 
มีกล่ินแอลกอฮอลใ์นลมหายใจ พฤติกรรม 
เปล่ียนแปลงเลก็นอ้ยในการท างานและการ 
ตอบสนอง หรือมีความล าบากเลก็นอ้ยใน 
การประสานงานของอวยัวะต่างๆ 

Y91.1  เป็นพษิปานกลางจากแอลกอฮอล์ 
มีกล่ินแอลกอฮอลใ์นลมหายใจ พฤติกรรม 
เปล่ียนแปลงปานกลางในการท างานและการ 
ตอบสนอง หรือมีความล าบากปานกลางใน 
การประสานงานของอวยัวะต่างๆ 

Y91.2  เป็นพษิรุนแรงจากแอลกอฮอล์ 
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงรุนแรงในการท างาน 
และการตอบสนอง หรือมีความล าบากอยา่ง 
รุนแรงในการประสานงานของอวยัวะต่างๆ 
หรือเสียความสามารถในการประสานงานกนั 
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Y91.3  เป็นพษิรุนแรงมากจากแอลกอฮอล์ 
พฤติกรรมเปล่ียนแปลงรุนแรงมากในการ 
ท างานและการตอบ สนอง หรือมีความ 
ล าบากอยา่งรุนแรงมากในการประสานงาน 
ของอวยัวะต่างๆ หรือเสียความสามารถ 
ในการประสานงานกนั 
 

Y91.9  มแีอลกอฮอล์เกีย่วข้อง 
ไม่ระบุรายละเอยีดอืน่ 
สนันิษฐานวา่มีแอลกอฮอลเ์ก่ียวขอ้ง 

Y95  ภาวะทีเ่กดิในโรงพยาบาล 
Y96  ภาวะทีเ่กีย่วกบัการท างาน 
Y97  ภาวะทีเ่กีย่วกบัมลพษิในส่ิงแวดล้อม 
Y98  ภาวะทีเ่กีย่วกบัวถิีด าเนนิชีวติ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
บทที ่21 
 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อสถานะสุขภาพและการรับบริการสุขภาพ 
(Z00-Z99) 
 

ข้อสังเกต: บทน้ีไม่ควรใชใ้นการเปรียบเทียบระหวา่ง 
 ประเทศ หรือใชเ้ป็นรหสัสาเหตุการตายรหสั 

Z00-Z99 สร้างเพ่ือใชใ้นกบัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ใช่โรคการ
บาดเจ็บ หรือสาเหตุภายนอกท่ีถูกจ าแนกไวใ้นรหสั A00 ‟ 
Y89 ซ่ึงไดบ้นัทึกเป็น“การวนิิจฉยั” หรือ “ปัญหา” กรณี
ดงักล่าว เกิดข้ึนไดใ้นสองลกัษณะคือ : 

 

(ก) เม่ือบุคคลซ่ึงอาจป่วยหรือไม่ป่วย มารับบริการ  
 สุขภาพเพื่อวตัถุประสงคจ์ าเพาะบางประการ เช่น 
 เพื่อรับการดูแลหรือการบริการส าหรับสภาวะท่ี 
 เป็นอยู ่เพ่ือบริจาคอวยัวะหรือเน้ือเยือ่ เพื่อรับ 
 วคัซีนป้องกนัโรค หรือเพ่ือปรึกษาปัญหาท่ีมิใช่ 
 โรคหรือการบาดเจ็บ 

       (ข)   เม่ือสภาพแวดลอ้ม หรือปัญหาบางประการท่ีมิใช่ 
 โรคหรือการบาดเจ็บในปัจจุบนัมีผลต่อสถานะ 
 สุขภาพของบุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีอาจตรวจพบ 
 ระหวา่งการส ารวจประชากร ในขณะท่ีบุคคลนั้น 
 ก าลงัป่วยหรือไม่ป่วย หรือถูกบนัทึกเป็นปัจจยั 
 เสริม เม่ือบุคคลนั้นมารับการรักษาโรคหรือการ 
 บาดเจ็บ 
 

บทนีป้ระกอบด้วยกลุ่มรหัสต่อไปนี ้: 
Z00-Z13     บุคคลท่ีมารับบริการสุขภาพเพื่อตรวจและสืบคน้โรค 
Z20-Z29     บุคคลท่ีมีปัจจยัท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเพราะ 
 โรคติดต่อ 
Z30-Z39     บุคคลท่ีมารับบริการสุขภาพเก่ียวกบัการเจริญพนัธ์ุ 
Z40-Z54 บุคคลท่ีมารับบริการสุขภาพเพื่อหตัถการหรือการ 
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 ดูแลจ าเพาะ 
Z55-Z65     บุคคลท่ีมีปัจจยัท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพท่ี 
 เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเศรษฐกิจและจิตสงัคม 
Z70-Z76      บุคคลมารับบริการสุขภาพท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มอ่ืน 
Z80-Z99     บุคคลท่ีมีปัจจยัท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาเก่ียวกบั 
 ประวติัครอบครัว ประวติัส่วนตวั และสภาวะท่ีมีผล 
 ต่อสถานสุขภาพ 
 

บุคคลทีม่ารับบริการสุขภาพเพือ่ตรวจและสืบค้นโรค 
(Z00-Z13) 
 

ข้อสังเกต     ส่ิงตรวจพบผดิปกติท่ีไม่ระบุรายละเอียด 
    ในขณะมารับการตรวจไดถู้กจ าแนกไวใ้น 
  รหสั R70 ‟ R94 

ไม่รวม :    การตรวจเก่ียวกบัการตั้งครรภแ์ละการเจริญพนัธ์ุ  
 (Z30-Z36, Z39.-) 
Z00 การตรวจทัว่ไปและสืบค้นโรคในบุคคลทีไ่ม่มอีาการ 
 ผดิปกตหิรือไม่มบีันทกึการวนิิจฉัยโรค 

   ไม่รวม: การตรวจเพื่อวตัถุประสงคท์างการจดัการ  
   (Z02.-) 
      การตรวจคดักรองพิเศษ (Z11-Z13) 

Z00.0  การตรวจร่างกายทัว่ไป 
    การตรวจสุขภาพ 
    การตรวจตามระยะ (ประจ าปี) (ร่างกาย) 
    ไม่รวม: การตรวจสุขภาพทัว่ไปของ : 
       „ กลุ่มประชากรจ าเพาะ (Z10.-) 
      „ ทารกหรือเด็ก (Z00.1) 

Z00.1  การตรวจสุขภาพเดก็ตามปกต ิ
 การทดสอบพฒันาการของทารกหรือเด็ก 
  ไม่รวม: การดูแลสุขภาพของผูถู้กทอดท้ิง หรือทารก 
    และเด็กท่ีแขง็แรงอ่ืนๆ (Z76.1-Z76.2) 

Z00.2  การตรวจในระยะทีม่กีารเตบิโตอย่างรวดเร็วในวยัเดก็     
Z00.3  การตรวจภาวะพฒันาการสู่วยัรุ่น 
 ภาวะพฒันาการเขา้วยัหนุ่มสาว 
Z00.4  การตรวจทางจติเวชทัว่ไป มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
 ไม่รวม: การตรวจท่ีถูกร้องขอดว้ยเหตุผลทางนิติเวช  
    (Z04.6) 
Z00.5  การตรวจผู้ทีจ่ะบริจาคอวยัวะหรือเนือ้เยือ่ 

Z00.6  การตรวจเพือ่การเปรียบเทยีบและควบคุมใน 
 กระบวนการวจิยัทางคลนิิก 
Z00.8  การตรวจทัว่ไปอืน่ 
                   การตรวจสุขภาพในการส ารวจประชากร 
Z01.0  การตรวจตาและการมองเห็น 
 ไม่รวม: การตรวจเพื่อใบอนุญาตขบัข่ี (Z02.4) 
Z01.1  การตรวจหูและการได้ยนิ 
Z01.2  การตรวจฟัน 
Z01.3  การตรวจความดนัโลหิต 
Z01.4  การตรวจทางนรีเวช (ทัว่ไป)(ตามปกต)ิ 
 การตรวจปาปานิโคเลาสเมียร์ของปากมดลูก 

    การตรวจภายใน (ประจ าปี) (ตามระยะ) 
 ไม่รวม: การตรวจและทดสอบการตั้งครรภ ์(Z32.-) 

  การตรวจผูรั้บบริการคุมก าเนิดตามปกติ   
  (Z30.4-Z30.5) 

Z01.5  การทดสอบและการกระตุ้นผวิหนังเพือ่การวนิิจฉัย 
    การทดสอบภูมิแพ ้
    การทดสอบท่ีผิวหนงัเพื่อ: 
   „ โรคติดเช้ือแบคทีเรีย 
    „ ภาวะภูมิไวเกิน 

Z01.6  การตรวจทางรังสีวทิยา มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
     การตรวจตามปกติ: 

