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ความสําคัญการตายและสาเหตุการตาย
ประเทศไทย ได้มกี ารจัดทําข้อมูลสถิตกิ ารตายมาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2493 และปั จจุบนั
กระทรวงสาธารณสุขได้รบั ข้อมูลการตายจากระบบจดทะเบียนการตาย (ฐานข้อมูลมรณบัตร) ของ
กระทรวงมหาดไทย มาวิเคราะห์ จัดทํารายงานสถิตกิ ารตายของประชาชนไทย เผยแพร่ในหนังสือ
สถิตสิ าธารณสุขเป็ นรายปี
ข้อมูลการตายและสาเหตุ การตายเป็ นตัวชี้วดั ที่สําคัญ ยิง่ ในการวิเคราะห์หาปั ญ หา
ของโรคที่ทําให้ประชาชนในประเทศต่างๆ เสียชีวติ โดยเฉพาะการเสียชีวติ จากโรคที่ป้องกันได้และ
การเสียชีวติ ทีเ่ กิดก่อนถึงวัยอันควร
การรับรองการตายและบันทึกสาเหตุการตายเป็ นหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งของแพทย์
หลังจากผู้ป่วยเสียชีวติ แพทย์จะต้องบันทึกชื่อโรคที่เป็ นสาเหตุการตายลงในหนังสือรับรองการตาย
ญาติผตู้ ายจะนําหนังสือรับรองการตายไปติดต่อแจ้งการตายกับนายทะเบียนอําเภอ/ท้องถิน่ และออก
ใบมรณบัตรให้ญาติเก็บไว้เป็ นหลักฐาน ข้อมูลจากหนังสือรับรองการตายจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูล
การตายของกระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลการตาย มีประโยชน์ในการค้นหาปั ญหาสาธารณสุข เพื่อป้ องกันโรค วางแผน
และกําหนดนโยบายในการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคของคนไทย

ปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลการตาย
ข้อมูลการตายจากระบบทะเบียนราษฎร์ของไทย ถือว่าเป็ นระบบที่มคี วามสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพ มีค วามครอบคลุมสูงมากถึงร้อยละ 95 ของประชากรทัง้ หมด แม้ว่าการนับ
จํานวนการตายในประเทศจะมีความครอบคลุมสูง แต่คุณภาพของข้อมูลสาเหตุการตายค่อนข้างตํ่า
โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่าประเทศไทยมีคุณภาพของการให้สาเหตุการตายตํ่าทีส่ ุดในโลก คือ
มีส าเหตุ ก ารตายที่ไม่ชดั เจน (ill-defined death) สูงถึง 50% ถึงแม้ปัจจุบนั จะลดลงเหลือประมาณ
40% ก็ตาม นอกจากนัน้ การสรุปและเลือกสาเหตุการตายต้นกําเนิดยังผิดพลาดอยู่อกี มากถึงแม้ว่า
สิง่ ทีเ่ ลือกจะไม่ใช่ ill-defined death ก็ตาม

ความผิดพลาดที่เกิ ดขึน้ จากแพทย์ผบู้ นั ทึกหนังสือรับรองการตาย
แพทย์ผูท้ ําการรับรองสาเหตุการตายเป็ นแพทย์ผูท้ ท่ี ําการรักษาผูป้ ่ วยจนถึงเสียชีวติ
โดยบันทึก โรคที่เป็ นสาเหตุ การตายลงในหนังสือ รับรองการตาย (ทร.4/1) อย่างไรก็ต าม พบว่ า
แพทย์หลายคนไม่เข้าใจความหมายของสาเหตุ การตายและบันทึกภาวะที่ไม่ใช่ โรค ลงในหนังสือ
รับรองการตาย เช่น หัวใจล้มเหลว ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น เป็ นต้น
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ทําไมแพทย์เป็ นจํานวนมากจึงบันทึ กสาเหตุการตายผิด
1. แพทย์จํานวนมากไม่ เข้าใจความหมายของโรคที่เป็ นสาเหตุ ก ารตาย ทํ าให้ไ ม่
บันทึกโรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตายทีแ่ ท้จริงลงในหนังสือรับรองการตาย แต่บนั ทึกภาวะทีไ่ ม่ใช่โรคแทน
2. แพทย์ท่ปี ฏิบตั ิงานในปั จจุบนั ไม่ได้รบั การเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบในเรื่อ ง
วิธกี ารรับรองสาเหตุการตาย เนื่องจากไม่มเี นื้อหาดังกล่าวในหลักสูตรแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิตของคณะ
แพทยศาสตร์ แพทย์ส่วนใหญ่จงึ เรียนรูโ้ ดยทําตามแพทย์รุ่นพี่
3. แพทย์ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงความสําคัญของข้อมูลการตาย ทําให้ไม่พถิ พี ถิ นั มาก
นักในการบันทึกหนังสือรับรองการตาย
จะเห็นได้ว่าสาเหตุ เหล่านี้ เกิดจากการขาดความรูแ้ ละความเข้าใจ จึงควรบอกเล่ า
สภาพปั ญหาที่แท้จริงของคุณภาพข้อมูลการตาย หลักการรับรองสาเหตุการตายที่ถูกต้องอย่างเป็ น
ระบบให้กบั แพทย์ทุกคน เพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและมีทศั นคติทด่ี ใี นการรับรองสาเหตุการตาย
ทีถ่ ูกต้องต่อไป

ความหมายของสาเหตุการตาย
สาเหตุการตาย (Causes of death) ประกอบด้วย โรคหรือความผิ ดปกติ หรือการ
บาดเจ็บจากเหตุการณ์ หลายอย่าง เช่น อุบตั เิ หตุ การถูกทําร้าย เป็ นต้น ประกอบกันจนทําให้ตาย
สิง่ ทีเ่ กี่ยวข้องนี้เป็ นสิง่ ทีอ่ งค์การอนามัยโลกแนะนําให้ลงในหนังสือรับรองการตายทัง้ หมด แต่การทีม่ ี
หลายโรคหรือ หลายเหตุ ก ารณ์ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับ การตายในคนคนเดีย วทํ าให้ม ีค วามยุ่ งยากในการ
เปรียบเทียบหรือทําสถิตสิ าเหตุการตายระหว่างประเทศจึงต้องมีนิยามอีกคําหนึ่งคือ สาเหตุการตาย
ต้ นกําเนิ ด (Underlining cause of death) ซึง่ จะมีเพียงโรคหรือเหตุการณ์เดียวเท่านัน้ ในการตายแต่
ละคน โดยถ้าเป็ นโรคจะเป็ นโรคแรกสุดทีเ่ กิดขึน้ แล้วทําให้เกิดโรคอื่นตามมาเป็ นขบวนจนกระทังตาย
่
ถ้าไม่มโี รคตัง้ ต้นนี้ก็จะไม่มขี บวนของโรคอื่นตามมาก็จะไม่มกี ารตายเกิดขึ้น ถ้าเป็ นการบาดเจ็บจะ
ถือเอาสาเหตุทท่ี ําให้เกิดการบาดเจ็บและนํ าไปสู่การตายเป็ นสาเหตุการตายต้นกําเนิดซึง่ จะประกอบ
ด้วยอุบตั เิ หตุ ถูกทําร้ายหรือทําร้ายตนเอง
แพทย์หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึ กฝนให้บนั ทึกสาเหตุการตาย จะต้องใช้วจิ ารณญาณในการ
ประมวลข้อ มู ล จากการตรวจรัก ษา และ/หรือ จากการสัม ภาษณ์ ญ าติผู้ ต าย และใช้ค วามรู้ท าง
การแพทย์ในการลงวินิ จ ฉั ยสาเหตุ ก ารตาย ไม่ แ นะนํ าให้ใช้ระบบการเลือ กสาเหตุ จ ากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เพราะจะทําให้เกิดข้อจํากัดในการวินิจฉัยสาเหตุการตาย และยังผิดพลาด
ได้งา่ ย
วัตถุประสงค์ทส่ี าํ คัญทีส่ ุดในงานสาธารณสุข ก็คอื การป้ องกันและแก้ไขทีส่ าเหตุเพื่อ
ตัดห่วงโซ่ของการเจ็บป่ วยไปจนถึงการตาย
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รูปแบบการตาย และ สาเหตุการตาย
ข้อผิด พลาดที่พ บมากที่สุด สําหรับหนังสือรับรองการตายที่เขียนโดยแพทย์ คือ
การเขียนรูปแบบการตาย (Mode of Death) ลงในหนังสือรับรองการตาย ตัวอย่าง Mode of Death
ได้ แ ก่ Heart failure, Cardiac Arrest, Respiratory failure, Cardio respiratory failure, Brain
dysfunction ฯลฯ เหล่ า นี้ ค ือ คํ า บรรยายรูป แบบการตายที่ ใ ช้ ใ นการทํ า Clinico-PathologicalConference คําเหล่านี้ทําให้เกิดความสับสนกับคําว่า สาเหตุการตายต้นกําเนิด (Underlying cause
of death) เป็ นอย่างมากเพราะแพทย์และเจ้าทีส่ ่วนใหญ่ เข้าใจว่ารูปแบบการตายคือสาเหตุการตาย
ต้นกําเนิด
รูปแบบการตายแตกต่ างจากสาเหตุการตายต้ นกําเนิ ดตรงที่ ว่า รูปแบบการตาย
คือการบ่งบอกว่า อวัยวะใดที่ สาํ คัญหยุดทํางานไปก่อนที่ ผ้ปู ่ วยจะเสี ยชี วิต ส่ วนสาเหตุการ
ตายต้ นกําเนิ ด บอกว่า เหตุต้นกําเนิ ด ที่ ทาํ ให้ ทาํ ให้ เกิ ดการบาดเจ็บ หรือ เกิ ดการเจ็บป่ วย
อันทําให้ เกิ ดโรคแทรกซ้ อ นต่ างๆ จนนํ าไปสู่การตายนั น้ คื อ อะไร การค้ นหาและวิ เคราะห์
สาเหตุการตายของประชากรในประเทศ จะมี ประโยชน์ ในการวางแผนป้ องกันสาเหตุการ
ตายนัน้ ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมไปถึงการวิ จยั ทางการแพทย์ และระบาดวิ ทยา ส่วน
การวิ เคราะห์รปู แบบการตาย อาจมีประโยชน์ อยู่บ้างในการศึ กษาทางพยาธิ สรีรวิ ทยาของ
อวัยวะสําคัญ ๆ

หนังสือรับรองการตาย
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตายทีใ่ ช้อยูใ่ นประเทศไทย ปั จจุบนั มี 2 แบบ คือ
1) หนังสือรับรองการตายทีใ่ ช้สาํ หรับรับรองการตายทีเ่ กิดขึน้ ในโรงพยาบาล (รูปที่ 1)
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รูปที่ 1 แบบฟอร์มลงสาเหตุการตายของผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล

