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คําชี้แจง 
 

1. เน้ือหาในหนังสือคูมือน้ี เปนเพียงแนวทางที่ชวยใหบุคลากรของสถานพยาบาลใชสําหรับลงรหัสโรคตามบัญชีจําแนกโรค
ระหวางประเทศ (ICD-10) สําหรับโรคจากการประกอบอาชีพไดอยางสะดวกรวดเร็วข้ึน ดวยความมุงหวังใหเปนสวนชวย
พัฒนาระบบการรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพในประเทศไทย เน่ืองจากเปนเพียงแนวทางที่ผูเรียบเรียงเสนอแนะ
ข้ึน การใชคูมือจึงข้ึนกับความสมัครใจของผูใชเปนหลัก ไมไดมีผลบังคับใชไมวากับบุคคลหรือองคกรใดทั้งส้ิน 

2. แมวาจะไดมีการตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหาโดยละเอียดแลว แตไมสามารถรับประกันไดวาเน้ือหาจะมีความถูกตอง
สมบูรณทั้งหมด ความผิดพลาดในระหวางการเตรียมตนฉบับและการจัดพิมพมีโอกาสเกิดข้ึนได ซ่ึงหากมีความผิดพลาด
เกิดข้ึน ผูเรียบเรียงตองขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 

3. จัดพิมพข้ึนสําหรับแจกฟรีใหแกผูที่สนใจ หากผูใดตองการหนังสือเลมน้ีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส สามารถดาวนโหลดไดที่ 
www.summacheeva.org เน้ือหาในสวนที่เปนลิขสิทธิ์ของผูเรียบเรียงน้ัน หากไมมีการบิดเบือนเน้ือหาแลว อนุญาตใหนําไปใช
อางอิงหรือจัดพิมพซํ้าไดโดยไมสงวนลิขสิทธิ์ 
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คํานํา 
  

คูมือการลงรหัส ICD-10 สําหรับโรคจากการประกอบอาชีพฉบับนี้ เนื้อหาหลักอางอิงมาจากเอกสาร
ขององคการอนามัยโลกเรื่อง International Statistical Classification of Diseases and Related Health 
Problems (ICD-10) in Occupational Health ซึ่งจัดทําขึ้นในป ค.ศ. 1999 จุดมุงหมายที่จัดทําฉบับภาษาไทย
ขึ้น วัตถุประสงคเพ่ือเปนคูมือสําหรับชวยใหบุคลากรในสถานพยาบาลตางๆ สามารถลงรหัส ICD-10 โรคจาก
การประกอบอาชีพไดอยางสะดวกรวดเร็ว และชวยในการพัฒนาระบบรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพ
สําหรับประเทศไทย นอกจากเอกสารขององคการอนามัยโลกที่เปนตนฉบับแลว ผูเรียบเรียงยังไดอางอิง
เนื้อหาบางสวนจากเอกสารอื่นๆ มาเพ่ิมเติมดวย ตามท่ีปรากฏในรายการอางอิงทายเลม 