  „ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก 
   „ ถ่ายภาพรังสีเตา้นม 

Z01.7  การตรวจทางห้องปฏิบตักิาร 
Z01.8 การตรวจพเิศษอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
Z01.9 การตรวจพเิศษ ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z02.0  การตรวจเพือ่การรับเข้าสถาบันการศึกษา 

  การตรวจเพื่อการรับเขา้สถานศึกษาก่อนวยัเรียน 
Z02.1  การตรวจก่อนจ้างงาน 

   ไม่รวม: การตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามยั (Z10.0) 
Z02.2         การตรวจเพือ่รับเข้าสถาบันทีม่ทีีพ่กัประจ า 

    ไม่รวม: การตรวจเพื่อรับเขา้เรือนจ า (Z02.8) 
  การตรวจสุขภาพทัว่ไปของผูพ้กัอาศยัใน 
  สถาบนั (Z10.1) 

Z02.3  การตรวจเพือ่รับเข้าเป็นก าลงัพลกองทพั 

   ไม่รวม: การตรวจสุขภาพทัว่ไปของก าลงัพล 
   กองทพั (Z10.2) 
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Z02.4  การตรวจเพือ่ขอใบอนุญาตขับขี ่
Z02.5  การตรวจเพือ่เข้าร่วมเล่นกฬีา 

    ไม่รวม: การทดสอบหาระดบัแอลกอฮอลหรือยา 
    ในเลือด (Z04.0) 
      การตรวจสุขภาพทัว่ไปของคณะนกักีฬา  
    (Z10.3) 

Z02.6  การตรวจเพือ่ท าประกนั 
Z02.7  การออกรับรองแพทย์ 

   การออกใบรับรองแพทยส์ าหรับ : 
   „ สาเหตุการตาย 
    „ ความสมบูรณ์ของร่างกาย 
    „ การขาดความสามารถ 
   „ ความทุพพลภาพ 

 ไม่รวม : การตรวจทัว่ไป (Z00-Z01, Z02.0- 
     Z02.6, Z02.8-Z02.9, Z10.-) 
Z02.8  การตรวจเพือ่วตัถุประสงค์ทางการจดัการอืน่ 

   การตรวจ (เพื่อ) : 
    „ การรับเขา้ : 

„ เรือนจ า 
„ ค่ายฤดูร้อน 
„ การรับอุปการะ 
„ การเขา้เมือง 
„ การแปลงสญัชาติ 
„ ก่อนสมรส 

 ไม่รวม: การดูแลสุขภาพของผูถู้กทอดท้ิง หรือ 
    ทารกและเด็กท่ีแขง็แรงอ่ืนๆ (Z76.1-Z76.2) 
Z02.9 การตรวจเพือ่วตัถุประสงค์ทางการจดัการไม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
Z09.0  การตรวจตดิตามผลหลงัการรักษาภาวะอืน่ด้วย 
 การผ่าตดั 
Z09.4  การตรวจตดิตามผลหลงัการรักษากระดูกหัก 
Z09.9  การตรวจตดิตามผลหลงัการรักษาภาวะอืน่ด้วย 
 วธีิทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Z10.0  การตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามยั 

    ไม่รวม: การตรวจก่อนการจา้างงาน (Z02.1) 
Z10.8  การตรวจสุขภาพทัว่ไปตามปกตขิองประชากร 
 กลุ่มจ าเพาะอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

    เด็กวยัเรียน 

    นกัเรียน 
Z11.0  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับโรคตดิเช้ือล าไส้ 
Z11.1  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับวณัโรคทางเดนิ 
 หายใจ 
Z11.2  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับโรคตดิเช้ือ 
 แบคทเีรียชนิดอืน่ 
Z11.3  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับโรคตดิเช้ือที่ 
 ตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
Z11.4  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับโรคตดิ 
 เช้ือไวรัสภูมคุ้ิมกนับกพร่อง[เอชไอว]ี 
Z13.0  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับโรคเลอืดและโรค 
 ของอวยัวะสร้างเมด็เลอืดและความผดิปกตขิอง 
 ระบบภูมคุ้ิมกนั 
Z13.1  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับโรคเบาหวาน 
Z13.2  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับความผดิปกตทิาง 
 โภชนาการ 
Z13.3  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับความผดิปกตทิาง 
 จติและพฤตกิรรม 

   การติดสุรา 
 ภาวะซึมเศร้า 
 ปัญญาอ่อน 
Z13.4  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับความ 
 ผดิปกตขิองพฒันาการในวยัเดก็ 

    ไม่รวม: การทดสอบพฒันาการตามปกติ 
       ของทารกและเด็ก(Z00.1) 

Z13.5  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับความผดิปกต ิ
 ของตาและหู    
Z13.6  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับความผดิปกต ิ
 ของหัวใจและหลอดเลอืด 
Z13.7   การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับรูป 
 ผดิปกตแิต่ก าเนิด รูปพกิาร และความ 
 ผดิปกตขิองโครโมโซม 
Z13.8  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับโรคและ 
 ความผดิปกตอิืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

    ความผิดปกติของฟัน 
    ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิก 
    ไม่รวม: โรคเบาหวาน (Z13.1) 
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Z13.9  การตรวจคดักรองพเิศษส าหรับความผดิปกตไิม่ 
 ระบุรายละเอยีด 
 

บุคคลทีม่ปัีจจยัทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพจากโรคตดิต่อ
(Z20-Z29) 
Z20.0  การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคตดิเช้ือล าไส้ 
Z20.1  การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัวณัโรค 
Z20.2  การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคตดิเช้ือที่ 
 ตดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
Z20.3     การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคกลวัน า้ 
Z20.4   การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคหัดเยอรมนั 
Z20.5     การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคไวรัสตบัอกัเสบ 
Z20.6      การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคไวรัสภูมคุ้ิมกนั 
  บกพร่อง [เอชไอว]ี 
  ไม่รวม:  ภาวะติดเช้ือไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่องท่ี+ 
   ยงัไม่มีอาการ (Z21) 
Z20.7   การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัเหา โลน ไร และ 
  ปรสิตอืน่ 
Z20.8  การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคตดิต่ออืน่ 
Z20.9     การสัมผสัและเปิดรับการสัมผสัโรคตดิต่อทีไ่ม่ 
  ระบุรายละเอยีด 
Z21  ภาวะตดิเช้ือไวรัสภูมคุ้ิมกนับกพร่อง[เอชไอว]ี ที่ 
 ยงัไม่มอีาการ 

    ผลตรวจ เอชไอวี เป็นบวก 
    ไม่รวม: การถูกสมัผสัหรือเปิดรับการ 
         สมัผสัไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง[เอชไอวี]  
     (Z20.6) 
       โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง [เอชไอว]ี 
      (B20-B24) มีหลกัฐานทางหอ้งปฏิบติัการ 

   ของการตรวจพบไวรัสภูมิคุม้กนับกพร่อง  
  [เอชไอว]ี (R75) 

Z22.0 เป็นพาหะของโรคไข้รากสาดน้อย [ไข้ไทฟอยด์] 
Z22.1  เป็นพาหะของโรคตดิเช้ือชนิดอืน่ทีล่ าไส้ 
Z22.2  เป็นพาหะของโรคคอตบี 
Z22.3  เป็นพาหะของโรคตดิเช้ือแบคทเีรียชนิดอืน่ทีร่ะบุ 
 รายละเอยีด 

  เป็นพาหะของโรคติดเช้ือแบคทีเรีย : 
    „ เมนิงโกคอ็กไค 

    „ สแตฟิโลคอ็กไค 
    „ สเตร็ปโตคอ็กไค 

Z22.4  เป็นพาหะของโรคตดิเช้ือทีต่ดิต่อทางเพศสัมพนัธ์ 
 เป็นพาหะของโรค : 
    „ หนองใน 
    „ ซิฟิลิส 

Z22.5  เป็นพาหะของโรคไวรัสตบัอกัเสบ 
    เป็นพาหะของแอนติเจนผิวของไวรัสตบัอกัเสบบี 
 