แบบฟอร์มนี้มกั จะพิมพ์ไว้ด้านหลังของใบสรุปหน้ าป้ ายผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
เพื่อ ให้ แ พทย์ส รุป ไว้บ ัน ทึก เข้าระบบข้อ มูล ของโรงพยาบาล แต่ อ ย่างไรก็ด ีแ พทย์จะต้อ งกรอก
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตายตาม (รูปที่ 2) ด้วยเพื่อให้ญาติหรือเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลนํ าไปแจ้ง
ตายต่ อ นายทะเบียนท้อ งถิ่น ออกมรณบัต รภายใน 24 ชัวโมงเพื
่
่ อ ให้ญ าติส ามารถนํ าศพออกจาก
โรงพยาบาลไปฌาปนกิจได้ แบบฟอร์มนี้ลงสาเหตุการตายตามลําดับ 4 บรรทัดคือ I(a), I(b), I (c),
I(d) และมีท่วี ่างด้านท้ายให้เติมระยะเวลาเจ็บป่ วยก่อนตายไว้ โดยเริม่ จากโรค/เหตุการณ์ท่ใี กล้ตาย
มากทีส่ ุดจะอยู่บรรทัด I(a) และบรรทัดถัดๆ ลงมาก็จะเป็ นโรค/เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นานกว่าบรรทัดบน
จนถึงบรรทัดสุดท้าย จึงเป็ นจุดตัง้ ต้นของการตาย การบันทึกระยะเวลา (อาจเป็ นนาที ชัวโมง
่
วัน
สัปดาห์ เดือน ปี ) ตัง้ แต่จุดตัง้ ต้นการเจ็บป่ วยจนถึงวันเสียชีวติ จะช่วยให้แพทย์สามารถลําดับห่วงโซ่
ของเหตุ ก ารณ์ ซ่ึง นํ า ไปสู่ ก ารเสีย ชีว ิต และช่ ว ยให้ ผู้ ล งรหัส ได้ค ัด เลือ กรหัส ที่เ หมาะสม อาจไม่
จําเป็ นต้องบันทึกให้ครบทัง้ สีข่ อ้ แต่ขอ้ ล่างสุดจะเป็ นสาเหตุตายต้นกําเนิดซึง่ จะทําให้เกิดเหตุการณ์ใน
ข้อสูงขึน้ ไป ดังนัน้ ข้อล่างสุดจะเกิดขึน้ ก่อนข้ออื่นๆ แต่ขอ้ ล่างจะต้องเป็ นสาเหตุท่แี น่ ชดั ว่าทําให้เกิด
ข้อ สูง ขึ้น ไปเป็ น ขบวนรถไฟ เช่ น ข้อ (d) ทําให้เกิด ข้อ (c) และ ข้อ (c) ทําให้เกิด ข้อ (b) เป็ น ต้น
เหตุการณ์ใดทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นขบวนดังกล่าวแต่อาจเกีย่ วข้องกับการตาย เช่น ทําให้ตายเร็วขึน้ ก็ให้บนั ทึก
ในช่ อง II (Other significant conditions..) แต่ ทุก ช่ องห้ามบัน ทึก ลัก ษณะที่เกิด ก่ อ นตาย (Mode of
death) เช่น heart failure, respiratory failure, cardiac arrest เป็ นต้น
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รูปที่ 2 หนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1)
ท.ร.4/1 ตอนที่ 1
หนังสือรับรองการตาย

รหัสสถานพยาบาล…………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………….……………………....

สถานพยาบาลทีอ่ อกหนังสือรับรอง

ตําบล/แขวง………………………………………….….อําเภอ/เขต…………………………………………..จังหวัด……………………………………………………….
วันที่ ………….. เดือน ………………………………….. พ.ศ. ………………..
1.
ผูต้ าย
2.
รายการ
ตาย

1.1 ชือ่ ตัว
1.4 อายุ

ชือ่ สกุล
ปี

1.2 เลขประจําตัวประชาชน
1.5 สัญชาติ

-

1.6 อาชีพ

-

1.3 เพศ

-

-

1.7 สถานภาพการสมรส

1.8 ทีอ่ ยู่
1.9 ศาสนา
2.1 ตาย วันที่
เวลา
น. 2.2 ผูร้ กั ษาก่อนตาย
2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย (เขียนเป็ นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (CAPITAL LETTER)
ระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ เป็ นโรคจนกระทั ่ง เสียชีวติ
a)
………………………………………………. (due to)
………………………………
b)
………………………………………………. (due to)
………………………………
c) ………………………………………………. (due to)
………………………………
d) ……………………………………………………….
………………………………
2.4 โรคหรือภาวะอื่นทีเ่ ป็ นเหตุหนุ น ……………………………
2.5 โรคหรือภาวะทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ะเบียนราษฎร์ควรคัดลอกลงในช่อง ”สาเหตุการตาย” ในมรณบัตร
(ให้เขียนเพียงโรคหรือภาวะเดียวเท่านัน้ โดยเขียนเป็ นภาษาไทย) ………………………………………………………………………………………
2.6 หากผูเ้ สียชีวติ เป็ นสตรี

ไม่ตงั ้ ครรภ์

กําลังตัง้ ครรภ์…………สัปดาห์ ขณะเสียชีวติ

3
สถานที่
ตาย
4
มารดา

3.1 ชือ่ สถานที่ ……………………………………………………………………
ทีอ่ ยู่ .…………………………………………………………………………………………

บิดาของ
ผูต้ าย

4.1 ชือ่ ตัว – ชือ่ สกุลมารดา

5
ผูร้ บั รอง

5.1 ชือ่ ตัว – ชือ่ สกุล

4.1 ชือ่ ตัว – ชือ่ สกุลบิดา

4.2 สัญชาติ

เพิง่ สิน้ สุดการตัง้ ครรภ์ไม่เกิน 6 สัปดาห์
3.2 พักอยู่สถานทีต่ ายนาน
ปี
เดือน
4.3 เลขประจําตัวประชาชน

4.2 สัญชาติ

ไม่ทราบ

-

-

-

4.3 เลขประจําตัวประชาชน

-

-

-

-

-

-

-

-

เลขประจําตัวประชาชน

การตาย 5.2 เป็ น
แพทย์แผนปั จจุบนั
พยาบาล
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข ระบุ …………………………………….
หมายเหตุ : สาเหตุการตายทีร่ ะบุในหนังสือรับรองการตายฉบับนี้ ถูกระบุไว้ตามกฎเกณฑ์
ของบัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศ (ICD-10) เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขอรับรองว่ารายงานข้างต้นถูกต้อง
ทะเบียนราษฎร์, การทําสถิตกิ ารตายของประเทศ และนํ าไปใช้ประโยชน์ ใน
ด้านการวางแผนป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสาธารณสุขเท่านัน้ ดังนัน้ จึงอาจมี
ลงชือ่ ………..…… ผูร้ บั รองการตาย
ข้อมูลทีแ่ ตกต่าง จากข้อมูลในใบรับรองทางกฎหมายชนิดอื่น (เช่น ใบชันสูตร
(……………………………………)
พลิกศพ) ได้เป็ นธรรมดา
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วัน

แบบฟอร์มรับรองการตายในสถานพยาบาล “หนังสือรับรองการตาย” หรือเรียกย่อ ๆ
ว่า ท.ร.4/1 แบบฟอร์ม ทร. 4/1 ตอนที่ 1 นี้ ใช้สาํ หรับแพทย์กรอกเมือ่ มีผปู้ ่ วยเสียชีวติ ในโรงพยาบาล
เพื่อให้ญาติหรือเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลนํ าไปแจ้งตายต่อนายทะเบียนท้องถิน่ ออกมรณบัตรภายใน 24
ชัวโมงเพื
่
่อให้ญาติสามารถนํ าศพออกจากโรงพยาบาลไปฌาปนกิจได้
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการตายนี้ ประเทศไทยได้ดดั แปลงโดยคงรูปแบบเดิมไว้
ส่วนมากจากแบบฟอร์มหนังสือรับรองการตาย (Medical Certificate of Cause of Dead) ที่กําหนด
ไว้ใน หนังสือเล่มที่ 2 ของบัญชีจําแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงแก้ไขครัง้ ที่ 10 (ICD-10)
ทัง้ นี้เพราะองค์การอนามัยโลกได้แนะนํ าให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศขององค์การอนามัยโลก ใช้
หนังสือรับรองการตายทีเ่ สนอไว้ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
แบบฟอร์มนี้ลงสาเหตุการตายตามลําดับ 4 บรรทัดคือ 2.3 a), 2.3 b), 2.3 c), 2.3 d)
และมีทว่ี ่างด้านท้ายให้เติมระยะเวลาตัง้ แต่เริม่ เป็ นโรคจนกระทังเสี
่ ยชีวติ โดยเริม่ จากโรค/เหตุการณ์ท่ี
ใกล้ตายมากที่สุดจะอยู่บรรทัด 2.3 (a) และบรรทัดถัด ๆ ลงมาก็จะเป็ นโรค/เหตุการณ์ ท่เี กิดขึน้ นาน
กว่าบรรทัด บน จนถึงบรรทัด สุ ด ท้าย จึงเป็ นจุด ตัง้ ต้น ของการตาย บันทึก ระยะเวลาระหว่ างโรค/
เหตุการณ์ แต่ละช่วงจนถึงวันตาย หากไม่ทราบระยะเวลาที่ชดั เจนให้ประมาณการให้ใกล้เคียงที่สุด
อย่าลืมระบุหน่ วยของเวลา เช่น นาที ชัวโมง
่
วัน สัปดาห์ เดือน ปี การบันทึกระยะเวลาจะช่วยให้
แพทย์สามารถลําดับห่วงโซ่ของเหตุการณ์ซง่ึ นํ าไปสู่การเสียชีวติ และช่วยให้ผลู้ งรหัสได้คดั เลือกรหัส
ทีเ่ หมาะสม อาจไม่จาํ เป็ นต้องบันทึกให้ครบทัง้ สีข่ อ้ แต่ขอ้ ล่างสุดจะเป็ นสาเหตุตายต้นกําเนิดซึง่ จะทํา
ให้เกิดเหตุการณ์ในข้อสูงขึน้ ไป ดังนัน้ ข้อล่างสุดจะเกิดขึน้ ก่อนข้ออื่นๆ แต่ขอ้ ล่างจะต้องเป็ นสาเหตุท่ี
แน่ ชดั ว่าทําให้เกิดข้อสูงขึน้ ไปเป็ นขบวนรถไฟ เช่น ข้อ d) ทําให้เกิดข้อ c) และ ข้อ c) ทําให้เกิดข้อ b)
เป็ นต้น เหตุการณ์ใดทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นขบวนดังกล่าวแต่อาจเกี่ยวข้องกับการตายเช่นทําให้ตายเร็วขึน้ ก็ให้
บันทึก ในช่ อ ง 2.4 โรคหรือ ภาวะอื่นที่เป็ นเหตุ ห นุ น แต่ ทุ ก ช่อ งห้ามบันทึก ลัก ษณะที่เกิด ก่ อ นตาย
(Mode of death) เช่ น heart failure, respiratory failure, cardiac arrest เป็ น ต้ น การบัน ทึก ในช่ อ ง
2.3 a) – d) ให้ใช้ศพั ท์แพทย์ภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ โดยข้อมูลเหล่านี้ทางโรงพยาบาลจะส่งข้อมูล
online ไปที่กระทรวงสาธารณสุข ไปตรวจสอบและประมวลผลเพื่อให้รหัสสาเหตุ การตายที่ถูกต้อง
ต่อไป
ส่วนข้อ 2.5 เป็ นข้อที่แพทย์ต้องเลือกสาเหตุตายต้นกําเนิด ( underlining cause of
death) โดยส่วนใหญ่จะได้มาจากการแปลศัพท์แพทย์จากข้อล่างสุดของส่วน 2.3 เป็ นภาษาไทย แต่
จะมีกฎเกณฑ์ในการเลือกและข้อยกเว้นในบางกรณีตามหัวข้ออื่นต่อไป ชื่อโรคหรือสาเหตุการตาย
เป็ นภาษาไทยทีต่ อ้ งการให้เจ้าหน้าทีท่ ะเบียนราษฎร์ของกระทรวงมหาดไทย พิมพ์ลงในมรณบัตร
ข้อ 2.6 เป็ น ข้อ มูล เกี่ย วกับ การตัง้ ครรภ์ก รณี ท่ผี ู้เสีย ชีว ิต เป็ นสตรี หรือ ข้อ มูล การ
สิน้ สุดการตัง้ ครรภ์ (หลังแท้งหรือหลังคลอด) ในเวลาไม่เกิน ๖ สัปดาห์ แพทย์ต้องทําเครื่องหมายใน
ช่องทีถ่ ูกต้องในกรณีผเู้ สียชีวติ เป็ นสตรี
• เขียนศัพท์แพทย์ หรือ ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ เขียนตัวหนังสือให้
ชัดเจนอย่าใช้คําย่อ
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•