เนื้อหาภายในแบงเปน 2 สวน สวนท่ี 1 เปนหลักการพ้ืนฐานในการลงรหัส ICD-10 โรคจากการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งไดพยายามถอดความจากตนฉบับภาษาอังกฤษใหมีใจความคลายคลึงของเดิมมากท่ีสุด 
สวนท่ี 2 ของคูมือเปนรายการรหัสโรค ไดจัดทําไวในรูปแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) เพ่ือใหผูอานท่ีไม
คุนเคยกับชื่อโรคภาษาอังกฤษเกิดความเขาใจไดเมื่อนําไปใชงาน สวนของรายการรหัสโรคนี้ ชื่อโรคและชื่อส่ิง
คุกคามท่ีเปนภาษาอังกฤษ ผูเรียบเรียงใชคําเดิมตามตนฉบับภาษาอังกฤษ สวนชื่อโรคและชื่อส่ิงคุกคามท่ี
เปนภาษาไทย จะยึดตามหนังสือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (ICD-10) ฉบับภาษาไทย ของกระทรวง
สาธารณสุข (พ.ศ. 2541) หรือหนังสือมาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทํางานฉบับเฉลิมพระเกียรติ ของ
กระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2550) เลมใดเลมหนึ่งเปนหลัก ขึ้นอยูกับวาคําแปลในหนังสือเลมใดจะอานเขาใจงาย
กวากัน ในบางโรคอาจมีการปรบัคาํเรียกชื่อโรคใหผูอานเขาใจงายขึ้นโดยผูเรียบเรียงเอง ซึ่งจะเลือกใชคําท่ี
นิยมเรียกกันอยูในวงการอาชีวอนามัยปจจุบันเปนสวนมาก อยางไรก็ดี หากเกิดปญหาในการทําความเขาใจ
ชื่อโรคท่ีเปนภาษาไทย ใหดูชื่อโรคภาษาอังกฤษเพ่ืออางอิงประกอบแทน เนื้อหาในรายการโรคบางหัวขอ 
โดยเฉพาะหัวขอโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ อาจไมตรงกับตนฉบับภาษาอังกฤษเดิมท้ังหมด เนื่องจาก
ผูเรียบเรียงไดตัดบางโรคท่ีพบไมบอยในประเทศไทยออก (เชน ทูลารีเมยี เปนตน) และนําบางโรคท่ีพบบอย
กวาในประเทศไทยมาใสไวแทน (เชน มาลาเรีย เมลิออยโดสิส เปนตน) 

การแปลเนื้อหาจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ไดพยายามถอดความโดยยึดหลักใหผูอานเขาใจ
งายเปนหลัก และทําการตรวจสอบการสะกดและสํานวนใหมีความถูกตองแลว แตหากยังมีการใชคําผิดในสวน
ใด หรืออานแลวทําใหรูสึกติดขัด ผูเรียบเรียงตองขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย 
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สวนที่ 1 
 

หลักการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ 
 

บทนํา  
 

ในป ค.ศ. 1996 การประชุม World Health Assembly ไดผานแผนยุทธศาสตร Resolution on 
Global Strategy for Occupational Health for All (WHA 49.12) ออกมา ขอหนึ่งของแผนยุทธศาสตรนี้ 
กําหนดไววาควรมีการสนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลและการลงทะเบียนโรคจากการประกอบอาชีพในทุก
ประเทศ ปตอมาองคการอนามัยโลก (World Health Organization, WHO) โดยการสนับสนุนของ National 
Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเริ่มจัดเตรียมฉบับรางของ
รายการโรคจากการประกอบอาชีพเพ่ือใชสําหรับการลงรหัสใน ICD-10 ขึ้น และไดจัดการประชุมในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1998 เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญอานทบทวนเปนเวลา 3 วัน ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด 
หลังการประชุมครั้งนั้น เอกสารรายการโรคไดถูกจัดทําตอจนเสร็จส้ินโดยองคกร Finnish Institute of 
Occupational Health ประเทศฟนแลนด และถูกนําออกเผยแพรเปนเอกสารขององคการอนามัยโลกในป ค.ศ. 
1999 โดยใชชื่อวา International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 
(ICD-10) in Occupational Health [1] คูมือฉบับภาษาไทยเลมนี้ เปนคูมือท่ีถอดความมาจากเอกสารฉบับ
ดังกลาว 