Z22.6 เป็นพาหะของโรคตดิเช้ือไวรัสฮิวแมนท ี– ลมิโฟโทรปิค  
 ชนิดที ่1 [เอชทแีอลว-ี1] 
Z22.8 เป็นพาหะของโรคตดิเช้ือชนิดอืน่ 
Z22.9 เป็นพาหะของโรคตดิเช้ือไม่ระบุรายละเอยีด      
Z23.0  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะอหิวาตกโรค 
Z23.1  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะไข้ไทฟอยด์-พารา 
 ไทฟอยด์ [ทเีอบี]  
Z23.2  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อวณัโรค [บีซีจ]ี 
Z23.3  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อกาฬโรค 
Z23.4  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคทูลารีเมยี 
Z23.5  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะโรคบาดทะยกั 
Z23.6  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะโรคคอตบี 
Z23.7  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะโรคไอกรน 
Z23.8  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคตดิเช้ือแบคทเีรียอืน่ 
 เพยีงโรคเดยีว 
Z24.0  ต้องการกอ่ ภูมคุ้ิมกนัต่อโรคโปลโิอ 
Z24.1  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคสมองอกัเสบจาก 
 ไวรัสทีม่แีมลงเป็นพาหะ 
Z24.2  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคกลวัน า้ 
Z24.3  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคไข้เหลอืง 
Z24.4  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะโรคหัด 
Z24.5  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะโรคหัดเยอรมนั 
Z24.6  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคไวรัสตบัอกัเสบ 
Z25.0  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อเฉพาะโรคคางทูม 
Z25.1  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคไข้หวดัใหญ่ 
Z25.8  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคตดิเช้ือไวรัสอืน่ทีร่ะบุ 
 รายละเอยีดเพยีงโรคเดยีว 
Z26.0  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคตดิเช้ือลชิมาเนีย 
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Z26.8  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคตดิเช้ืออืน่ทีร่ะบุ 
 รายละเอยีดเพยีงโรคเดยีว 
Z26.9      ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคตดิเช้ือ ทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 

    ตอ้งการสร้างเสริมภูมิคุม้กนั 
Z27.0  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่ออหิวาตกโรคร่วมกบัไข้ 
 ไทฟอยด์-พาราไทฟอยด์ 

   [อหิวาตกโรค + ทเีอบี] 
 

Z27.1 ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน  
 รวมกนั [ดทีพี]ี 
Z27.2  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน 
 ร่วมกบัไข้ไทฟอยด์ 

 พาราไทฟอยด์ [ดทีพี ี+ ทเีอบี] 
Z27.3  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคคอตบี-บาดทะยกั-ไอกรน  
 ร่วมกบัโรคโปลโิอ 

    [ดทีพี ี+ โปลโิอ] 
Z27.4  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมนั  
 [เอม็เอม็อาร์] 
Z27.8  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคตดิเช้ือหลายโรครวมกนั 
 ชนิดอืน่ 
Z27.9  ต้องการก่อภูมคุ้ิมกนัต่อโรคตดิเช้ือหลายโรครวมกนัที ่
 ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z28.0  ไม่ได้ก่อภูมคุ้ิมกนัโรคเนือ่งจากมข้ีอบ่งห้าม 
Z28.1  ไม่ได้ก่อภูมคุ้ิมกนัโรคเนือ่งจากการตดัสินใจของ 
 ผู้ป่วยด้วยความเช่ือหรือแรงกดดนัของกลุ่ม 
Z28.2  ไม่ได้ก่อภูมคุ้ิมกนัโรคเนือ่งจากการตดัสินใจของ 
 ผู้ป่วยด้วยเหตุผลอืน่หรือเหตุผลทีไ่ม่ระบุรายละเอยีด 
Z28.8  ไม่ได้ก่อภูมคุ้ิมกนัโรคเนือ่งจากเหตุผลอืน่ 
Z28.9  ไม่ได้ก่อภูมคุ้ิมกนัโรคเนือ่งจากเหตุผลทีไ่ม่ระบุ 
 รายละเอยีด 
Z29.0  การแยก 

 รับไวเ้พ่ือป้องกนับุคคลจากสภาพแวดลอ้มหรือเพื่อ 
 แยกบุคคลหลงัสมัผสัโรคติดเช้ือ 

Z29.1  การป้องกนัโรคโดยการบ าบัดทางภูมคุ้ิมกนั 
  การใหอิ้มมูโนโกลบูลิน 

Z29.2  การป้องกนัโรคโดยให้เคมบี าบัดแบบอืน่ 

  การใหเ้คมีบ าบดัเพ่ือการป้องกนั 
    การใหย้าปฏิชีวนะเพ่ือการป้องกนั 

Z29.8  มาตรการป้องกนัโรคแบบอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
Z29.9  มาตรการป้องกนัโรค ไม่ระบุรายละเอยีด 
 

บุคคลทีม่ารับบริการสุขภาพเกีย่วกบัการเจริญพนัธ์ุ 
(Z30-Z39) 
Z30.0  การให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการคุมก าเนิด 

    การใหค้  าแนะน าการวางแผนครอบครัว 
    การสัง่ยาคุมก าเนิดคร้ังแรก 

Z30.4  การเฝ้าระวงัการใช้ยาคุมก าเนิด 
    การสัง่ยาคุมก าเนิดซ ้ าคร้ังต่อไป 
    การตรวจติดตามการคุมก าเนิดตามปกติ 

Z32.0 ยงัไม่ยนืยนัว่าตั้งครรภ์ 
Z32.1  ยนืยนัว่าตั้งครรภ์ 
Z33  ภาวะตั้งครรภ์ ทีเ่กดิร่วมด้วย 

    ตั้งครรภ ์
Z34.0  การดูแลการตั้งครรภ์ปกต ิครรภ์แรก 
Z34.8  การดูแลการตั้งครรภ์ปกต ิครรภ์อืน่ 
Z34.9  การดูแลการตั้งครรภ์ปกต ิไม่ระบุรายละเอยีด 
Z35.9  การดูแลการตั้งครรภ์ความเส่ียงสูง ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z39.0  การดูแลและการตรวจทนัทหีลงัคลอด 

    การดูแลและสงัเกตอาการในกรณีไม่มีภาวะแทรกซอ้น 
   ไม่รวม: การดูแลภาวะแทรกซอ้นหลงัคลอด†ดู  
 ดชันีล าดบัอกัษร 

Z39.1  การดูแลและการตรวจมารดาทีใ่ห้นมบุตร 
    การดูแลการใหน้มบุตร 
    ไม่รวม: ความผิดปกติของการใหน้ม (O92.-) 

Z39.2  การตรวจตดิตามหลงัคลอดตามปกต ิ
 

บุคคลทีม่ารับบริการสุขภาพเพือ่หัตถการและการดูแลจ าเพาะ 
(Z40-Z54) 
 ข้อสังเกต:  กลุ่มรหสั Z40-Z54 ใชส้ าหรับระบุเหตุผล 

ของการดูแล อาจใชก้บัผูป่้วยท่ีไดรั้บการ 
รักษาโรคหรือการบาดเจ็บเรียบร้อยแลว้ 
แต่มารับการตรวจติดตาม, การป้องกนั, 
การพกัฟ้ืน, หรือการดูแลเพื่อเสริม 
ประสิทธิภาพของการรักษา เพ่ือใหม้ัน่ใจ 
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วา่ภาวะดงักล่าวจะไม่เกิดซ ้ า หรือเพื่อ 
ป้องกนัการเกิดซ ้ า 

ไม่รวม:  การตรวจติดตามผลหลงัการรักษา(Z08-Z09) 
Z47.9  การตดิตามดูแลทางออร์โธปิดกิส์ 
Z48.0  การดูแลการตกแต่งและเยบ็แผล 

    การเปล่ียนผา้แต่งแผล 
    การตดัไหมเยบ็แผล 

Z48.9  การตดิตามดูแลทางศัลยกรรม 
Z51.9  การดูแลทางการแพทย์ 
Z54.0  การพกัฟ้ืนหลงัการผ่าตดั 
Z54.4  การพกัฟ้ืนหลงัการรักษากระดูกหัก 
Z54.8  การพกัฟ้ืนหลงัการรักษาแบบอืน่ 

     

บุคคลทีม่ปัีจจยัทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทีเ่กีย่วกบั
สภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกจิและจติสังคม 
(Z55-Z65) 
Z55.0  การไม่รู้หนงัสือ และรู้หนงัสือเพยีงเลก็น้อย 
Z55.1  การไม่สามารถเรียนหนังสือได้ 
Z55.2  การสอบตก 
Z55.3  ระดบัการเรียนในโรงเรียนต า่กว่าเกณฑ์ 
Z55.4  การปรับตวัในการศึกษาผดิปกต ิ

    ขัดแย้งกบัครูและเพือ่นร่วมช้ัน 
Z55.8  ปัญหาอืน่เกีย่วกบัการศึกษาและการรู้หนังสือ 

   ไดรั้บการสอนไม่เพียงพอ 
Z55.9  ปัญหาเกีย่วกบัการศึกษาและการรู้หนังสือ 
Z56.0  การว่างงาน ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z56.1  การเปลีย่นงาน 
Z56.2  การคุกคามว่าจะถูกเลกิจ้าง 
Z56.3  ภาระงานทีเ่ครียด 
Z56.4  การขัดแย้งกบัหัวหน้างานและเพือ่นร่วมงาน 
Z56.5  งานทีไ่ม่เป็นทีพ่อใจ 