•
•
•

•

ห้ามลงภาวะแทรกซ้อ น หรือ โรคที่เกิด ขึ้น ระหว่ างอยู่ในสถานพยาบาล เช่ น
Sepsis, Pneumonia, Haemorrhage, Metabolic Acidosis เป็ น ส า เห ตุ ต า ย
ต้นกําเนิด ให้ลงโรคทีเ่ ข้ามารักษา
ตรวจสอบว่าได้บนั ทึกครบถ้วนแล้วในทุกบรรทัดทีต่ อ้ งการ
อย่าคาดเดาสาเหตุการตาย พยายามใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยูใ่ นเวชระเบียนให้มากทีส่ ุด
งดเว้นการบันทึกผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร หรือประโยคอื่นที่ไม่จําเป็ น เช่น
พบศพโดยญาติ
บันทึก 1 โรค/เหตุการณ์ ต่อ 1 บรรทัด

กฎเกณฑ์การเลือกสาเหตุการตายต้นกําเนิ ด
การเลือกสาเหตุการตายต้ นกําเนิ ดตามหลักการของ ICD – 10 นัน้ มีหลักสากลอยู่
ว่าผูต้ ายแต่ละรายจะมีสาเหตุการตายจากโรคเพียงโรคเดียวเท่านัน้ ถ้าแพทย์เขียนโรคหลายโรคไว้ใน
หนังสือ รับรองการตาย นัก เวชสถิติห รือผู้รวบรวมสถิติก ารตายจะต้อ งเลือ กโรคใดเพียงโรคหนึ่ ง
มานับเป็ นสาเหตุการตาย 1 สาเหตุ แล้วรวบรวมสถิตกิ ารตายโดยรวม ดังนัน้ ในการรายงานสถิติ
การตายจําแนกตามสาเหตุการตาย หน่ วยที่นับจึงแจงนับเป็ นรายคนเสมอ (ไม่เหมือนกับสถิตกิ าร
เจ็บป่ วย ซึง่ หน่ วยทีแ่ จงนับจะนับเป็ นรายโรค)
การกําหนดให้เลือกสาเหตุ การตายต้ น กําเนิ ด เพียงโรคเดียว ทําให้เกิดปั ญ หา
ยุ่งยากในการเลือกและเกิดความผิดพลาดได้มาก ทัง้ นี้ เป็ นเพราะว่ากฎเกณฑ์การเลือกโรคที่เป็ น
สาเหตุการตาย ใช้หลักพยาธิสรีรวิทยามาจําแนกว่าโรคใดเป็ นสาเหตุของโรคอื่น ๆ ได้หรือไม่ ผูท้ จ่ี ะ
ใช้กฎเกณฑ์น้ีได้ถูกต้องจําเป็ นจะต้องมีความรูล้ กึ ซึง้ ในเรื่องกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา พยาธิวทิ ยา
มีความรูเ้ รือ่ งโรคติดเชือ้ มะเร็ง การบาดเจ็บ ความพิการแต่กําเนิดโรคของอวัยวะต่าง ๆ โรคแทรก
ซ้อน ในทางปฏิบตั ิจริงในหลายประเทศจึงต้องใช้ผู้ท่ผี ่านการศึกษา กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา
ชีวเคมี ในชัน้ พรีคลินิก อย่างน้อย 2 ปี แล้วเรียนต่อทางเวชสถิตอิ กี 2 ปี จนจบปริญญาตรีมาเป็ นผู้
เลือกสาเหตุการตาย
การเลือกสาเหตุการตายในกรณีท่แี พทย์บนั ทึกหนังสือรับรองการตาย เขียนสาเหตุ
การตายมาเพียงสาเหตุ เดียว จะทําการเลือกโรคนัน้ เป็ นสาเหตุ ก ารตายต้ น กํา เนิ ด โดยอัตโนมัติ
ยกเว้น กรณีแพทย์เขียนรูปแบบการตาย เช่น หัวใจล้มเหลว หายใจล้มเหลว มาเพียงอย่างเดียว
จะต้องส่งหนังสือรับรองการตายให้แพทย์ช่วยสรุปใหม่เพราะ ถ้านํ าเอารูปแบบการตายไปใช้เป็ น
สาเหตุการตาย จะทําให้เกิดข้อผิดพลาดและผลเสียต่าง ๆ มากมาย โดยหลักการจะต้องบันทึกโรค/
เหตุการณ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับการตายในข้อ 2.3 เฉพาะทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผลต่อเนื่องกันหรือเป็ นขบวนเท่านัน้
(Sequence) เช่น 2.3 d) ทําให้ เกิ ด -> 2.3 c) ทําให้ เกิ ด -> 2.3 b) ทําให้ เกิ ด -> 2.3 a) ตามลําดับ
เช่ น Liver cirrhosis->Portal hypertension->Esophageal varix->rupture esophageal varix
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เป็ นต้น แต่ถ้าเป็ น Diabetes mellitus-> Breast cancer-> cystitis-> septicemia ก็ไม่เป็ นขบวนที่
ถู ก ต้ อ งเพราะเบาหวานไม่ เป็ น สาเหตุ ข อง มะเร็ง เต้ า นม แต่ บ างครัง้ อาจจะตัด สิน ใจลํ าบากว่ า
โรคหนึ่งทําให้เกิดอีกโรคหนึ่งได้หรือไม่ จึงมีค่มู อื การเชื่อมโยงโดยละเอียดอยูใ่ นคู่มอื ICD-10 Volume
2 section 4.2.5 แต่ในทีน่ ้ีจะนําตัวอย่างทีพ่ บบ่อยมาให้พอสังเขป
•

เชือ้ ไวรัสทีเ่ ป็ นสาเหตุของมะเร็งบางอย่างให้ลงสาเหตุตายต้นกําเนิดเป็ นมะเร็ง เช่น ไวรัสตับ
อัก เสบบีแ ละซี ทํ า ให้ เ กิ ด มะเร็ง ตับ ให้ ล งสาเหตุ ต ายต้ น กํ า เนิ ด เป็ นมะเร็ง ตับ Human
papilloma virus เป็ นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูก ให้ลงสาเหตุตายต้นกําเนิดเป็ นมะเร็งปาก
มดลูก
2.3 โรคที่เป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a) Cerebral hemorrhage…...due to)
2 วัน
b) Brain metastasis.……… (due to)
2 เดือน
c) Hepatocellularcarcinoma(due to)
2 ปี
d) Viral hepatitis C…………………
10 ปี
2.4 เหตุหนุน ……………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) ………, มะเร็งตับ……

o

•

ยกเว้น HIV เป็ นไวรัสทีท่ ําให้เกิดมะเร็งได้หลายตําแหน่ งดังนี้
• Kaposi sarcoma (C46)
• Cervix carcinoma, specified as invasive in Malignant neoplasm of
cervix uteri (C53)
• Lymphoma, specified as primary cerebral (C81 – C85)
• Diffuse large B-cell lymphoma, specified as immunoblastic (C83.3)
• Burkitt lymphoma (C83.7).
ให้ลงสาเหตุตายต้นกําเนิดเป็ นโรคเอดส์

โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดโรคอื่นตามมาได้หลายอย่าง เรามักไม่ใช้โรคความดันโลหิตสูง
เป็ นสาเหตุการตายมักใช้โรคอื่นทีต่ ามมาดังนี้
o โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดโรคหัวใจตามมาให้สาเหตุตาย I11.- (Hypertensive
heart disease)
o โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดโรคไตตามมาให้สาเหตุตาย I12.- (Hypertensive
renal disease)
o โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดโรคหัวใจและโรคไตตามมาให้สาเหตุตาย
I13.- (Hypertensive heart and renal disease)
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โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมาให้สาเหตุตาย
I20–I25 (Ischaemic heart disease)
o โรคความดันโลหิตสูงทําให้ภาวะหัวใจล้มเหลว(heart failure) ยกเว้นเมือ
่ บันทึกว่า
เป็ น terminal, acute หรือ sudden(น้อยกว่า 24 ชม.) ให้สาเหตุตาย I11.0
Hypertensive heart failure
o โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกตามมาให้สาเหตุตาย
I60–I69 (Cerebrovascular diseases)
o โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดไตเรือ้ รัง(N18.-)ตามมาให้สาเหตุตาย I12.(Hypertensive renal disease)
o โรคความดันโลหิตสูงทําให้เกิดไตวายหรือ Uremia (N19) ตามมาให้สาเหตุตาย
I12.- (Hypertensive renal disease)
Atherosclerosis (I70.-) มักไม่ใช้เป็ นสาเหตุตน้ กําเนิดการตายถ้ามีเหตุการณ์อ่นื เกิดขึน้
ด้วย เช่น
I10–I13 (Hypertensive disease) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I10–I13
I20–I25 (Ischaemic heart diseases) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I20–I25
I50.- (Heart failure) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I50.I51.4 (Myocarditis, unspecified) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I51.4
I51.5 (Myocardial degeneration) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I51.5
I51.6 (Cardiovascular disease, unspecified) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I51.6
I51.8 (Other ill-defined heart diseases) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I51.8
I60–I69 (Cerebrovascular diseases) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I60–I69
R02 Gangrene ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายในกลุ่ม I70.2 Artherosclerotic gangrene
ถ้าลงว่า Atherosclerosis เป็ นสาเหตุของโรคต่อไปนี้
F01.- (Vascular dementia) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น F01.F03 (Unspecified dementia) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น F01.G20 (Parkinson disease) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น G21.4 Other secondary
parkinsonism
G21.9 (Secondary parkinsonism, unspecified) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น
G21.4 Other secondary parkinsonism
ไข้หวัด (J00) URI (J06) ถือเป็ นโรคเล็กน้อยไม่ควรเป็ นสาเหตุการตายต้นกําเนิด มักจะใช้
complication ทีต่ ามมามากกว่า
o ถ้าเป็ นในคนไข้เรือ้ รังนอนติดเตียงแพทย์ใส่ immobility R26.3 ในรายการ ให้ใช้
สาเหตุการตายต้นกําเนิดเป็ น J18.2 Hypostatic pneumonia, unspecified
o

•

•
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ถ้าแจ้งว่าเป็ นสาเหตุให้เกิด G03.8 (Meningitis) ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น
G03.8
o ถ้าแจ้งว่าเป็ นสาเหตุให้เกิด G06.0 (Intracranial abscess and granuloma) ให้
สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น G06.0
o ถ้าแจ้งว่าเป็ นสาเหตุให้เกิด H65–H66 (Otitis media) ให้สาเหตุตน
้ กําเนิดการตาย
เป็ น H65–H66
o ถ้าแจ้งว่าเป็ นสาเหตุให้เกิด H70.- (Mastoiditis and related conditions)
ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น H70.o ถ้าแจ้งว่าเป็ นสาเหตุให้เกิด J09–J18 (Influenza and pneumonia)
ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น J09–J18
o ถ้าแจ้งว่าเป็ นสาเหตุให้เกิด J20–J21 (Bronchitis and bronchiolitis)
ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น J20–J21
o ถ้าแจ้งว่าเป็ นสาเหตุให้เกิด J40–J42 (Unspecified and chronic bronchitis)
ให้สาเหตุตน้ กําเนิดการตายเป็ น J40–J42
Septic shock (R57.2) SIRS (R65.0, .1, .9) ไม่ควรเป็ นสาเหตุการตายต้นกําเนิด ให้หาโรค
ติดเชือ้ ทีเ่ ป็ นสาเหตุ (A00-B99) ถ้าหาการติดเชือ้ ต้นกําเนิดไม่ได้ให้ใช้ Sepsis unspecified
A41.9 แทน
R69.- Unknown and unspecified causes of morbidity ไม่ควรเป็ นสาเหตุการตายต้น
กําเนิดให้ใช้ Ill-defined and unknown causes of mortality (R95–R99) ตามความ
เหมาะสม
ลักษณะบาดแผลหรือการบาดเจ็บเป็ นพิษในกลุ่มรหัส S00-T98 ไม่ควรเป็ นสาเหตุการตาย
ต้นกําเนิด ให้ใช้สาเหตุเช่นอุบตั เิ หตุ ถูกทําร้าย ฆ่าตัวตาย หรือได้รบั สิง่ เป็ นพิษซึง่ มีรหัส
V00-Y89 เป็ นสาเหตุการตายต้นกําเนิด
รายการภาวะไม่ชดั แจ้ง (Ill-defined conditions) ไม่ควรลงเป็ นสาเหตุตน้ กําเนิดการตาย
o I46.1 Sudden cardiac death, so described
o I46.9 Cardiac arrest, unspecified
o (I50.-) Acute heart failure in I50.o I95.9 Hypotension, unspecified
o I99
Other and unspecified disorders of circulatory system
o J96.0 Acute respiratory failure
o J96.9 Respiratory failure, unspecified
o P28.5 Respiratory failure of newborn
o R00–R57.1, R57.8–R59.9, R65.2–R65.3, R68.0–R94, R96–R99 Symptoms,
signs and abnormal laboratory findings, not elsewhere classified
o