 
จุดมุงหมายและประโยชนของคูมือฉบับนี้ 
 
 จุดมุงหมายหลักของคูมือฉบับนี้คือ เพ่ือเปนแนวทางในการลงรหัส ICD-10 สําหรับโรคจากการ
ประกอบอาชีพใหกับสถานพยาบาลทั่วไป ซึ่งสําหรับประเทศไทย การลงรหัส ICD-10 เปนส่ิงท่ีตองทํากันอยู
ในทุกสถานพยาบาล องคการอนามัยโลกไดเสนอแนะวา ระบบการลงทะเบียนสถิติโรคโดยใช ICD-10 อาจ
นํามาใชประโยชนเปนระบบฐานขอมูลและรายงานโรคจากการประกอบอาชีพไดดวย [1] โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ียังไมไดพัฒนาระบบสถิติโรคจากการประกอบอาชีพแบบครอบคลุมท่ัวประเทศ วิธีการทําโดยใช
ระบบการรายงานสถิติโรคดวยรหัส ICD-10 เชนเดียวกับโรคอื่นๆ ท่ัวไป ระบบฐานขอมูลก็เก็บรวมไวกับโรค
อ่ืนๆ ในฐานขอมูลเดียวกัน แตเมื่อตองการสืบคนขอมูลเพ่ือดูสถิติโรคจากการประกอบอาชีพ ก็ใหสืบคนแยก
ออกมาโดยการสืบคนตามรายการโรคท่ีอยูในคูมือเลมนี้ และหากมีการลงรหัสพิเศษเสริมเพ่ือแยกโรคจากการ
ประกอบอาชีพออกจากโรคท่ัวไปไวดวยแลว ก็จะทําใหการสืบคนขอมูลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ปจจุบันประเทศไทยมีระบบรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพหลักอยูแลว 2 ระบบ คือระบบ
สถิติโรคจากการทํางานของกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน [2] และระบบเฝา
ระวังปญหาโรคจากการประกอบอาชีพ ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [3] 
ระบบรายงานสถิติโรคของกองทุนเงินทดแทน เปนระบบที่เก็บสถิติผูปวยยืนยัน (คือไดรับการตรวจวินิจฉัย
ยืนยันจากแพทยแลววาเปนโรคท่ีระบุจริงๆ จึงจะเก็บสถิติไว) แตมีขอจํากัดท่ีครอบคลุมเฉพาะกลุมลูกจางใน
ระบบกองทุนเงินทดแทน ซึ่งมีจํานวนประมาณ 10 ลานคนจากจํานวนประชากรไทยทั้งหมดประมาณ 65 ลาน
คนเทานั้น ไมครอบคลุมประชากรท้ังประเทศ สวนระบบเฝาระวังของสํานักระบาดวิทยา แมวาขอบเขตการ
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เก็บขอมูลจะครอบคลุมประชากรท้ังประเทศ แตมีขอจํากัดในแงท่ีเปนระบบเฝาระวัง จึงจัดเก็บขอมูลท้ังผูปวย
ท่ีเพียงแคสงสัยวาจะเปนโรคและผูปวยยืนยันรวมไปดวยกันท้ังหมด ตัวเลขที่ปรากฏในสถิติจึงอาจผิดไปจาก
จํานวนผูปวยท่ีมีอยูจริงได หากมีการนําขอมูลจากระบบ ICD-10 ไปใชเสริมระบบสถิติโรคท้ัง 2 ระบบเดิมท่ีมี
อยู จะชวยใหขอมูลสถิติโรคจากการประกอบอาชีพของประเทศไทยมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น ขอดีของระบบ 
ICD-10 เมื่อนํามาใชดูสถิติโรคจากการประกอบอาชีพคือขอมูลท่ีรายงานเขามาในระบบ จะเปนผูปวยยืนยันท่ี
ผานการวินิจฉัยจากแพทยแลว จึงเชื่อถือไดมาก ระบบครอบคลุมประชากรท้ังประเทศ เปนระบบที่มีอยูแลว 
ซึ่งเจาหนาในสถานพยาบาลมีความคุนเคยเปนอยางดี ตองทํากันอยูแลวในสถานพยาบาลทุกแหง ทําใหการ
พัฒนาระบบไมตองเพ่ิมภาระงานใหกับเจาหนาท่ีมากนัก และไมตองลงทุนเพ่ิม ประโยชนท่ีสําคัญอีกอยาง
หนึ่งคือสถิติท่ีไดสามารถนําไปเปรียบเทียบกับสถิติของตางประเทศไดสะดวก เนื่องจากระบบ ICD-10 เปน
ระบบมาตรฐานที่ใชกันอยูท่ัวโลก 
 