    สภาวะยุง่ยากในการท างาน 
Z56.6  ความเครียดทางกายและใจอืน่เกีย่วกบัการท างาน 
Z56.7  ปัญหาอืน่และปัญหาทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบั 
 การจ้างงาน 
Z58.0  การสัมผสัเสียง 
Z58.1  การสัมผสัมลพษิในอากาศ 

    ไม่รวม: ควนับุหร่ี (Z58.7) 

Z58.2  การสัมผสัมลพษิในน า้ 
Z58.3  การสัมผสัมลพษิในดนิ 
Z58.4   การสัมผสัรังสี 
Z58.5  การสัมผสัมลพษิอืน่ 
Z58.6  การมนี า้ดืม่ไม่เพยีงพอ 

    ไม่รวม: ผลของความกระหาย (T73.1) 
Z58.7  การสัมผสัควนับุหร่ี 

    สูบบุหร่ีทางออ้ม 
    ไม่รวม: ความผิดปกติทางจิตและ 
       พฤติกรรมท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี(F17.-) 
    ประวติัส่วนตวัของการติดสารกระตุน้จิตประสาท  
 (Z86.4) 
    การสูบบุหร่ี (Z72.0) 

Z58.8  ปัญหาอืน่เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
Z58.9  ปัญหาส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

    ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z59.0  การไร้ทีพ่กัอาศัย 
Z59.1  ทีพ่กัอาศัยไม่เหมาะสม 

    ขาดเคร่ืองท าความอุ่น 
    พ้ืนท่ีคบัแคบ 
     ขอ้ผิดพลาดทางเทคนิคของการดูแลบา้น 
    สภาพแวดลอ้มไม่เหมาะสม 
    ไม่รวม: ปัญหาส่ิงแวดลอ ้มทางกายภาพ (Z58.-) 

Z59.2  การขัดแย้งกบัเพือ่นบ้าน ผู้พกัร่วมและเจ้าของทีด่นิ 
Z59.3  ปัญหาเกีย่วกบัการพกัอาศัยในทีพ่กัรวม 

    ผูอ้ยูใ่นโรงเรียนประจ า 
    ไม่รวม: การเล้ียงดูโดยสถาบนั (Z62.2) 

Z59.4  การได้รับอาหารไม่เพยีงพอ 
    ไม่รวม: ผลของความหิวโหย (T73.0) 
    อาหารหรือพฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสม(Z72.4) 
    ภาวะทุพโภชนาการ (E40-E46) 

Z59.5  ภาวะยากจนมาก 
Z59.6  มรีายได้ต า่ 
Z59.7  การได้รับสวสัดกิารสังคมและการสนับสนุนไม่ 
 เพยีงพอ 
Z59.8   ปัญหาอืน่เกีย่วกบัทีพ่กัอาศัยและสภาพแวดล้อม 
 ทางเศรษฐกจิ 
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    การไม่ไดรั้บสินเช่ือ 
    ท่ีพกัอาศยัแยกจากสงัคม 
    ปัญหากบัเจา้หน้ี 

Z59.9  ปัญหาเกีย่วกบัทีพ่กัอาศัยและสภาพแวดล้อมทาง 
 เศรษฐกจิ 
Z60.0  ปัญหาการปรับตวัต่อการเปลีย่นแปลงของวถิีชีวติ 

    การปรับตวัต่อการเกษียณอาย ุ[บ านาญ] 
    กลุ่มอาการถูกโดดเด่ียว 

Z60.1  สถานะผู้ปกครองนอกแบบ 
    ปัญหาเก่ียวกบัสถานะของการเป็น 
    ผูป้กครอง (การเล้ียงดูเด็ก) เพียงคนเดียว 
    หรือในลกัษณะอ่ืน นอกเหนือจากการเป็น 
    บิดามารดา 

Z60.2  การอยู่คนเดยีว 
Z60.3  ปัญหาการปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรม 

    การยา้ยถ่ินฐาน 
    การยา้ยเขา้สู่สงัคมใหม่ 

Z60.4  การถูกแบ่งแยกและถูกปฏิเสธทางสังคม 
    การถูกแบ่งแยกและถูกปฏิเสธบนพ้ืนฐาน 
    ของลกัษณะบุคคล เช่น 
    ร่างกายผิดปกติ การเจ็บป่วย หรือ 
    พฤติกรรม 
    ไม่รวม: การเป็นเป้าหมายของการแบ่งแยกท่ีไม่ 
    ถูกตอ้ง เช่น โดยเช้ือชาติ ศาสนา (Z60.5) 

Z60.5  การเป็นเป้าหมายของการแบ่งแยกทีไ่ม่ถูกต้อง 
 และการถูกรังแก 

    การถูกรังแกและถูกแบ่งแยก, โดยความรู้สึกหรือ 
 โดยความเป็นจริง, บนพ้ืนฐานของการเป็นสมาชิก 
 ของกลุ่ม (เช่น สีผิว ศาสนา เผา่พนัธ์ุ ฯลฯ) 

 นอกเหนือจากลกัษณะบุคคล 
    ไม่รวม: การถูกแบ่งแยกและถูกปฏิเสธทางสงัคม  
   (Z60.4) 

Z60.8  ปัญหาอืน่เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางสังคม 
Z60.9  ปัญหาสภาพแวดล้อมทางสังคม 
Z62.0  ผู้ปกครองควบคุมดูแลไม่เพยีงพอ 

    ผูป้กครองไม่ทราบวา่เด็กก าลงัท าอะไรหรืออยูท่ี่ไหน  
 ควบคุมเด็กไม่ได ้ไม่มีความห่วงใย หรือไม่พยายาม 
 เขา้ไปช่วยเหลือเม่ือเด็กอยูใ่นสถานการณ์เส่ียง 

Z62.1  ผู้ปกครองปกป้องเดก็มากเกนิไป 
    การเล้ียงดูของผูป้กครองท าใหเ้ดก็อยูใ่นสภาพ 
 เหมือนทารก และไม่มีพฤติกรรมอิสระ 

Z62.2  การเลีย้งดูในสถาบัน 
    การดูแลเล้ียงดูเป็นกลุ่ม โดยมีสถาบนัรับผิดชอบแทน 
 ผูป้กครอง (เช่น สถานเล้ียงเด็กอ่อน สถานเล้ียงเด็ก 
 ก าพร้าหรือสถานเล้ียงเด็ก) หรือการดูแลรักษาเป็น 
 เวลานานระหวา่งเด็กอยูใ่นโรงพยาบาล หรือสถานพกั 
 ฟ้ืน โดยไม่มีผูป้กครองคนใดคนหน่ึงอยูร่่วมกบัเด็ก 
 
 

Z62.3  การเป็นปรปักษ์และโยนความผดิให้เดก็ 
    พฤติกรรมในเชิงลบของผูป้กครองท่ีมองเด็กใน 
 แง่ร้ายตลอดเวลา (เช่น กล่าวโทษเด็กทุกคร้ังท่ี 
 เกิดปัญหาในบา้น หรือโยนความผิดใหเ้ด็ก) 

Z62.4 การไม่เอาใจใส่ความรู้สึกของเดก็ 
    ผูป้กครองพดูกบัเด็กแบบไม่มีเยือ่ใยหรือเมินเฉย  
 ขาดความสนใจในตวัเด็ก ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ 
 ในปัญหาของเด็กไม่แสดงความช่ืนชม หรือให ้
 ก าลงัใจแสดงความร าคาญต่อพฤติกรรมของเด็ก 
    และไม่ใหค้วามอบอุ่นแก่เด็ก 

Z62.5  ปัญหาอืน่เกีย่วกบัการละเลยในการเลีย้งดูเดก็ 
    ขาดประสบการณ์การเรียนและการเล่น 

Z62.6  ความกดดนัทีไ่ม่เหมาะสมจากผู้ปกครองและการ 
 เลีย้งดูทีด้่อยคุณภาพอืน่ๆ 

    ผูป้กครองบงัคบัใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน ไม่ 
 เหมาะสมกบัเพศ (เช่น ใหเ้ด็กชายใส่เส้ือผา้ 
 เด็กหญิง)ไม่เหมาะสมกบัวยั (เช่น บงัคบัให ้
 รับผิดชอบเกินวยั) หรือไม่เหมาะสมอยา่งอ่ืน (เช่น  
 บงัคบัใหเ้ด็กท ากิจกรรมท่ีไม่ชอบหรือยากเกินไป) 