•

•

•

•
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พึงสังเกตว่า
R57.2 Septic shock,
R65.0 Systemic inflammatory response syndrome of infectious origin
without organ failure,
R65.1 Systemic inflammatory response syndrome of infectious origin
with organ failure
R95 Sudden infant death syndrome
ไม่ถือเป็ น ill-defined. ใช้ได้ถ้าไม่สามารถหาการติ ดเชื้อที่เป็ นสาเหตุได้ (A00-B99)
•

•

R26.3 Immobility bedfast chairfast นอนติด เตี ย ง ช่ ว ยตัว เองไม่ ค่ อ ยได้ อาจใช้ อ ยู่ ใ น
รายการของสาเหตุ ก ารตายได้โดยต้อ งบอกว่า immobility นัน้ มีสาเหตุ จากอะไร เช่ น เส้น
เลื อ ดสมองตี บ หรื อ แตก สมองเสื่ อ ม และ immobility เองอาจทํ า ให้ เ กิ ด Hypostatic
pneumonia J18.2 และเกิ ด septicemia ต่ อ ไปได้ ทํ า ให้ ผู้ ป่ วยที่เสีย ชีว ิต ในโรงพยาบาล
แพทย์สรุปสาเหตุตายต้นกําเนิดเป็ น Pneumonia หรือ Septicemia เป็ นจํานวนมากโดยไม่
ถูกต้องเพราะผู้ป่วยมักมีโรคเรือ้ รังมาก่อนทําให้ม ี immobility ต้องนอนโรงพยาบาลนานจน
สุดท้ายมีการติดเชือ้ เสียชีวติ สาเหตุตายต้นกําเนิดน่าจะเป็ นโรคเรือ้ รังเดิม
ยอมรับว่า HIV disease (B20–B24) เป็ นสาเหตุของโรคติดเชือ้ ต่อไปนี้
o Salmonella sepsis (A02.1)
o Cryptosporidiosis (A07.2)
o Isosporiasis (A07.3)
o Tuberculosis (A15–A19)
o Infection due to other mycobacteria (A31.-)
o Progressive multifocal leukencephalopathy (A81.2)
o Herpes [simplex] infections (B00.0–B00.2, B00.7–B00.8) specified as chronic
ulcers, bronchitis, pneumonia, or oesophagitis
o Cytomegalovirus infections in B25.0, B25.2, B25.8 and B25.9, except for liver,
spleen, lymph nodes
o Candidiasis of other sites (B37.8), specified as of lung or oesophagus
o Coccidioidomycosis (B38.-)
o Histoplasmosis (B39.-)
o Cryptococcosis (B45.-)
o Pneumocystosis (B59†)
o Sequelae of tuberculosis (B90).

คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ปรับปรุงปี 2017 11

•

•
•

•

ยอมรับว่าการติดเชือ้ เอดส์เป็ นสาเหตุของโรคมะเร็งต่อไปนี้
o Malignant neoplasm of oropharynx (C10)
o Malignant neoplasm of anus and anal canal (C21)
o Kaposi sarcoma (C46)
o Malignant neoplasm of vulva (C51)
o Malignant neoplasm of vagina (C52)
o Malignant neoplasm of cervix uteri (C53), if specified as invasive
o Malignant neoplasm of penis (C60)
o Hodgkin lymphoma (C81), if specified as primary in brain
o Follicular lymphoma (C82), if specified as primary in brain
o Non-follicular lymphoma (C83), if specified as primary in brain
o Diffuse large B-cell lymphoma (C83.3), if specified as immunoblastic
o Burkitt lymphoma (C83.7)
o Mature T/NK-cell lymphoma (C84), if specified as primary in brain
o Other and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma (C85), if specified as
primary in brain
o Other specified types of T/NK-cell lymphoma (C86), if specified as primary in
brain.
ยอมรับว่าว่าการเป็ นเอดส์ (B20-B24) เป็ นสาเหตุของ pneumonia (J12–J18).
ยอมรับว่า HIV อาจเกิ ดจาก
o ความจําเป็ นทีต
่ อ้ งได้รบั การถ่ายเลือด เช่นโรค hemophilia , anemia และ major
injuries
o Invasive procedure เช่นการผ่าตัด
o Drug abuse
ยอมรับว่าการเป็ นโรคเบาหวานเป็ นสาเหตุของโรค
o Acidosis (E87.2)
o Other specified metabolic disorders (E88.8)
o Other mononeuropathies (G58.-)
o Polyneuropathy, unspecified (G62.9)
o Other disorders of peripheral nervous system (G64)
o Other primary disorders of muscles (G71.8), specified as amyotrophy but
without specification of etiology
o Disorder of autonomic nervous system, unspecified (G90.9)
o Iridocyclitis (H20.9)
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Cataract, unspecified (H26.9)
o Chorioretinal inflammation, unspecified (H30.9)
o Retinal vascular occlusions (H34)
o Background retinopathy and retinal vascular changes (H35.0)
o Other proliferative retinopathy (H35.2)
o Retinal haemorrhage (H35.6)
o Retinal disorder, unspecified (H35.9)
o Atherosclerosis of arteries of extremities (I70.2)
o Peripheral vascular disease, unspecified (I73.9)
o Necrobiosis lipoidica, not elsewhere classified (L92.1)
o Ulcer of lower limb, not elsewhere classified (L97)
o Arthritis, unspecified (M13.9)
o Neuralgia and neuritis, unspecified (M79.2)
o Nephritic and Nephrotic syndrome (N03–N05)
o Chronic kidney disease, (N18.-)
o Unspecified kidney failure (N19)
o Unspecified contracted kidney (N26)
o Disorder of kidney and ureter, unspecified (N28.9), specified as renal
conditions
o Persistent proteinuria, unspecified (N39.1)
o Gangrene, not elsewhere classified (R02)
o Coma, unspecified (R40.2)
o Other specified abnormal findings of blood chemistry (R79.8), specified as
acetonaemia, azotaemia, and related conditions.
ยอมรับว่าโรคเลือดออกในสมอง (I61.-) เกิดจากโรคตับ (K70-K76)
ยอมรับ ว่ าโรคหลอดเลือ ดสมองอุ ด ตัน หลอดเลือ ดสมองตีบ และโรคหลอดเลือ ดสมองที่
ไม่เฉพาะเจาะจง (I63-I66, I69.3 และ I69.4) อันเนื่องจากโรคของลิน้ หัวใจ(I05-I08, I09 .1,
I33-I38)
ยอมรับ ว่ า อุ บ ัติ เหตุ ห กล้ ม (W00-W19) เนื่ อ งจากกระดู ก บางลงหรือ ความผิด ปกติ ข อง
โครงสร้างกระดูก (M80-M85) หรือจากพยาธิสภาพจากกระดูกหัก อันเป็ นเหตุมาจากกระดูก
บางลงหรือความผิดปกติของโครงสร้างกระดูก (M80-M85)
ยอมรับว่า Acute or terminal circulatory diseases ต่อไปนี้เกิดมาจากจากโรคมะเร็ง
เบาหวาน หรือหอบหืด
o

•
•

•

•
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Acute and subsequent myocardial infarction (I21 and I22)
o Other acute ischaemic heart disease (I24)
o Pulmonary embolism (I26)
o Acute pericarditis (I30)
o Acute and subacute endocarditis (I33)
o Acute myocarditis (I40)
o Atrioventricular and left bundle-branch block (I44)
o Other conduction disorders (I45)
o Cardiac arrest (I46)
o Paroxysmal tachycardia (I47)
o Atrial fibrillation and flutter (I48)
o Other cardiac arrhythmias (I49)
o Heart failure (I50)
o Other ill-defined heart diseases (I51.8)
o Cerebrovascular diseases in I60–I66, I67.6–I67.8 and I69.
ให้ถอื ได้ว่า Chronic alcoholism (F10.2) เป็ นสาเหตุทช่ี ดั เจนของ Lobar pneumonia,
unspecified (J18.1)
ให้ถอื ได้ว่าภาวะต่อไปนี้เป็ นสาเหตุทช่ี ดั เจนของ Pneumonia ทุกชนิด (J12-J18, J69.0,
และ J69.8)
o ภาวะทีร่ ะบบภูมค
ิ ุม้ กันไม่ปกติและร่างกายเสื่อมโทรมเช่นเป็ นมะเร็งและขาดอาหาร
o โรคทีท
่ ําให้เกิด paralysis ของร่างกายเช่น cerebral haemorrhage and thrombosis
o serious respiratory conditions
o communicable diseases
o ภาวะทีม
่ ผี ลต่อการกลืน
o ภาวะทีท
่ าํ ให้ผูป้ ่ วยดูแลตนเองได้น้อยลงอย่างมาก เช่น dementia and
degenerative diseases of the nervous system
o poisoning and serious injuries
ให้พจิ ารณา anticoagulant poisoning or overdose เป็ นสาเหตุทช่ี ดั เจนของ ภาวะเลือดออก
(haemorrhage) แต่ไม่รวมการรักษาด้วยยากลุ่มนี้ถา้ ไม่ได้ระบุว่า poisoning or overdose
ให้พจิ ารณาการรักษาด้วย steroid, aspirin, และ NSAIDs เป็ นสาเหตุท่ชี ดั เจนของ gastric
haemorrhage
พิจารณาให้การผ่าตัดเป็ นสาเหตุทช่ี ดั เจนของภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องจากการรักษา
o

•
•

•
•
•
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•

พิจารณาโรคทีจ่ าํ เป็ นต้องผ่าตัด (เช่น ก้อนมะเร็ง หรือการบาดเจ็บ) ซึง่ ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการตาย เป็ นสาเหตุทช่ี ดั เจนของ ภาวะอันเกิดจากการผ่าตัดหรือหัตถการทาง
การแพทย์ทอ่ี วัยวะเดียวกัน

“ภาวะที่สรุปไม่ชดั เจน” ทีม่ กั ปรากฏบ่อยๆ ในมรณบัตร
คําที่ ถือเป็ นภาวะไม่ชดั เจน

ต้องเพิ่ มเติ มรายละเอียด ต่อไปนี้

ACCIDENT - อุบตั เิ หตุ
ต้องระบุเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ให้ชดั เจน ระบุสงิ่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
(ขาดรายละเอียดถือว่าไม่ชดั เจน) รถยนต์ควํ่า ตกจากทีส่ งู ถูกไฟดูด และควรระบุสถานทีเ่ กิดเหตุ
ALCOHOL, DRUGS การเสพสุราและยา

ต้องระบุระยะเวลาการเสพ เช่น เสพครัง้ เดียว เสพติด

COMPLICATION OF
SURGERY - ผลแทรกซ้อนจาก
การผ่าตัด

ต้องระบุโรคทีท่ าํ ให้ตอ้ งเข้าผ่าตัด

DEMENTIA - หลงลืม

ต้องระบุสาเหตุ เช่น อัลไซเมอร์ สมองขาดเลือด สูงอายุ

HEPATITIS - ตับอักเสบ

ต้องระบุว่าเรือ้ รังหรือเฉียบพลันหรือเกิดจากเสพสุรา หากเกิดจาก
การติดเชือ้ ไวรัส ให้ระบุประเภทของเชือ้