การแบงกลุมโรคจากการประกอบอาชีพ 
 

การจะวินิจฉัยวาโรคใดเปนโรคจากการประกอบอาชีพไดนั้น จะตองอาศัยขอมูลหลักอยูสองอยางคือ 
จะตองทราบวาโรคท่ีเปนนั้นคือโรคอะไร และจะตองทราบวาส่ิงคุกคามท่ีผูปวยสัมผัสในงานนั้นคืออะไร เมื่อ
นําขอมูลสองสวนนี้มาประกอบกัน จะทราบไดวาโรคท่ีเกิดขึ้นเปนจากการประกอบอาชีพหรือไม การแบงกลุม
โรคจากการประกอบอาชีพในประเทศตางๆ ทําเพ่ือวัตถุประสงคท่ีสําคัญอยูสองประการ ประการแรกคือเพ่ือ
ประโยชนในการเฝาระวังโรค ประการท่ีสองคอืเพ่ือประโยชนในการพิจารณาใหเงินทดแทนผูท่ีเจ็บปวยจาก
การทํางาน หลักการแบงกลุมโรคจากการประกอบอาชีพของแตละองคกรมักมีลักษณะใกลเคียงกัน ดังเชน
ตัวอยางตอไปนี้ [4-5]  

 
1. แบงกลุมตามส่ิงคุกคามท่ีสัมผัส  

1.1. โรคจากการสัมผัสส่ิงคุกคามทางเคมี (chemical) 
1.2. โรคจากการสัมผัสส่ิงคุกคามทางกายภาพ (physical) 
1.3. โรคจากการสัมผัสส่ิงคุกคามทางชีวภาพ (biological) 

2. แบงกลุมตามระบบอวัยวะ  
2.1. โรคระบบทางเดินหายใจจากการประกอบอาชีพ 
2.2. โรคระบบผิวหนังจากการประกอบอาชีพ 
2.3. โรคระบบกระดูกและกลามเนื้อจากการประกอบอาชีพ 

3. โรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพ 
4. โรคอ่ืนๆ 

 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันสําหรับระบบการแบงกลุมโรคจากการประกอบอาชีพ คือการท่ีมีการ

แบงกลุมท้ังตามส่ิงคุกคามท่ีสัมผัส (hazard) และแบงตามระบบอวัยวะท่ีเปนโรค (organ system) ดังนั้นใน
บางโรคอาจถูกจัดไวไดในหลายหมวดหมูตางกันตามระบบการแบงได เชน โรคตอกระจกจากการสัมผัสรังสี
อินฟราเรด อาจถูกจัดไวในหมวดโรคจากการสัมผัสส่ิงคุกคามทางกายภาพ หรือถูกจัดไวในหมวดโรคตาจาก
การประกอบอาชีพก็ได สําหรับบัญชีจําแนกโรคระบบของ ICD-10 นั้น จะแบงหมวดหมูโรคตามระบบอวัยวะ 
(organ system) เปนหลัก ดังนั้นรายการโรคในคูมือฉบับนี้ จึงจะแบงหมวดหมูโรคจากการประกอบอาชีพไว
ตามระบบอวัยวะเหมือนใน ICD-10 ดวย 
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อีกปญหาหนึ่งท่ีพบไดในการพิจารณาสถิติโรคจากการประกอบอาชีพเปรียบเทียบของแตละประเทศ
คือ ปจจุบันโรคจากการประกอบอาชีพเกือบท้ังหมดยังไมมีการกําหนดเกณฑการวินิจฉัยมาตรฐานที่ไดรับการ
ยอมรับ และสามารถใชรวมกันในระดับนานาชาติจัดทําไว จึงทําใหแมวาระบบการจัดหมวดหมูโรคในแตละ
ประเทศจะเหมือนกัน แตเนื่องจากรายละเอียดเกณฑการวินิจฉัยท่ีแตกตาง ก็สงผลใหมีจํานวนผูปวยแตกตาง
กันไปดวย ทําใหเมื่อนําสถิติของแตละประเทศมาเปรียบเทียบกนัจะเปรียบเทียบไดลําบาก 

 