Z62.8  ปัญหาอืน่เกีย่วกบัการเลีย้งดูเดก็ทีร่ะบุรายละเอยีด 
Z62.9  ปัญหาเกีย่วกบัการเลีย้งดูเดก็ 
Z63.0  ปัญหาความสัมพนัธ์ระหว่างคู่สมรสหรือคู่นอน 
 ความขดัแยง้ระหวา่งคู่สมรสอยา่งรุนแรงหรือเน่ิน 
 นาน ท าใหเ้กิดความเป็นปรปักษห์รือความรู้สึก 
 วกิฤติต่อกนั เกิดบรรยากาศแห่งความรุนแรง (การ 
 ท าร้ายหรือตบตี) 
Z63.1  ปัญหาความสัมพนัธ์กบัผู้ปกครองและผู้ที ่
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 เกีย่วข้องโดยการสมรส 
Z63.2  ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวไม่เพยีงพอ 
Z63.3     การขาดสมาชิกในครอบครัว 
Z63.4     สมาชิกในครอบครัวสาบสูญและตายไป 

   การจากไปของสมาชิกในครอบครัว 
Z63.5     การแตกแยกของครอบครัวโดยการแยกทางหรือ 

   หย่าร้าง 
   การแยกกนั 

Z63.6     การมญีาตทิีต้่องดูแลทีบ้่าน 
 
 
Z63.7  เหตุการณ์กดดนัอืน่ทีม่ผีลต่อครอบครัว 

    ความกงัวล (ปกติ) ต่อคนป่วยในครอบครัว  
 ปัญหาสุขภาพในครอบครัว  
 การเจ็บป่วยหรือถูกรบกวนของสมาชิกครอบครัว 

   ครอบครัวท่ีอยูโ่ดดเด่ียว 
Z63.8  ปัญหาอืน่เกีย่วกบักลุ่มผู้ใกล้ชิด 

   ทีร่ะบุรายเอยีด 
   ความขดัแยง้ในครอบครัว 
   การแสดงอารมณ์รุนแรงในครอบครัว 
   การส่ือสารในครอบครัวท่ีไม่เหมาะสมหรือถูก 
 บิดเบือน 

Z64.0  ปัญหาการตั้งครรภ์ทีไ่ม่ประสงค์ 
   ไม่รวม: การดูแลการตั้งครรภค์วามเส่ียงสูงท่ีเกิด 
   จากปัญหาสงัคม(Z35.7) 

Z64.1  ปัญหาการมบุีตรมาก 
   ไม่รวม: การดูแลการตั้งครรภใ์นสตรีท่ีเคยคลอด 
   บุตรแลว้หลายคน(Z35.4) 

Z64.2  การเสาะหาและยอมรับการกระท าทางร่างกาย  
 ทางภาวะโภชนาการ และทางเคมทีีท่ราบว่า 
 อนัตรายและเป็นโทษ 

   ไม่รวม: การติดสารเสพติด ‟ ดูดชันีล าดบัอกัษร 
Z64.3  ารเสาะหาและยอมรับพฤตกิรรมและการกระท าทาง 

   จติทีท่ราบว่าอนัตรายและเป็นโทษ 
Z64.4  วามขัดแย้งกบัทีป่รึกษา 

   ขดัแยง้กบั 
   „ ท่ีปรึกษาระหวา่งทดลองปฏิบติังาน 
   „ นกัสงัคมสงเคราะห  

Z65.0  กตดัสินว่ามคีวามผดิในคดแีพ่งหรือ 
   อาญาโดยไม่ถูกจ าคุก 

Z65.1  กจ าคุกและถูกจองจ า 
Z65.2  ญหาเกีย่วกบัการถูกปล่อยจากเรือนจ า 
Z65.3  ญหาอืน่เกีย่วกบัทางกฎหมาย 

   ถูกจบั 
   การคุม้ครองหรือควบคุมเด็ก 
   ถูกด าเนินคดี 
   ถูกฟ้องร้อง 

Z65.4     เหยือ่ของอาชญากรรมและการก่อการร้าย 
   เหยือ่ของการทรมาน 

Z65.5  ได้รับผลจากภัยพบิัต ิสงครามและศัตรู 
   ไม่รวม: การเป็นเป้าหมายของการแบ่งแยกท่ีไม่ 
   ถูกตอ้งและการถูกรังแก (Z60.5) 

Z65.8  ปัญหาอืน่เกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางจติสังคมที่ 
 ระบุรายละเอยีด 
Z65.9  ปัญหาเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทางจติสังคมไม่ 
 ระบุรายละเอยีด 
 

บุคคลมารับบริการสุขภาพเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมอืน่ 
(Z70-Z76) 
 

Z71.0  บุคคลมาปรึกษาเร่ืองของบุคคลอืน่ 
   การใหค้  าแนะน าหรือการรักษาบุคคลท่ีสามท่ีไม่ไดม้า 
 ดว้ย 
   ไม่รวม: ความกงัวล (ปกติ) เก่ียวกบัคนป่วยใน 
   ครอบครัว (Z63.7) 

Z71.1  บุคคลมาด้วยความกลวัแต่ไม่ได้รับการวนิิจฉัยใน 
 เร่ืองทีก่ลวั 

   สภาวะท่ีกลวัไม่ไดถู้กแสดงออกมา 
   ปัญหานั้นเป็นเร่ืองปกติ 
   “กงัวลเร่ืองปกติ” 
    ไม่รวม: การสงัเกตและประเมินผลทางการ 
    แพทยส์ าหรับโรคหรือภาวะตอ้งสงสยั (Z03.-) 

Z71.2  บุคคลมารับฟังค าอธิบายผลการสืบค้น 
Z71.3  การให้ค าปรึกษาและการเฝ้าระวงัด้านอาหาร 

   การใหค้  าปรึกษาและเฝ้าระวงัดา้นอาหาร 
  (ส าหรับ) : 
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  „ NOS 
    „ ล าไสใ้หญ่อกัเสบ 
   „ เบาหวาน 
  „ การแพอ้าหาร 
   „ กระเพาะอาหารอกัเสบ 
   „ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง 
   „ อว้น 

Z71.4  การให้ค าปรึกษาและเฝ้าระวงัผู้ตดิสุรา 
   ไม่รวม: หตัถการฟ้ืนฟสูภาพผูติ้ดสุรา (Z50.2) 

Z71.5  การให้ค าปรึกษาและเฝ้าระวงัผู้ตดิยา 
   ไม่รวม: หตัถการฟ้ืนฟสูภาพผูติ้ดยา (Z50.3) 

Z71.6  การให้ค าปรึกษาผู้ตดิบุหร่ี 
   ไม่รวม: หตัถการฟ้ืนฟสูภาพผูติ้ดบุหร่ี (Z50.8) 

Z71.7  การให้ค าปรึกษาเกีย่วกบัโรคไวรัส 
   ภูมคุ้ิมกนับกพร่อง [เอชไอว]ี 

Z71.8         การให้ค าปรึกษาอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
   การใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการแต่งงานในเครือญาติ 

Z71.9  การให้ค าปรึกษา 
    การใหค้  าแนะน าทางการแพทย ์

Z72.0      การสูบบุหร่ี 
   ไม่รวม: การติดบุหร่ี (F17.2) 

Z72.1     การใช้แอลกอฮอล์ 
   ไม่รวม: การติดแอลกอฮอล ์(F10.2) 

Z72.2     การใช้ยา 
   ไม่รวม: การเสพสารไม่เสพติด (F55) 

 การติดยา (F11-F16, F19 รหสัหลกัท่ีส่ีเป็น.2) 
Z72.3     ขาดการออกก าลงักาย 
Z72.4    อาหารและอุปนิสัยการบริโภคไม่เหมาะสม 

   ไม่รวม: ความผิดปกติของพฤติกรรมการบริโภค 
ในวยัทารกและวยัเด็ก (F98.2-F98.3) 
ความผิดปกติในการรับประทาน (F50.-) 
ไดรั้บอาหารไม่เพียงพอ (Z59.4) 
ภาวะทุพโภชนาการและขาดสารอาหาร 
อ่ืนๆ (E40-E64) 

Z72.5     พฤตกิรรมทางเพศทีม่คีวามเส่ียงสูง 
Z72.6     การพนนั 

   ไม่รวม: โรคติดการพนนั (F63.0) 
Z72.8    ปัญหาอืน่เกีย่วกบัการด าเนินชีวติ 

  พฤติกรรมท าร้ายตนเอง 
Z72.9    ปัญหาเกีย่วกบัการด าเนินชีวติ 

  ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z73.0    หมดเร่ียวแรง 

  สภาวะอ่อนลา้ต่อการด าเนินชีวติ 
Z73.1     การเน้นลกัษณะบุคลกิ 

   พฤติกรรมแบบ เอ (ลกัษณะประกอบดว้ย 
   มีความทะเยอทะยานไม่ส้ินสุด 
   ความตอ้งการประสบความส าเร็จขั้นสูง 
   ขาดความอดทน ตอ้งการแข่งขนั และ 
   มีความรู้สึกเร่งรีบ) 

Z73.2     ขาดการผ่อนคลายและการพกัผ่อนหย่อนใจ 
Z73.3     เครียด มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