INFARCTION – ภาวะขาดเลือด

ต้องระบุระบบอวัยวะทีข่ าดเลือด เช่นหัวใจ สมอง ต้องระบุสาเหตุ
เช่น เส้นเลือดแข็ง เส้นเลือดอุดตัน

INFECTION – การติดเชือ้

ต้องระบุว่า ปฐมภูม ิ หรือทุตยิ ภูม,ิ ประเภทเชือ้ โรค, หากเป็ นแบบ
ปฐมภูม ิ ต้องระบุว่าเป็ นแบคทีเรียหรือไวรัส หากเป็ นแบบทุตยิ ภูม ิ
ต้องระบุว่า ติดเชือ้ ปฐมภูมสิ ว่ นใด

LEUKAEMIA - มะเร็งเม็ดเลือด
ขาว

ต้องระบุว่าเรือ้ รังหรือเฉียบพลัน ควรระบุ ประเภทของเซลล์เม็ด
เลือด เช่น lymphatic, myeloid, monocytic

PNEUMONIA - ปอดบวม

ต้องระบุว่าเกิดขึน้ ทีใ่ ดเช่นจากบ้าน หรือรพ. หรือประเภทเชือ้ โรค
ถ้าเกิดขึน้ ในช่วงทีไ่ ม่เคลื่อนไหว ต้องระบุสาเหตุทท่ี าํ ให้ไม่
เคลื่อนไหว เช่น โรคหลอดเลือดสมองแตก/ตีบ/ตัน

PULMONARY EMBOLISM สิง่ หลุดอุดหลอดเลือดของปอด

ต้องระบุสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดถุงลมอุดตัน เช่นหลังผ่าตัด อัมพาตและ
ระบุโรคทีท่ าํ ให้เกิด อัมพาตหรือทีต่ อ้ งผ่าตัด
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คําที่ ถือเป็ นภาวะไม่ชดั เจน

ต้องเพิ่ มเติ มรายละเอียด ต่อไปนี้

RENAL FAILURE - ไตวาย

ต้องระบุว่าเฉียบพลันหรือเรือ้ รัง ต้องระบุสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดไตวาย
เช่น ความดันโลหิตสูง การติดเชือ้ หากเกิดจากการไม่เคลื่อนไหว
ต้องระบุสาเหตุทไ่ี ม่เคลื่อนไหว

THROMBOSIS –
หลอดเลือดอุดตัน

ต้องระบุว่าเกิดทีเ่ ส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดดํา หากเกิดหลังผ่าตัด
หรือเพราะไม่เคลื่อนไหว ต้องระบุโรคทีท่ าํ ให้ตอ้ งผ่าตัดหรือไม่
เคลื่อนไหว

TUMOUR - เนื้องอก

ต้องระบุอวัยวะทีเ่ กิดมะเร็งหรือเนื้องอกต้นกําเนิดเสมอ

URINARY TRACT INFECTION ต้องระบุบริเวณทีเ่ กิดการติดเชือ้ เช่นไต, กะเพาะปั สสาวะ เชือ้ โรคที่
- ติดเชือ้ ทางเดินปั สสาวะ
ทําให้เกิดการติดเชือ้ ระบุโรคอะไรทีเ่ ป็ นเหตุให้เกิดการติดเชือ้

ตัวอย่างการสรุปสาเหตุการตายและการเลือกสาเหตุการตายต้นกําเนิ ดในกรณี ต่าง ๆ
ตัวอย่างการสรุปสาเหตุการตายใน ทร.4/1 ของผูเ้ สียชีวติ ในโรงพยาบาล ทีไ่ ม่ถูกต้อง
และพบได้บ่อย
ตัวอย่างที่ 1 สรุปสาเหตุการตายไม่เป็ นภาวะทีต่ ่อเนื่องเป็ นขบวนเดียวกัน
2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a)
Cerebral hemorrhage…………………(due to)
………..
b)
hypertension .……………………… ...(due to)
………..
c)
Diabetes mellitus ……………. ...........(due to)
………..
d)
Carcinoma breast ……………………….
2.4 เหตุหนุ น ……………………………………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) ………, เส้นเลือดสมองแตก………………

มะเร็งเต้านมไม่ได้เป็ นสาเหตุของโรคเบาหวาน และโรคเบาหวานไม่ได้เป็ นสาเหตุ
ของความดันโลหิตสูง สามโรคนี้จงึ ไม่อยูใ่ นขบวนเดียวกันไม่สามารถมาสรุปรวมกันได้ การลง
มรณบัตรเป็ นเส้นเลือดสมองแตก ก็ยงั ผิดหลักการ

คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ปรับปรุงปี 2017 16

ตัวอย่างที่ 2 ใช้ Mode of death เป็ นสาเหตุตน้ กําเนิดการตาย
2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a)Heart failure …………… (due to)
…2 วัน..
b)Hypertension ……… ….(due to)
………..
c)Diabetes mellitus ...........(due to)
………..
d)Carcinoma breast ………………
2.4 เหตุหนุ น ……………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) หัวใจล้มเหลว………

คําอื่นๆ ที่ไม่ควรใช้เช่น ระบบไหลเวียนโลหิ ตล้มเหลว ระบบหายใจล้มเหลว สมองหยุด
ทํางาน
ตัวอย่ างที่ 3 สรุปสาเหตุตายต้นกําเนิดผิดโดยเลือกข้อบนสุด 2.3 a) แทนทีจ่ ะเลือกข้อล่างสุด
2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a) Esophageal varix bleeding (due to)
………..
b) Esophageal varix..… ...(due to)
………..
c) Portal Hypertension........(due to)
………..
d) Liver cirrhosis ……………………
2.4 เหตุหนุ น ……………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) …เลือดออกจากเส้นเลือดโป่ งพองในหลอดอาหาร

การสรุปขบวนของสาเหตุการตายถูกต้อง แต่แทนทีจ่ ะเลือก Liver cirrhosis ไปลง
มรณบัตรกลับเลือก esophageal varix bleeding แทนซึง่ ผิดหลักทีต่ อ้ งใช้บรรทัดสุดท้าย
ตัวอย่ างที่ 4

ให้ บาดแผลเป็ นสาเหตุการตาย

2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a)
Intracranial hemorrhage ……… (due to)
…1 วัน..
b)
Skull fracture …..…………… ...(due to)
…1 วัน..
c)
Portal Hypertension……. ...........(due to)
…1 วัน..
d)
Gun shot wound at skull ……………………….
2.4 เหตุหนุ น ……………ฆ่าตัวตาย…………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) …ภาวะเลือดออกในสมองและกะโหลกศีรษะ
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ต้องสรุปการฆ่าตัวตายในช่อง d) ในช่อง 2.5 มรณบัตรไม่ใส่ลกั ษณะบาดแผล
หรือการบาดเจ็บต้องใส่สาเหตุของบาดแผล ในรายนี้ ควรใส่เป็ น ฆ่าตัวตายด้วยอาวุธปื น
ตัวอย่างที่ 5 ไม่บอกชัดเจนว่าอุบตั เิ หตุ ถูกทําร้าย หรือฆ่าตัวตาย
2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a)
Liver laceration ......……… (due to)
…1 วัน..
b)
Fall from roof ..………… ...(due to)
…1 วัน..
c)
……………….……. ...........(due to)
………..
d)
……………………….......................
2.4 เหตุหนุ น ………………………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) …........ตกจากทีส่ งู ...........

กรณี น้ี ไม่ บ อกว่ าอุ บ ัติเหตุ ต กลงมาหรือ กระโดดลงมาเองเพื่อ ฆ่ าตัว ตาย หรือ ถู ก
ผลักลงมา ในทํานองเดียวกับลงว่า จมนํ้ าตายโดยไม่บอกว่าอุบตั เิ หตุ ฆ่าตัวตายหรือถูกทํา
ร้าย
ตัวอย่างที่ 6 ให้ Septicemia เป็ นสาเหตุตายไม่บอกตําแหน่ งทีต่ ดิ เชือ้ ทีพ่ บบ่อย เช่น Pneumonia
แต่กต็ อ้ งพิจารณาต่อว่าการติดเชือ้ นัน้ ๆ เกิดจากโรคเรือ้ รังทีท่ าํ ให้เกิดภาวะ Immobility
ไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือนอนติดเตียงหรือไม่ ตัวอย่างทีค่ วรสรุปในกรณีน้ี
2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a)
Sepsis with septic shock…... (due to)
…………
b)
Acute kidney injury.……… ...(due to)
…………
c)
Severe metabolic acidosis.....(due to)
…………
d)
…………………………………………….
…………
2.4 เหตุหนุ น ………………………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) …ติดเชื ้อในกระแสเลือดอย่างรุ นแรง

กรณีน้ีนอกจากไม่ได้บอกแหล่งกําเนิดการติดเชื้อที่ทําให้เกิด Sepsis ว่ามาจากทีใ่ ด
แล้วยังเลือกข้อ a) มาเป็ นสาเหตุ ต้นกําเนิดการตายในมรณะบัต ร ไม่เลือกบันทัดล่ างสุด c) ตาม
หลักเกณฑ์ และ Sequence c) -> b) -> a) ก็ไม่น่าจะถูกต้อง
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ตัวอย่างที่ควรสรุป ถ้าผู้ตายเป็ นอัมพาตจากเส้นเลือดสมองอุดตันเมื่อห้าปี ก่อนเดิน
ไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่นอนอยู่ทบ่ี า้ นครัง้ นี้ มีอาการไอหอบจึงมาโรงพยาบาล พบว่าเป็ นปอดอักเสบและ
มีการติดเชือ้ ในกระแสเลือดตามมาจนเสียชีวติ
2.3 โรคที่เป็ นสาเหตุการตาย
ระยะเวลา
a) septicemia……………….…………………(due to)
……2 วัน
b) pneumonia.…………………….…………..(due to)
……7 วัน
c) hemiplegia…………………………….……(due to)
……5 ปี
d) sequelae of intracerebral infarction …
……5 ปี
2.4 เหตุหนุน …………………………………………………………
2.5 โรคหรื อภาวะในมรณบัตร ผลที่ตามมาของเนื ้อสมองตายจากขาดเลือด

ตัวอย่างที่ 7 ให้ Pneumonia เป็ นสาเหตุตายไม่ให้โรคเรือ้ รังหรือโรคทีท่ าํ ให้ตอ้ งนอนโรงพยาบาล
นานๆ
2.3 โรคที่เป็ นสาเหตุการตาย

ระยะเวลา

a)
sepsis ..........………... (due to)
…2 วัน
b)
pneumonia ..………….(due to)
…1 เดือน
c)
…………..….……. .......(due to)
….........…
d)
……………………………………….
……….…
2.4 เหตุหนุ น ……Old CVA…………………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) …ปอดอักเสบ..............................

ตัวอย่างที่ 8 ตัวอย่างนี้เป็ นกรณีทพ่ี บบ่อยในการสรุปสาเหตุการตาย
2.3 โรคทีเ่ ป็ นสาเหตุการตาย
a) Sepsis……………….…………………… (due to)
b) Ventilator associated pneumonia .…….(due to)
c) Infected bedsore ………………………...(due to)
d) ………………………………………...
2.4 เหตุหนุ น …End stage renal disease ………………………
2.5 โรคหรือภาวะในมรณบัตร(ภาษาไทย) ………ติดเชือ้ ในกระแสเลือด

ระยะเวลา
…2 วัน
…2 เดือน
…2 ปี
………….
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เป็ นกรณีท่พี บบ่อยของการสรุปสาเหตุการตายในโรงพยาบาล ผู้ป่วยเรือ้ รังที่นอน
ติดเตียง นอนโรงพยาบาลนาน จะมีโรคแทรกซ้อนตามมาจนเสียชีวติ แพทย์ส่วนใหญ่สรุปสาเหตุการ
ตายเป็ น Pneumonia หรือ Septicemia ซึ่งไม่ถูกต้องในรายนี้ มไี ตวายเรื้อรังต้องฟอกเลือ ดประจํา
ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหว ทําให้มโี รคแทรกซ้อนตามมาตามดับ ดังนี้ ESRD-> Immobility-Pneumonia
-> Sepsisดังนัน้ สาเหตุตายควรเป็ นไตวายเรือ้ รัง
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คําแนะนําเมื่อการตายเกิ ดขึน้ จากการผ่าตัดและหัตถการทางการแพทย์อื่นๆ
A. เมื่ อ มี ข้ อ มู ล ระบุ ถึ ง เหตุ ผ ลของการเข้ ารับ การผ่ าตัด หรื อ หัต ถการทางการแพทย์ให้ ใช้
เหตุผลของการเข้ารับการผ่าตัดหรือการทําหัตถการทางการแพทย์ เป็ นจุดตัง้ ต้ นที่ นําไปสู่
การตาย
B. เมื่อไม่มีข้อมูลระบุถึงเหตุผลของการเข้ารับการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์
หากในหนังสือรับรองการตายมิได้ระบุถงึ เหตุผลของการเข้ารับการผ่าตัดหรือทําหัตถการ
ทางการแพทย์ แต่มรี ายงานภาวะแทรกซ้อนจากบริการทางการแพทย์ดงั กล่าว ให้ดําเนินการดังนี้
 ก่อนอื่นตรวจสอบว่าบัญชีรหัสโรคลําดับตามตัวอักษรให้รหัสโรคไว้สา
ํ หรับเหตุผลของ
การเข้าผ่าตัดและหัตถการทางการแพทย์ ก็ใช้รหัสนี้เป็ นจุดตัง้ ต้นการตาย
 หากไม่มร
ี หัสระบุไว้ในบัญชีรหัสโรคลําดับตามตัวอักษร สําหรับเหตุผลของการเข้าผ่าตัด
และหัตถการทางการแพทย์ ให้ตรวจสอบว่าประเภทของการผ่าตัดหรือหัตถการทางการ
การแพทย์สามารถระบุว่าดําเนินการทีอ่ วัยวะใดโดยเฉพาะ หากสามารถระบุอวัยวะได้
ให้ใช้รหัสผลต่อเนื่องต่ออวัยวะนัน้ เป็ นรหัสจุดตัง้ ต้นไปสู่การตาย
 หากไม่มเี หตุผลของการเข้าผ่าตัดและหัตถการทางการแพทย์
ให้ตรวจสอบว่าประเภท
ของการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์สามารถระบุว่าดําเนินการทีอ่ วัยวะใดโดยเฉพาะ
หากไม่สามารถระบุอวัยวะทีช่ ดั เจนได้ ให้ตรวจสอบว่ามีขอ้ มูลกล่าวถึงปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ใน
เวลาของการผ่าตัดหรือไม่ หากพบว่ามีให้เลือกรหัสทีเ่ หมาะสมจาก O74 (ภาวะแทรกซ้อน
จากการระงับความรูส้ กึ ระหว่างเจ็บครรภ์และคลอด), O75.4 (ภาวะแทรกซ้อนอื่นของการ
ผ่าตัดและหัตถการทางสูตกิ รรม) หรือ Y60-Y69 (สารทางการแพทย์หรือสารชีวภาพมีการ
ปนเปื้ อน–อุบตั เิ หตุทไ่ี ม่ระบุรายละเอียดระหว่างการ ดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรม) เป็ น
จุดตัง้ ต้นการตาย
 หากในบัญชีตามลําดับอักษรไม่ได้ระบุรหัสทีเ่ หมาะสมไว้ และไม่มข
ี อ้ มูลเกีย่ วกับประเภท
ของการผ่ าตัด หรือ หัต ถการทางการแพทย์ รวมทัง้ ไม่ สามารถระบุ อวัยวะหรือ ส่ วนที่
ดําเนินการนัน้ ได้ และไม่ทราบเวลาของการเกิดปั ญหาในระหว่างการผ่าตัดหรือทําหัตถการ
ดังกล่าว ให้เลือกใช้รหัสทีเ่ หมาะสมจาก O74, O75.4 หรือ Y83-Y84 เป็ นสาเหตุการตาย
C.
เมื่อไม่มีข้อมูลระบุถึงเหตุผลของการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์ และไม่ทราบ
ภาวะแทรกซ้อนที่เกิ ดขึ้น ให้ดาํ เนินการต่อไปนี้
 ก่อนอื่นตรวจสอบว่าบัญชีรหัสโรคลําดับตามตัวอักษรให้รหัสโรคไว้สา
ํ หรับเหตุผลของ
การเข้าผ่าตัดและหัตถการทางการแพทย์ หากพบว่ามีรหัสนี้จะใช้เป็ นจุดตัง้ ต้น
 หากไม่มร
ี หัสระบุไว้ในบัญชีรหัสโรคลําดับตามตัวอักษร สําหรับเหตุผลของการเข้าผ่าตัด
และหัตถการทางการแพทย์
ให้ตรวจสอบว่าประเภทของการผ่าตัดหรือหัตถการทาง
การแพทย์สามารถระบุว่าดําเนินการทีอ่ วัยวะใดโดยเฉพาะ หากสามารถระบุอวัยวะได้
ให้ใช้รหัสผลต่อเนื่องต่ออวัยวะนัน้ เป็ นรหัสทีจ่ ะใช้ตงั ้ ต้นใหม่
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หากไม่มรี หัสระบุไว้ในลําดับตามตัวอักษร สําหรับเหตุผลของการเข้าผ่าตัดและหัตถการ
ทางการแพทย์ให้ตรวจสอบว่าประเภทของการผ่าตัดหรือหัตถการทางการแพทย์สามารถ
ระบุว่าดําเนินการที่อวัยวะใดโดยเฉพาะ หากไม่สามารถระบุอวัยวะที่ชดั เจนได้ ให้ลง
รหัสเป็ น R99 (สาเหตุไม่ชดั แจ้งอื่นๆ และไม่ทราบสาเหตุการตายทีช่ ดั เจน)

ตัวอย่างที่ 9

I a) PULMONARY EMBOLISM

b) APPENDECTOMY
c)
d)
II
แม้ว่าข้อมูลในหนังสือรับรองการตายไม่ได้ระบุสาเหตุ ของการผ่าตัด หากแต่ คําว่า
การตัดไส้ตงิ่ ระบุถงึ อวัยวะที่ทําการผ่าตัด จึงลงรหัส K38.9 (โรคของไส้ตง่ิ ไม่ระบุรายละเอียด) เป็ น
จุดตัง้ ต้นของการตาย
ตัวอย่างที่ 10

I a) ACCIDENTAL PUNCTURE OF AORTA

b) LAPAROTOMY
c)
d)
II
ข้ อ มู ล ในหนั ง สื อ รับ รองการตายไม่ ไ ด้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลของการผ่ า ตั ด รวมทัง้ คํ า ว่ า
Laparotomy ไม่ ไ ด้ระบุ ว่ าผ่ าตัด ที่อ วัยวะใด อย่ างไรก็ต ามในบรรทัด บนมีก ารกล่ าวถึง ปั ญ หาใน
ระหว่างการผ่าตัด จึงให้ลงรหัสเป็ น อุบตั เิ หตุเส้นเลือดแดงใหญ่ถูกแทงระหว่างการผ่าตัด ให้เป็ นจุดตัง้
ต้ น ของการตาย (Y60.0, การตัด เจาะ ทะลุ หรือ มีเลือ ดออกโดยไม่ ต ัง้ ใจระหว่ า งการดู แ ลทาง
ศัลยกรรมและอายุรกรรม)
ตัวอย่างที่ 11

I a) POSTOPERATIVE HAEMORRHAGE
b) CAESAREAN SECTION
c) PROLONGED LABOUR
d)
II
-

คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ปรับปรุงปี 2017 22

หนังสือรับรองการตายระบุเหตุผลของการผ่าตัด ให้ลงเหตุผลในการผ่าตัดมดลูก คือ
ไม่ ส ามารถคลอดได้ ต ามกํ าหนด เป็ น จุ ด ตัง้ ต้ น ของการตาย (O63.9 การคลอดยาวนาน ไม่ ระบุ
รายละเอียด)
ตัวอย่างที่ 12

I a) LAPAROTOMY
b)
c)
d)
II

-

หนังสือรับรองการตายมิได้ระบุ เหตุ ผลของการผ่ าตัด อีกทัง้ อวัยวะที่ทําการผ่าตัด
รวมถึงภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด จึงลงรหัส R99 (ภาวะไม่ชดั แจ้ง และไม่ระบุสาเหตุการตาย)
D. ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้หตั ถการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวเนื่ องกับการบาดเจ็บจากสาเหตุ
ภายนอก
หากการตาย มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการใช้หตั ถการทางการแพทย์ โดยที่มเี หตุต่อเนื่องจาก
การบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก ทัง้ นี้ไม่มปี ั ญหาของเครือ่ งมือแพทย์เสื่อมสภาพหรือใช้การไม่ได้ ให้
ลงรหัสการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอกเป็ นสาเหตุการตาย
ตัวอย่างที่ 13

I a) INHALATION PNEUMONIA

b) HAEMORRHAGE OF TRACHEA
c) FELL FROM BED WHILE ATTACHED TO RESPIRATOR
d)
II RESPIRATOR TREATMENT FOLLOWING LIVER TRANSPLANT
ในหนังสือรับรองการตายมิได้ระบุถงึ ปั ญหาของเครือ่ งมือแพทย์เสื่อมสภาพหรือใช้
การไม่ได้จงึ ให้ลงรหัสเป็ น การตกเตียง (W06) ซึง่ ทําให้เกิดภาวะเลือดออก เป็ นจุดตัง้ ต้นของการตาย
ตัวอย่างที่ 14

I a) PULMONARY OEDEMA
b) INTRA-AORTIC BALLOON PUMP STOPPED
c) POWER CUT DUE TO TYPHOON
d) RECENT MYOCARDIAL INFARCTION WITH MITRAL
INSUFFICIENCY
II
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เนื่องจากเครื่องมือทีส่ อดเข้าไปในเส้นเลือดแดงใหญ่หยุดทํางาน โดยทีไ่ ม่ได้เกิดจาก
ตัวเครือ่ งมือเองแต่เป็ นเพราะไฟฟ้ าดับ จึงลงรหัสเหตุผลไฟฟ้ าดับ พายุฟ้าคะนอง เป็ นสาเหตุ (X37
ประสบภัยจากพายุฟ้าคะนอง)
หากในหนั ง สือ รับ รองการตายมิได้ระบุ ส าเหตุ ภ ายนอกที่ทํ าให้เกิด การตายอย่ าง
ชัดเจน ให้ลงรหัสเป็ นการบาดเจ็บทีเ่ กิดจากปั จจัยภายนอกซึง่ ไม่ได้ระบุชดั เจน (X59.9)
ตัวอย่างที่ 15

I a) CARDIAC AND RESPIRATORY FAILURE
b) STOPPED ADMINISTRATION OF INOTROPIC DRUGS
c) ACCIDENTAL REMOVAL OF SUBCLAVIAN LINE
d)
II
SURGERY FOR ACUTE RUPTURE OF GALLBLADDER

เนื่องจากในหนังสือรับรองการตายไม่ได้ระบุปัญหาที่เครื่องมือทางการแพทย์ใช้การ
ไม่ได้ การบาดเจ็บนี้เกิดจากการลอก Subclavian line จึงลงรหัส X59.9 (การสัมผัสปั จจัยทีไ่ ม่ระบุ
รายละเอียดเป็ นสาเหตุของการบาดเจ็บอื่นและทีไ่ ม่ระบุรายละเอียด)