   ความเครียดทางร่างกายและจิตใจ 
   ไม่รวม: เก่ียวกบัการจา้งงานหรือการวา่งงาน (Z56.-) 

Z73.4     ทกัษะทางสังคมไม่เพยีงพอมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Z73.5     ความขัดแย้งในบทบาททางสังคมมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Z73.6     มข้ีอจ ากดัในการท ากจิกรรมเนือ่งจากความพกิาร 

   ไม่รวม: ภาวะตอ้งพึ่งผูใ้หก้ารดูแล (Z74.-) 
Z73.8     ปัญหาอืน่เกีย่วกบัความล าบากในการจดัการชีวติ 
Z73.9     ปัญหาเกีย่วกบัความล าบากในการจดัการชีวติ 

   ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z74.0     ต้องการผู้ช่วยเหลอืเพราะเคลือ่นไหวได้น้อยลง 
Z74.1     ต้องการผู้ช่วยเหลอืให้การดูแลส่วนตวั 
Z74.2     ต้องการผู้ช่วยเหลอืทีบ้่าน และไม่ม ีใครทีบ้่าน 

   สามารถช่วยเหลอืได้ 
Z74.3     ต้องการการดูแลอย่างต่อเนือ่ง 
Z74.8     ปัญหาอืน่เกีย่วกบัภาวะต้องพึง่ผู้ให้การดูแล 
Z74.9     ปัญหาเกีย่วกบัภาวะต้องพึง่ผู้ให้การดูแล 
Z75.0     ไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้ทีบ้่าน 

   ไม่รวม: ไม่มีใครในบา้นสามารถใหก้ารดูแล (Z74.2) 
Z75.1     บุคคลทีร่อการรับไว้เพือ่การดูแลทีเ่หมาะสมที ่

   สถานพยาบาลอืน่ 
Z75.2     ช่วงเวลาทีร่อการสืบค้นและการรักษาอืน่ 
Z75.3     การขาดและไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ 

   ไม่รวม: ไม่มีเตียงวา่าง (Z75.1) 
Z75.4     การขาดและไม่สามารถเข้าถึงตวัแทนความ 
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   ช่วยเหลอือืน่ 
Z75.5     การดูแลผู้ป่วยในขณะผู้ดูแลหยุดพกั 

   การรับใหก้ารดูแลผูป่้วยท่ีปกติรับการดูแลท่ีบา้น  
   เพ่ือใหญ้าติท่ีดูแลไดมี้โอกาสพกัผอ่น 
   การดูแลขณะหยดุพกั 

Z75.8     ปัญหาอืน่เกีย่วกบัความสามารถให้บริการทางการ 
แพทย์และการดูแลสุขภาพ 

Z75.9     ปัญหาทีไ่ม่ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัความสามารถ 
   ให้บริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ 
 
 

Z76.0     มารับการรักษาซ ้า 
   การสัง่การรักษาซ ้ าส าหรับ : 
   „ อุปกรณ์ 
   „ ยา 
   „ แวน่ตา 
   ไม่รวม: การออกใบรับรองแพทย ์(Z02.7) 

Z76.1    การดูแลสุขภาพผู้ถูกทอดทิง้ 
Z76.2     การดูแลสุขภาพทารกและเดก็ทีสุ่ขภาพด ี

   การดูแลสุขภาพหรือเล้ียงดูทารกท่ีสุขภาพ 
   ดีในสถานการณ์ เช่น: 
   „ มีภาวะร้ายแรงทางสงัคมเศรษฐกิจท่ีบา้น 
   „ รอส่งเขา้สถานรับเล้ียง 
   „ มารดาป่วย 
   „ จ านวนเด็กท่ีบา้นมีมากเกินกวา่จะใหก้ารดูแล 
   ตามปกติได ้

Z76.3     บุคคลสุขภาพดมีากบัผู้ป่วย 
Z76.4     ผู้อืน่ทีพ่กัอยู่ในสถานพยาบาล 

   ไม่รวม: คนไร้บา้น (Z59.0) 
Z76.5     แกล้งป่วย [แกล้งท าแบบรู้ตวั] 

   บุคคลท่ีแสร้งท าเป็นป่วย (มีแรงจูงใจชดัเจน) 
   ไม่รวม: ความผิดปกติในการแสร้งท า (F68.1) 
   ผูป่้วยช่วงระยะเวลาเดินทาง (F68.1) 

Z76.8     บุคคลมารับบริการสุขภาพในสภาพแวดล้อมอืน่ที ่
   ระบุรายละเอยีด 

Z76.9     บุคคลมารับบริการสุขภาพในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่ 
   ระบุรายละเอยีด 
 

บุคคลทีม่ปัีจจยัทีอ่าจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพเกีย่วกบัประวตัิ
ครอบครัว ประวตัส่ิวนตวัและสภาวะทีม่ผีลต่อสถานะสุขภาพ 
(Z80-Z99) 
 ไม่รวม:  การตรวจติดตาม (Z08-Z09) 

การติดตามดูแลทางการแพทยแ์ละการพกัฟ้ืน  
(Z42-Z51, Z54.-) เม่ือประวติัครอบครัวหรือ 
ประวติัส่วนตวัเป็นเหตุผลส าหรับการตรวจคดักรอง
พิเศษหรือการตรวจอ่ืน หรือการสืบคน้(Z00-Z13) เม่ือ
ความเป็นไปไดท่ี้ทารกจะไดรั้บผลกระทบเป็นเหตผุล
ส าหรับการสงัเกตหรือการด าเนินการในระหวา่ง
ตั้งครรภ ์(O35.-) 

Z80.0     ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งของอวยัวะทางเดนิ 
   อาหาร 
   ภาวะท่ีใชร้หสั C15-C26 

Z80.1       ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็ง ของหลอดคอ  
   หลอดลม และปอด 
   ภาวะท่ีใชร้หสั C33-C34 

Z80.2     ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งของ 
   อวยัวะอืน่ในทางเดนิหายใจและช่องอก 
   ภาวะท่ีใชร้หสั C30-C32, C37-C39 

Z80.3     ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งของเต้านม 
   ภาวะท่ีใชร้หสั C50.- 

Z80.4     ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งของอวยัวะสืบพนัธ์ุ 
   ภาวะท่ีใชร้หสั C51-C63 

Z80.5    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งของทางเดนิปัสสาวะ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั C64-C68 

Z80.6    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งเมด็เลอืดขาว 
  ภาวะท่ีใชร้หสั C91-C95 

Z80.7        ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งชนิดอืน่ของระบบ 
  น า้เหลอืง ระบบสร้างเมด็เลอืด และเนือ้เยือ่ทีเ่กีย่วข้อง 
  ภาวะท่ีใชร้หสั C81-C90, C96.- 

Z80.8    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งของอวยัวะอืน่หรือ 
  ระบบอืน่ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97 

Z80.9    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคมะเร็งไม่ระบุรายละเอยีด 
  ภาวะท่ีใชร้หสั C80 

Z81.0    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคปัญญาอ่อน 
  ภาวะท่ีใชร้หสั F70-F79 
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Z81.1    ประวตัคิรอบครัวตดิสุรา 
  ภาวะท่ีใชร้หสั F10.- 

Z81.2    ประวตัคิรอบครัวตดิบุหร่ี 
  ภาวะท่ีใชร้หสั F17.- 

Z81.3    ประวตัคิรอบครัวตดิสารกระตุ้นจติประสาท 
  ภาวะท่ีใชร้หสั F11-F16, F18-F19 

Z81.4    ประวตัคิรอบครัวตดิสารอืน่ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั F55 

Z81.8    ประวตัคิรอบครัวมคีวามผดิปกตอิืน่ 
  ทางจติและพฤตกิรรม 
  ภาวะท่ีใชร้หสัอ่ืนในกลุ่ม F00-F99 

Z82.0    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคลมบ้าหมูและโรคอืน่ของ 
  ระบบประสาท 
  ภาวะท่ีใชร้หสั G00-G99 

Z82.1    ประวตัคิรอบครัวตาบอดและสูญเสียการมองเห็น 
  ภาวะท่ีใชร้หสั H54.- 

Z82.2    ประวตัคิรอบครัวหูหนวกและสูญเสียการได้ยนิ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั H90-H91 

Z82.3    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคหลอดเลอืดสมอง 
  ภาวะท่ีใชร้หสั I60-I64 

Z82.4    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลอืดและโรค 
  อืน่ของระบบไหลเวยีน 
  ภาวะท่ีใชร้หสั I00-I52, I65-I99 

Z82.5    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคหอบหืดและโรคเรื้อรังอืน่ 
  ของทางเดนิหายใจส่วนล่าง 
  ภาวะท่ีใชร้หสั J40-J47 

Z82.6    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคข้ออกัเสบและโรคอืน่ของ 
  ระบบกล้ามเนือ้โครงสร้างและเนือ้เยือ่เกีย่วพนั 
  ภาวะท่ีใชร้หสั M00-M99 

Z82.7    ประวตัคิรอบครัวมรูีปผดิปกตแิต่ก าเนิดรูปพกิาร  
  และความผดิปกตขิองโครโมโซม 
  ภาวะท่ีใชร้หสั Q00-Q99 

Z82.8    ประวตัคิรอบครัวมคีวามพกิารอืน่และโรคเรื้อรังที ่
  ท าให้พกิาร มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

Z83.1    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคตดิเช้ือและโรคปรสิตอืน่ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั A00-B19, B25-B94, B99 

Z83.2    ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคเลอืดและโรคของอวยัวะ 
  สร้างเลอืด และมคีวามผดิปกตขิองกลไกภูมคุ้ิมกนั 

  ภาวะท่ีใชร้หสั D50-D89 
Z83.3     ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคเบาหวาน 

  ภาวะท่ีใชร้หสั E10-E14, O24 
Z83.4     ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคต่อมไร้ท่อโรคทางโภชนาการ  

  และเมตะบอลซึิม 
  ภาวะท่ีใชร้หสั E00-E07, E15-E90 

Z83.5    ประวตัคิรอบครัวมคีวามผดิปกตขิองตาและหู 
  ภาวะท่ีใชร้หสั H00-H53, H55-H83, H92-H95 
  ไม่รวม:  ประวติัครอบครัวมี : 

 „ ตาบอดและสูญเสียการมองเห็น (Z82.1) 
     „ หูหนวกและสูญเสียการไดย้นิ (Z82.2) 

Z83.6  ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคระบบหายใจ 
   ภาวะท่ีใชร้หสั J00-J39, J60-J99 

Z83.7  ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคระบบทางเดนิอาหาร 
   ภาวะท่ีใชร้หสั K00-K93 

Z84.0   ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคผวิหนังและเนือ้เยือ่ใต้ 
   ผวิหนัง 
   ภาวะท่ีใชร้หสั L00-L99 

Z84.1  ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคไตและท่อไต 
   ภาวะท่ีใชร้หสั N00-N29 

Z84.2  ประวตัคิรอบครัวเป็นโรคอืน่ของระบบสืบพนัธ์ุ 
   และปัสสาวะ 

 ภาวะท่ีใชร้หสั N30-N99 
Z84.3  ประวตัคิรอบครัวมกีารแต่งงานในเครือญาต ิ
Z84.8  ประวตัคิรอบครัวมภีาวะอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 
Z85.0      ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็ง  
   ของอวยัวะทางเดนิอาหาร 

 ภาวะท่ีใชร้หสั C15-C26 
Z85.1  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งของหลอดคอ  

 หลอดลม และปอด 
 ภาวะท่ีใชร้หสั C33-C34 

Z85.2  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งของอวยัวะอืน่ 
 ในทางเดนิหายใจและช่องอก 

   ภาวะท่ีใชร้หสั C30-C32, C37-C39 
Z85.3  ประวตัส่ิวนตวัของโรคมะเร็งของเต้านม 

   ภาวะท่ีใชร้หสั C50.- 
Z85.4  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งของอวยัวะ 

   สืบพนัธ์ุ 
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   ภาวะท่ีใชร้หสั C51-C63 
Z85.5  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งของทางเดนิ 

   ปัสสาวะ 
   ภาวะท่ีใชร้หสั C64-C68 

Z85.6  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งเมด็เลอืดขาว 
   ภาวะท่ีใชร้หสั C91-C95 

Z85.7  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งอืน่ของระบบ 
 น า้เหลอืง ระบบสร้างเมด็เลอืดและเนือ้เยือ่ทีเ่กีย่วข้อง 

  ภาวะท่ีใชร้หสั C81-C90, C96.- 
 
 

Z85.8  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งของอวยัวะหรือ 
 ระบบอืน่ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97 

Z85.9  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคมะเร็งไม่ระบุรายละเอยีด 
  ภาวะท่ีใชร้หสั C80 

Z86.0  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นเนือ้งอกชนิดอืน่ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั D00-D48 

Z86.1  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคตดิเช้ือและโรคปรสิต 
  ภาวะท่ีใชร้หสั A00-B89 
  ไม่รวม:  ผลท่ีตามมาของโรคติดเช้ือและโรคปรสิต  
      (B90-B94) 

Z86.2  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคเลอืดและโรคของอวยัวะ 
 สร้างเลอืด และความผดิปกตขิองกลไกภูมคุ้ิมกนั 

   ภาวะท่ีใชร้หสั D50-D89 
Z86.3  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคต่อมไร้ท่อโรคทาง 
 โภชนาการ และเมตะบอลซึิม 

  ภาวะท่ีใชร้หสั E00-E90 
Z86.4  ประวตัส่ิวนตวัเคยตดิสารกระตุ้นจติประสาท 

  ภาวะท่ีใชร้หสั F10-F19 
  ไม่รวม: ติดอยูใ่นปัจจุบนั (F10-F19 

   รหสัหลกัท่ีส่ีเป็น .2) 
  ปัญหาเก่ียวกบัการใช ้: 
  „ แอลกอฮอล ์(Z72.1) 
  „ ยา (Z72.2) 
  „ ยาสูบ (Z72.0) 

Z86.5  ประวตัส่ิวนตวัเคยมคีวามผดิปกตขิองจติและ 
 พฤตกิรรม 

  ภาวะท่ีใชร้หสั F00-F09, F20-F99 
Z86.6  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคของระบบประสาท 
 และอวยัวะรับความรู้สึก 

  ภาวะท่ีใชร้หสั G00-G99, H00-H95 
Z86.7  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคของระบบไหลเวยีน 

  ภาวะท่ีใชร้หสั I00-I99 
  ไม่รวม: กลา้มเน้ือหวัใจตายเก่า (I25.2) 

กลุ่มอาการหลงักลา้มเน้ือหวัใจตาย (I24.1) 
ผลท่ีตามมาของโรคหลอดเลือดสมอง (I69.-) 

Z87.0    ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคของระบบหายใจ 
  ภาวะท่ีใชร้หสั J00-J99 

Z87.1  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคของระบบทางเดนิอาหาร 
   ภาวะท่ีใชร้หสั K00-K93 

Z87.2  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคผวิหนงัและโรคของ 
 เนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง 

 ภาวะท่ีใชร้หสั L00-L99 
Z87.3  ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคของระบบกล้ามเนือ้ 

 โครงสร้าง 
 ภาวะท่ีใชร้หสั M00-M99 

Z87.4    ประวตัส่ิวนตวัเคยเป็นโรคของระบบสืบพนัธ์ุ 
  และปัสสาวะ 
 ภาวะท่ีใชร้หสั N00-N99 
Z87.5  ประวตัส่ิวนตวัเคยมภีาวะแทรกซ้อนของการ 
 ตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลงัคลอด 

  ภาวะท่ีใชร้หสั O00-O99 
 ไม่รวม: ผูท่ี้แทง้เป็นอาจิณ (N96) 
 การดูแลระหวา่งการตั้งครรภใ์นปัจจุบนัของสตรี 
 ท่ีมีประวติัทางสูติกรรมไม่ดี (Z35.-) 

Z87.6  ประวตัส่ิวนตวัเคยมภีาวะจ าเพาะทีเ่กดิในระยะปริ 
   ก าเนิด 
   ภาวะท่ีใชร้หสั P00-P96 

Z87.7  ประวตัส่ิวนตวัเคยมรูีปผดิปกตแิต่ก าเนิดรูปพกิาร  
 และความผดิปกตขิองโครโมโซม 

   ภาวะท่ีใชร้หสั Q00-Q99 
Z87.8  ประวตัส่ิวนตวัเคยมภีาวะอืน่ทีร่ะบุรายละเอยีด 

   ภาวะท่ีใชร้หสั S00-T98 
   ไม่รวม: ประวติัส่วนตวัของการท าร้ายตนเอง (Z91.5) 

Z88.0   ประวตัส่ิวนตวัแพ้เพนนิซิลนิ 
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Z88.1   ประวตัส่ิวนตวัแพ้ยาปฏิชีวนะอืน่ 
Z88.2   ประวตัส่ิวนตวัแพ้ซัลโฟนาไมด์ 
Z88.3   ประวตัส่ิวนตวัแพ้สารต้านการตดิเช้ืออืน่ 
Z88.4   ประวตัส่ิวนตวัแพ้ยาระงบัความรู้สึก 
Z88.5   ประวตัส่ิวนตวัแพ้ยาเสพตดิ 
Z88.6   ประวตัส่ิวนตวัแพ้ยาแก้ปวด 
Z88.7   ประวตัส่ิวนตวัแพ้เซรุ่มและวคัซีน 
Z88.8   ประวตัส่ิวนตวัแพ้ยา เวชภัณฑ์ และสารชีวภาพอืน่ 
Z88.9   ประวตัส่ิวนตวัแพ้ยา เวชภัณฑ์ และสารชีวภาพที ่

  ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z89.0   การสูญเสียนิว้ข้างเดยีวในภายหลงั  

[รวมนิว้หัวแม่มอื] 
Z89.1   การสูญเสียมอืและข้อมอืในภายหลงั 
Z89.29   การสูญเสียแขนเหนือข้อมอื ไม่ระบุ 

 รายละเอยีด จากการผ่าตดัหรือเหตุอืน่ 
 แขนถูกตดัเหนือขอ้มือ ไม่ระบุรายละเอียด 
 จากการผา่ตดัหรืเหตุอ่ืน 

Z89.3   การสูญเสียแขนสองข้างในภายหลงั [ระดบัใดกไ็ด้] 
 การสูญเสียในภายหลงัของน้ิว (หน่ึงหรือหลายน้ิว)  
 ทั้งสองขา้ง 

Z89.45   การสูญเสียเท้า จากการผ่าตดัหรือเหตุอืน่ 
 เทา้ถูกตดั จากการผา่ตดัหรือเหตอ่ืุน 

Z89.46   การสูญเสียนิว้หัวแม่เท้า จากการผ่าตดัหรือเหตุอืน่ 
 น้ิวหวัแม่เทา้ถูกตดั จากการผา่ตดัหรือเหตุอ่ืน 

Z89.47    การสูญเสียนิว้เท้านิว้อืน่ จากการผ่าตดัหรือเหตุอืน่ 
 น้ิวเทา้น้ิวอ่ืนถูกตดั จากการผา่ตดัหรือเหตุอ่ืน 

Z89.52    การสูญเสียขาระดบัใต้เข่า [บีเค] จากการผ่าตดั 
  หรือเหตุอืน่ 
  ขาถูกตดัต ่ากวา่เข่า[บีเค] จากการผา่ตดัหรือเหตุอ่ืน 

Z89.64     การสูญเสียขาเหนือระดบัเข่าแบบเอเค จากการ 
   ผ่าตดัหรือเหตุอืน่ 
  ขาถูกตดัเหนือระดบัเข่า แบบเอเค 
  จากการผา่ตดัหรือเหตุอ่ืน 

Z89.7    การสูญเสียขาสองข้างในภายหลงั [ระดบัใดกไ็ด้ 
   ยกเว้นสูญเสียเฉพาะนิว้เท้า] 

Z89.8     การสูญเสียแขนและขาในภายหลงั [ระดบัใดกไ็ด้] 

Z89.9  การสูญเสียแขนหรือขาในภายหลงั ไม่ระบุ  
รายละเอยีด 

Z91.0     ประวตัส่ิวนตวัเป็นภูมแิพ้อืน่ นอกจากยาและสาร   
ชีวภาพ 

   ไม่รวม: ประวติัส่วนตวัของการแพย้าและ 
   สารชีวภาพ (Z88.-) 

Z91.1     ประวตัส่ิวนตวัเคยไม่ปฏิบตัติามแนวทางการรักษา 
Z91.2     ประวตัส่ิวนตวัมสุีขอนามยัส่วนบุคคลไม่ด ี
Z91.3  ประวตัส่ิวนตวัมตีารางการตืน่และหลบัทีม่ ี
 ผลเสียต่อสุขภาพ 

    ไม่รวม: ความผิดปกติของการนอนหลบั(G47.-) 
Z91.4  ประวตัส่ิวนตวัเคยบาดเจบ็ทางจติมไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 
Z91.5  ประวตัส่ิวนตวัเคยท าร้ายตนเอง 

    พยายามท าร้ายตนเอง 
    วางยาพิษตนเอง 
    พยายามฆ่าตวัตาย 

Z91.6   ประวตัส่ิวนตวัเคยบาดเจบ็ทางกายภาพอืน่ 
Z91.8      ประวตัส่ิวนตวัมปัีจจยัเส่ียงจ าเพาะอืน่ มไิด้   
      จ าแนกไว้ทีใ่ด 

   ถูกท าร้าย 
   ถูกทารุณ 

Z92.0   ประวตัส่ิวนตวัมกีารคุมก าเนิด 
   ไม่รวม: การใหค ้์ าปรึกษาหรือการจดัการ 

  เก่ียวกบัการคุมก าเนิดในปัจจุบนั (Z30.-) 
  การใชห่้วงคุมก าเนิด (ในโพรงมดลูก)  
  (Z97.5) 

Z92.1  ประวตัส่ิวนตวัมกีารใช้ยาต้านการแขง็ตวัของ 
 เลอืด (ในปัจจุบัน) เป็นเวลานาน 
Z92.2  ประวตัส่ิวนตวัมกีารใช้ยาอืน่(ในปัจจุบัน) เป็น 
 เวลานาน 

   แอสไพริน 
Z92.3  ประวตัส่ิวนตวัเคยได้รับรังสี 

   รังสีรักษา 
   ไม่รวม: การสมัผสัรังสีในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
    (Z58.4) 

   การสมัผสัรังสีจากการท างาน (Z57.1) 
Z92.4  ประวตัส่ิวนตวัเคยผ่าตดัใหญ่  มไิด้จ าแนกไว้ทีใ่ด 

   ไม่รวม: ภาวะมีรูเปิดเทียม (Z93.-) 
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   ภาวะหลงัผา่ตดั (Z98.-) 
     การมีอุปกรณ์ฝังและปลูกถ่ายท่ีก าลงัท า 
    หนา้ท่ี (Z95-Z96) 

  ภาวะไดรั้บการปลูกถ่ายอวยัวะหรือเน้ือเยือ่    
  (Z94.-) 

Z92.5        ประวตัส่ิวนตวัเคยได้รับการฟ้ืนฟูสภาพ 
Z92.6    ประวตัส่ิวนตวัเคยได้รับเคมบี าบัดรักษาเนือ้งอก 
Z92.8    ประวตัส่ิวนตวัเคยได้รับการรักษาอืน่ 
Z92.9    ประวตัส่ิวนตวัเคยได้รับการรักษา ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z93.0    ภาวะมรูีเปิดเทยีมทีห่ลอดคอ 
Z93.1    ภาวะมรูีเปิดเทยีมทีก่ระเพาะอาหาร 
Z93.2    ภาวะมรูีเปิดเทยีมทีส่ าไส้เลก็ส่วนปลาย 
Z93.3    ภาวะมรูีเปิดเทยีมทีล่ าไส้ใหญ่ 
Z93.4    ภาวะมรูีเปิดเทยีมทีส่่วนอืน่ของทางเดนิอาหาร 
Z93.5    ภาวะมรูีเปิดเทยีมทีก่ระเพาะปัสสาวะ 
Z93.6    ภาวะมรูีเปิดเทยีมทีส่่วนอืน่ของทางเดนิปัสสาวะ 

  รูเปิดเทียมท่ีไต 
  รูเปิดเทียมท่ีท่อไต 
  รูเปิดเทียมท่ีท่อปัสสาวะ 

Z93.8    ภาวะมรูีเปิดเทยีมอืน่ 
Z93.9    ภาวะมรูีเปิดเทยีม ไม่ระบุรายละเอยีด 
Z94.0    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายไต 
Z94.1    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายหัวใจ 

  ไม่รวม: ภาวะไดรั้บการเปล่ียนล้ินหวัใจ (Z95.2-Z95.4) 
Z94.2    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายปอด 
Z94.3    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายหัวใจและปอด 
Z94.4    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายตบั 
Z94.5    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายผวิหนัง 

  ภาวะไดรั้บการปลูกถ่ายผิวหนงัของตนเอง 
Z94.6    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายกระดูก 
Z94.7    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา 
Z94.8    ภาวะได้รับการปลูกถ่ายอวยัวะและเนือ้เยือ่อืน่ 

  ไขกระดูก 
  ล าไส้ 
  ตบัอ่อน 

Z94.9   ภาวะได้รับการปลูกถ่ายอวยัวะและเนือ้เยือ่ ไม่ระบุ 
 รายละเอยีด 

Z99.0  การพึง่เคร่ืองดูด 
Z99.1   การพึง่เคร่ืองช่วยหายใจ 
Z99.2    การพึง่การล้างไต 

  การมีท่อลดัเพ่ือลา้งไตระหวา่งหลอดเลือดแดงและด า 
  ภาวะลา้งไต 
  ไม่รวม: การเตรียม การลา้ง หรือ 

ช่วงเวลาลา้งไต (Z49.-) 
Z99.3    การพึง่รถเข็นนั่ง 
Z99.8    การพึง่เคร่ืองมอืและอุปกรณ์อืน่ 
Z99.9    การพึง่เคร่ืองมอืและอุปกรณ์ทีไ่ม่ระบุ 

 