ปัญหาที่พบบ่อย ๆ
กรณี ปัญหาที ่ 1 ไม่ทราบสาเหตุการตายทีแ่ น่ ชดั และไม่ได้ตรวจศพ
มีหลายกรณี ทีแ่ พทย์ผรู้ กั ษาอาจงุนงงว่า อะไรเป็ นสาเหตุทําให้ผูป้ ่ วยเสียชีวติ ซึง่ พบ
บ่อย ในกรณีทผี ่ ูป้ ่ วยมารับการรักษาโดยทีไ่ ม่ทราบประวัตเิ ดิม มีอาการหนัก หรือเฉียบพลันมาก อยู่
ในโรงพยาบาลไม่นานก็เสียชีวติ กรณีน้ ีอาจทําให้เกิดปั ญหาในการออกหนังสือรับรองการตาย ทัง้ นี้
เพราะแพทย์ไม่กล้าลงความเห็น หรือสรุปสาเหตุการตายเป็ นโรคใดโรคหนึง่ ให้แน่ ชดั ลงไป รวมทัง้
ไม่ได้ผ่าศพพิสูจน์ ทางพยาธิวทิ ยา หรืออาจตรวจศพแล้วแต่ ก็ไม่ทราบสาเหตุอยู่นัน่ เอง (อย่างเช่ น
ใหลตาย (SUDDEN UNEXPLAINED DEATH SYNDROME – SUDS)
แพทย์หลายท่านเมือ่ พบกรณีเช่นนี้ มักเขียนรูปแบบการตาย (Mode of Death) ลงไป
ในหนั งสือ รับ รองการตาย โดยรูป แบบการตายทีน่ ิ ยมใช้ม ากทีส่ ุ ด คือ หัว ใจล้มเหลวหรือ Cardiac
Failure ซึง่ ในระบบ ICD-10 ระบุไว้แล้วว่า “ห้ามเขียน” เพราะการเขียนเช่นนี้จะมีผลอย่างมากต่อสถิติ
การตายของประเทศ คือทําให้พบการตายจากโรคหัวใจมากเกินความเป็ นจริง อีกรูปแบบหนึง่ ทีพ่ บคือ
ถ้าผูป้ ่ วยอายุมากสักหน่ อย แพทย์อาจใช้คําว่า Senility หรือ โรคชราเป็ นสาเหตุการตาย ซึง่ ไม่ควรลง
เป็ นสาเหตุการตายเช่นกัน
ตามหลักการ ICD-10 จะแนะนํ าให้แพทย์ ใช้คําว่า UNKNOWN CAUSE OF DEAD
หรือ UNATTENDED DEATH ใช้คําภาษาไทยว่า ตายจากการเจ็บป่ วยทีไ่ ม่แน่ ชดั (เพือ่ มิให้เข้าข่าย
การตายผิดธรรมชาติ ตามพรบ.ชันสูตรพลิกศพ) ลงไปในหนังสือรับรองการตาย โดยการทําสถิตกิ าร
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ตายประเภทนี้ จะถูกนับเข้าไปในการตายทีไ่ ม่ทราบสาเหตุ โดยได้รหัสโรคทีข่ ้นึ ต้นด้วยอักษร R ซึง่
การทําเช่นนี้ จะทําให้คุณ ภาพข้อมูลสถิติการตายดีข้นึ กว่า การสรุปว่า หัวใจล้มเหลว หรือ โรคชรา
เพราะไม่ทําให้ขอ้ มูลการตายด้วยโรคหัวใจหรือโรคชรามากเกินความเป็ นจริง ถึงแม้การสรุปว่าไม่
ทราบสาเหตุการตาย อาจจะยังมีความกํากวมสูงก็ตาม แต่กย็ งั มีโอกาสปรับปรุงระบบได้ต่อไป
หรือทางเลือกอีกทางหนึง่ คือการชันสูตรศพ เพือ่ หาโรคทีอ่ าจเป็ นสาเหตุการตาย
กรณี ปัญหาที ่ 2 มีโรคหลายโรคทีอ่ าจเป็ นสาเหตุการตายได้
ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคหลายโรคทีไ่ ม่เป็ นเหตุเป็ นผลสอดคล้องกัน เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน หรือใน
เวลาไล่เลีย่ กัน ต่อมาผู้ป่วยเสียชีวติ แพทย์ผู้สรุปหนังสือรับรองการตายอาจลําบากใจ ในการกรอก
ลําดับต่าง ๆ ของสาเหตุการตาย
ทัง้ นี้ แพทย์ผู้สรุปควรแบ่งโรคหลาย ๆ โรคของผู้ป่วยเป็ นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทีค่ ดิ ว่า
เป็ นโรคไม่รนุ แรง และไม่น่าเป็ นสาเหตุการตายของผูป้ ่ วย โรคกลุ่มแรกนี้ให้เขียนบันทึกไว้ ในส่วนที ่ 2
ของหนังสือรับรองการตาย (ซึง่ เรียกว่า เหตุหนุ นหรือเหตุเสริม) โดยเรียงลําดับตามความสําคัญต่ อ
ภาวะสุขภาพหรือความรุนแรงมากไว้หน้าสุด
สําหรับโรคทีร่ ุนแรงกว่า และ อาจเป็ นสาเหตุการตายของผู้ป่วย ให้แพทย์(ผู้รกั ษา)
สรุปหนังสือรับรองการตาย ทําการพิจารณาว่ามีโรค(ใดทีร่ ุนแรง)ทีส่ ุด และคิดว่ามีโอกาสทีอ่ าจเป็ น
สาเหตุการตายสูงสุด บันทึกไว้ในบรรทัดสุดท้าย ถ้าโรคหนักมีหลายโรคและมีความน่ าจะเป็ นทีจ่ ะเป็ น
สาเหตุ การตายใกล้เคียงกัน ให้บนั ทึกไว้ในบรรทัดสุดท้าย ทุกโรค โดยเรียงลําดับโรคทีห่ นักทีส่ ุดไว้
หน้าสุด
การเลือกสาเหตุ การตายในกรณีน้ ี นักเวชสถิตจิ ะพิจารณาเลือก จากโรคในบรรทัด
สุดท้าย โดยใช้กฎเกณฑ์การเลือกทีก่ ําหนดไว้ใน ICD-10
กรณี ปัญหาที ่ 3 มีปัจจัยอืน่ ๆ ทีอ่ าจทําให้ไม่สามารถบันทึ กสาเหตุการตายได้ตามความเป็ น
จริง
มีสถานการณ์บางอย่าง ทีม่ ผี ลกระทบต่อการเขียนหนังสือรับรองการตายของแพทย์
เช่ น คําขอร้อ งจากญาติผู้ป่ วย หรือ ผู้รบั ผลประโยชน์ จากการตาย ได้แ ก่ กรณี ผู้ป่วยติด เชื้อ HIV
เสียชีวติ ญาติมกั ขอร้องแพทย์มใิ ห้เขียนว่า สาเหตุการตายเป็ นโรค HIV กรณีผูป้ ่ วยโรคมะเร็งเสียชีวติ
ผู้ทไี ่ ด้รบั สินไหมจากกรมธรรม์ประกันชีวติ อาจมาพบแพทย์เพือ่ ขอร้องมิให้แพทย์เขียนสาเหตุ การ
ตายเป็ นมะเร็ง เพราะอาจไม่ได้รบั สินไหมทดแทน (ขึน้ อยูก่ บั ดุลพินิจของแพทย์แต่ละคน)
กรณีเหล่านี้ ถือเป็ นความลําบากใจของแพทย์ผู้ปฏิบตั ิงาน หลายๆคนต้องยอมทํา
ตามญาติผปู้ ่ วย เพราะความมีเยือ่ ใยต่อกัน และ สังคมรอบข้างเป็ นใจ แต่ขอ้ มูลทีถ่ ูกปกปิดเหล่านี้ จะมี
ผลหลายประการ กล่าวคือ อาจมีผลทําให้ระบบข้อมูลสถิตกิ ารตาย บิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนไปได้มาก
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จนอาจทําให้ขอ้ มูลเชือ่ ถือไม่ได้เลย อีกประการหนึง่ หากโรคทีม่ ไิ ด้บนั ทึกไว้เหล่านัน้ เป็ นโรคติดต่ อ
ร้ายแรง ซึง่ ญาติควรตระหนักว่า ตัวเขาเองและคนใกล้ชดิ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็ นโรคเหล่านัน้ เช่นกัน
เช่น ภรรยาและบุตรทีต่ ้องรับเชื้อ HIV จากสามี เพราะญาติ ๆ ปกปิ ดปั ญหาเอาไว้ ในฐานะทีเ่ ราเป็ น
แพทย์ผู้รกั ษา พึงระลึกว่า การทําตามความต้องการของญาติ โดยมีความเสีย่ งต่อการเกิดโรคไปถึง
ผูอ้ นื ่ ย่อมผิดจริยธรรมเช่นกัน
กรณีการขอรับสินไหมจากบริษัทประกันชีวติ ตามปกติ บริษทั ประกันชีวติ จะไม่นํา
สาเหตุการตายจากมรณบัตรเป็ นหลักฐานเพือ่ จ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่เพียงแหล่งเดียว บริษทั ฯ จะ
มีแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลผูต้ ายจัดส่งมาให้แก่แพทย์ผรู้ กั ษาเพือ่ ทําการบันทึกประวัตอิ ย่างละเอียด
และต้อ งนํ าส่งบริษัทฯ เพือ่ ผ่ านการพิจารณาโดยแพทย์ประจําบริษัทฯนัน้ ๆ ในเรือ่ งนี้ แพทย์ค วร
ชี้แจงให้ญาติทราบถึงขัน้ ตอนการรับสินไหมทดแทน และเพือ่ มิให้การบันทึกในมรณบัตรกลายเป็ น
ความเท็จ ก็ควรระบุให้ตรงกับประวัตกิ ารรักษาพยาบาลทีม่ อี ยู่
กรณี ปัญหาที ่ 4 ความเห็นไม่ตรงกันกับแพทย์คนอืน่
บ่ อยครัง้ ทีแ่ พทย์หลายคน อาจมีความเห็นต่ อการดําเนิ นโรคและสาเหตุ การตาย ไม่
เหมือนกัน เห็นได้จาก การตายรายเดียวถ้าให้แพทย์สรุปหนังสือรับรองการตายหลายคน อาจได้ขอ้ สรุป
ทีไ่ ม่เหมือนกัน ทัง้ นี้เป็ นเพราะความแตกต่ างกันในแง่พ้ ืนความรู้ ความเชีย่ วชาญชํานาญเฉพาะด้าน
ประสบการณ์ และแนวคิดทีต่ ่างกัน ซึง่ ถือเป็ นเหตุการณ์ปกติทางด้านวิชาการ
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ภาวะที่ไม่น่าทําให้เกิ ดการตาย
รหัสโรค
A31.1
A42.8
A60.0
A71.0–A71.9
A74.0†
B00.2
B00.5
B00.8
B07
B08.1
B08.8
B30.0–B30.9
B35.0–B35.9
B36.0–B36.9
B85.0–B85.4
F45.3–F45.9
F50.1, F50.3–F50.9
F51.0–F51.9
F52.0–F52.9
F60.0–F60.9
F61
F62.0–F62.9
F63.0–F63.9
F64.0–F64.9
F65.0–F65.9
F66.0–F66.9

ชื่อโรคหรือภาวะ
Cutaneous mycobacterial infection
Other forms of actinomycosis
Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract
Trachoma
Chlamydial conjunctivitis
Herpesviral gingivostomatitis and pharyngotonsillitis
Herpesviral ocular disease
Herpesviral whitlow†
Viral warts
Molluscum contagiosum
Foot- and- mouth disease
Viral conjunctivitis
Dermatophytosis
Other superficial mycoses
Pediculosis and phthiriasis
Somatoform disorders
Eating disorders
Nonorganic sleep disorders
Sexual dysfunction, not caused by organic disorder or disease
Specific personality disorders
Mixed and other personality disorders
Enduring personality changes, not attributable to brain damage and disease
Habit and impulse disorders
Gender identity disorders
Disorders of sexual preference
Psychological and behavioural disorders associated with sexual development and
orientation
F68.0–F68.9
Other disorders of adult personality and behavior
F69
Unspecified disorder of adult personality and behavior
F80–F89
Disorders of psychological development
F98.0–F98.9
Other behavioral and emotional disorders with an onset usually occurring in
childhood and adolescence
G43.0–G43.2, G43.8–G43.9 Migraine, except complicated migraine (G43.3)
G44.0–G44.2
Other headache syndromes
G45.0–G45.9
Transient cerebral ischaemic attacks and related syndromes
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รหัสโรค
G50.0–G50.9
G51.0–G51.9
G54.0–G54.9
G56.0–G56.9
G57.0–G57.9
G58.7
H00.0–H00.1
H01.0–H01.9
H02.0–H02.9
H04.0–H04.9
H10.0–H10.9
H11.0–H11.9
H15.0–H15.9
H16.0–H16.9
H17.0–H17.9
H18.0–H18.9
H20.0–H20.9
H21.0–H21.9
H25.0–H25.9
H26.0–H26.9
H27.0–H27.9
H30.0–H30.9
H31.0–H31.9
H33.0–H33.5
H34.0–H34.9
H35.0–H35.9
H40.0–H40.9
H43.0–H43.9
H46
H47.0–H47.7
H49.0–H49.9
H50.0–H50.9
H51.0–H51.9
H52.0–H52.7

ชื่อโรคหรือภาวะ
Disorders of trigeminal nerve
Facial nerve disorders
Nerve root and plexus disorders
Mononeuropathies of upper limb
Mononeuropathies of lower limb
Mononeuritis multiplex
Hordeolum and chalazion
Other inflammation of eyelid
Other disorders of eyelid
Disorders of lacrimal system
Conjunctivitis
Other disorders of conjunctiva
Disorders of sclera
Keratitis
Corneal scars and opacities
Other disorders of cornea
Iridocyclitis
Other disorders of iris and ciliary body
Senile cataract
Other cataract
Other disorders of lens
Chorioretinal inflammation
Other disorders of choroid
Retinal detachments and breaks
Retinal vascular occlusions
Other retinal disorders
Glaucoma
Disorders of vitreous body
Optic neuritis
Other disorders of optic [2nd] nerve and visual pathways
Paralytic strabismus
Other strabismus
Other disorders of binocular movement
Disorders of refraction and accommodation
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รหัสโรค
H53.0–H53.9
H54.0–H54.9
H55
H57.0–H57.9
H60.0–H60.9
H61.0–H61.9
H80.0–H80.9
H83.3–H83.9
H90.0–H90.8
H91.0–H91.9
H92.0–H92.2
H93.0–H93.9
J00
J06.0–J06.9
J30.0–J30.4
J33.0–J33.9
J34.2
J35.0–J35.9
J30.0–J30.4
J33.0–J33.9
J34.2
J35.0–J35.9
K00.0–K00.9
K01.0–K01.1
K02.0–K02.9
K03.0–K03.9
K04.0–K04.9
K05.0–K05.6
K06.0–K06.9
K07.0–K07.9
K08.0–K08.9
K09.0–K09.9
K10.0–K10.9

ชื่อโรคหรือภาวะ
Visual disturbances
Visual impairment including blindness (binocular or monocular)
Nystagmus and other irregular eye movements
Other disorders of eye and adnexa
Otitis externa
Other disorders of external ear
Otosclerosis
Other diseases of inner ear
Conductive and sensorineural hearing loss
Other hearing loss
Otalgia and effusion of ear
Other disorders of ear, not elsewhere classified
Acute nasopharyngitis [common cold]
Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites
Vasomotor and allergic rhinitis
Nasal polyp
Deviated nasal septum
Chronic diseases of tonsils and adenoids
Vasomotor and allergic rhinitis
Nasal polyp
Deviated nasal septum
Chronic diseases of tonsils and adenoids
Disorders of tooth development and eruption
Embedded and impacted teeth
Dental caries
Other diseases of hard tissues of teeth
Diseases of pulp and periapical tissues
Gingivitis and periodontal diseases
Other disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge
Dentofacial anomalies (including malocclusion)
Other disorders of teeth and supporting structures
Cyst of oral region, not elsewhere classified
Other diseases of jaws
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รหัสโรค
K11.0–K11.9
K14.0–K14.9
L01.0–L01.1
L03.0
L04.0–L04.9
L05.0–L05.9
L08.0–L08.8
L20.0–L20.9
L21.0–L21.9
L22
L23.0–L23.9
L24.0–L24.9
L25.0–L25.9
L28.0–L28.2
L29.0–L29.9
L30.0–L30.9
L41.0–L41.9
L42
L43.0–L43.9
L44.0–L44.9
L55.0–L55.1, L55.8–L55.9
L56.0–L56.9
L57.0–L57.9
L58.0–L58.9
L59.0–L59.9
L60.0–L60.9
L63.0–L63.9
L64.0–L64.9
L65.0–L65.9
L66.0–L66.9
L67.0–L67.9
L68.0–L68.9
L70.0–L70.9

ชื่อโรคหรือภาวะ
Diseases of salivary glands
Diseases of tongue
Impetigo (for infants over 1 year of age)
Cellulitis of finger and toe
Acute lymphadenitis
Pilonidal cyst
Other local infections of skin and subcutaneous tissue
Atopic dermatitis
Seborrhoeic dermatitis
Diaper [napkin] dermatitis
Allergic contact dermatitis
Irritant contact dermatitis
Unspecified contact dermatitis
Lichen simplex chronicus and prurigo
Pruritus
Other dermatitis
Parapsoriasis
Pityriasis rosea
Lichen planus
Other papulosquamous disorders
Sunburn, except sunburn of third degree (L55.2)
Other acute skin changes due to ultraviolet radiation
Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation
Radiodermatitis
Other disorders of skin and subcutaneous tissue related to radiation
Nail disorders
Alopecia areata
Androgenic alopecia
Other nonscarring hair loss
Cicatricial alopecia [scarring hair loss]
Hair colour and hair shaft abnormalities
Hypertrichosis
Acne
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รหัสโรค
L72.0–L72.9
L73.0–L73.9
L74.0–L74.9
L75.0–L75.9
L80
L81.0–L81.9
L83
L84
L85.0–L85.9
L87.0–L87.9
L90.0–L90.9
L91.0–L91.9
L92.0–L92.9
L94.0–L94.9
L98.0–L98.3, L98.5–L98.9
M20.0–M20.6
M21.0–M21.9
M22.0–M22.9
M23.0–M23.9
M24.0–M24.9
M25.0–M25.9
M35.3
M40.0–M40.5
M43.6
M43.8–M43.9
M48.0
M53.0–M53.9
M54.0–M54.9
M60.0–M60.9
M65.0–M65.9
M66.0–M66.5
M67.0–M67.9
M70.0–M70.9

ชื่อโรคหรือภาวะ
Follicular cysts of skin and subcutaneous tissue
Other follicular disorders
Eccrine sweat disorders
Aprocrine sweat disorders
Vitiligo
Other disorders of pigmentation
Acanthosis nigricans
Corns and callosities
Other epidermal thickening
Transepidermal elimination disorders
Atrophic disorders of skin
Hypertrophic disorders of skin
Granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue
Other localized connective tissue disorders
Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified
Acquired deformities of fingers and toes
Other acquired deformities of limbs
Disorders of patella
Internal derangement of knee
Other specific joint derangements
Other joint disorders, not elsewhere classified
Polymyalgia rheumatica
Kyphosis and lordosis
Torticollis, unspecified
Other and unspecified deforming dorsopathies
Spinal stenosis, (except for the cervical region)
Other dorsopathies, not elsewhere classified
Dorsalgia
Myositis
Synovitis and tenosynovitis
Spontaneous rupture of synovium and tendon
Other disorders of synovium and tendon
Soft tissue disorders related to use, overuse and pressure
คู่มือการบันทึกหนังสือรับรองการตาย ปรับปรุงปี 2017 31

รหัสโรค
M71.0–M71.9
M75.0–M75.9
M76.0–M76.9
M77.0–M77.9
M79.0–M79.9
M95.0–M95.9
M99.0–M99.9
N39.3
N46
N47
N60.0–N60.9
N84.0–N84.9
N85.0–N85.9
N86
N87.0–N87.9
N88.0–N88.9
N89.0–N89.9
N90.0–N90.9
N91.0–N91.5
N92.0–N92.6
N93.0–N93.9
N94.0–N94.9
N96
N97.0–N97.9
Q10.0–Q10.7
Q11.0–Q11.3
Q12.0–Q12.9
Q13.0–Q13.9
Q14.0–Q14.9
Q15.0–Q15.9
Q16.0–Q16.9
Q17.0–Q17.9

ชื่อโรคหรือภาวะ
Other bursopathies
Shoulder lesions
Enthesopathies of lower limb, excluding foot
Other enthesopathies
Other soft tissue disorders, not elsewhere classified
Other acquired deformities of musculoskeletal system and connective tissue
Biomechanical lesions, not elsewhere classified
Stress incontinence
Male infertility
Redundant prepuce, phimosis, and paraphimosis
Benign mammary dysplasia
Polyp of female genital tract
Other noninflammatory disorders of uterus, except cervix
Erosion and ectropion of cervix uteri
Dysplasia of cervix uteri
Other noninflammatory disorders of cervix uteri
Other noninflammatory disorders of vagina
Other noninflammatory disorders of vulva and perineum
Absent, scanty and rare menstruation
Excessive, frequent and irregular menstruation
Other abnormal uterine and vaginal bleeding
Pain and other conditions associated with female genital organs and
menstrual cycle
Habitual aborter
Female infertility
Congenital malformations of eyelid, lacrimal apparatus and orbit
Anophthalmos, microphthalmos and macrophthalmos
Congenital lens malformations
Congenital malformations of anterior segment of eye
Congenital malformations of posterior segment of eye
Other congenital malformations of eye
Congenital malformations of ear causing impairment of hearing
Other congenital malformations of ear
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รหัสโรค
Q18.0–Q18.9
Q38.1
Q65.0–Q65.9
Q66.0–Q66.9
Q67.0–Q67.8
Q68.0–Q68.8
Q69.0–Q69.9
Q70.0–Q70.9
Q71.0–Q71.9
Q72.0–Q72.9
Q73.0–Q73.8
Q74.0–Q74.9
Q80.0–Q80.3, Q80.8–Q80.9
Q81.0
Q81.2–Q81.9
Q82.0–Q82.9
Q83.0–Q83.9
Q84.0–Q84.9
S00.0–S00.9
S05.0, S05.1, S05.8
S10.0–S10.9
S20.0–S20.8
S30.0–S30.9
S40.0–S40.9
S50.0–S50.9
S60.0–S60.9
S70.0–S70.9
S80.0–S80.9
S90.0–S90.9
T09.0
T11.0
T13.0
T14.0

ชื่อโรคหรือภาวะ
Other congenital malformations of face and neck
Tongue tie
Congenital deformities of hip
Congenital deformities of feet
Congenital musculoskeletal deformities of head, face, spine and chest
Other congenital musculoskeletal deformities
Polydactyly
Syndactyly
Reduction defects of upper limb
Reduction defects of lower limb
Reduction defects of unspecified limb
Other congenital malformations of limb(s)
Congenital ichthyosis, except Harlequin fetus (Q80.4)
Epidermolysis bullosa simplex
Other forms of epidermolysis bullosa, except epidermolysis bullosa letalis (Q81.1)
Other congenital malformations of skin
Congenital malformations of breast
Other congenital malformations of integument
Superficial injury of head
Superficial injuries (any type) of eye and orbit (any part)
Superficial injury of neck
Superficial injury of thorax
Superficial injury of abdomen, lower back and pelvis
Superficial injury of shoulder and upper arm
Superficial injury of forearm
Superficial injury of wrist and hand
Superficial injury of hip and thigh
Superficial injury of lower leg
Superficial injury of ankle and foot
Superficial injury of trunk, level unspecified
Superficial injury of upper limb, level unspecified
Superficial injury of lower limb, level unspecified
Superficial injury of unspecified body region
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รหัสโรค
T20.1
T21.1
T22.1
T23.1
T24.1
T25.1

ชื่อโรคหรือภาวะ
Burn of first degree of head and neck
Burn of first degree of trunk
Burn of first degree of shoulder and upper limb, except wrist and hand
Burn of first degree of wrist and hand
Burn of first degree of hip and lower limb, except ankle and foot
Burn of first degree of ankle and foot
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