ขอมูลที่ควรพิจารณาสําหรับโรคจากการประกอบอาชีพ 

 
 นอกเหนือจากขอมูลการวินิจฉัยวาเปนโรคอะไรแลว ขอมูลท่ีควรเก็บไวเพ่ือพิจารณาเพ่ิมเติมในผูปวย
ท่ีสงสัยจะเปนโรคจากการประกอบอาชีพ ตามคําแนะนําขององคกรแรงงานระหวางประเทศ (International 
Labour Office, ILO) จะประกอบไปดวย [6]  
 

A) ขอมูลกิจการ สถานท่ีต้ัง และนายจาง 
1. ชื่อและท่ีอยูของนายจาง 
2. ชื่อและท่ีอยูของกิจการ 
3. ชื่อและท่ีอยูของฐานท่ีต้ังท่ีผูปวยทํางานอยู (กรณีกิจการมีหลายฐานท่ีต้ัง) 
4. ประเภทของกิจการ 
5. จํานวนพนักงาน (ขนาดของกิจการ) 

B) ขอมูลของผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพ 
1. ชื่อ ท่ีอยู เพศ และอายุ (วันเดือนปเกิด) 
2. สถานภาพการจางงาน (ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว หรือแรงงานรับเหมาชวง) 
3. อาชีพท่ีทําอยูในขณะที่วินิจฉัยโรค 
4. ระยะเวลาที่ทํางานปจจุบัน 

C) ขอมูลของโรคจากการประกอบอาชีพ 
1. ชื่อโรคและธรรมชาติของโรค 
2. ส่ิงคุกคามท่ีกอโรค ชองทางการสัมผัส 
3. รายละเอียดของงานท่ีสงสัยวามีการสัมผัสส่ิงคุกคามกอโรค 
4. ระยะเวลาที่สัมผัสส่ิงคุกคามกอโรค 
5. วันท่ีวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพ 

 
การเก็บขอมูลเหลานี้ จะเปนประโยชนในการชวยแพทยวินิจฉัยโรควาเกิดจากการทํางานหรือไม  

 

รายละเอียดของคูมือ 
 

หนังสือคูมือฉบับนี้แบงเปน 2 สวน สวนท่ี 1 นี้ เปนหลักการพ้ืนฐานในการลงรหัส ICD-10 สําหรับ
โรคจากการประกอบอาชีพ สวนท่ี 2 เปนรายการรหัสโรค ซึ่งไดจัดทําไวในรูปแบบสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) 
เพ่ือใหผูอานเกิดความเขาใจไดงายเมื่อนําไปใชงานจริง รายการรหัสโรคท่ีเลือกมาแสดงนั้น ผูเรียบเรียงได
ปรับใหเขากับรายการโรคจากการประกอบอาชีพของประเทศไทย [7] มากขึ้น นอกจากรายการโรคและรหัส 
ICD-10 ของแตละโรคท่ีไดแสดงไวแลว ยังแสดงรายละเอียดของส่ิงกอโรค (agent) หรือส่ิงคุมคาม (hazard) 
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ท่ีทําใหเกิดโรคนั้นๆ พรอมท้ังตัวอยางอาชีพ (occupation) หรือกิจการ (industry) ท่ีเส่ียงตอการเกิดโรคไว
ดวย  

รายการ โรค ส่ิงคุกคาม อาชีพ และกิจการ ท่ีแสดงในสวนท่ี 2 ของคูมือนี้ เปนเพียงตัวอยางรายการ
ของโรคจากการประกอบอาชีพท่ีพบบอย ซึ่งนําเสนอใหเกิดความเขาใจในหลักการเทานั้น ไมใชรายการรหัส
โรคจากการประกอบอาชีพทุกโรคท่ีมี สาเหตุท่ีไมสามารถแสดงรายการรหัสโรคทุกโรคได สวนหนึ่งเนื่องจาก
โรคใหมๆ ส่ิงคุกคามใหมๆ  และอาชีพใหมๆ มีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ตัวอยางเชนสารเคมีใหมๆ จะถูกผลิต
ออกมาใชในโรงงานอุตสาหกรรมอยูตลอด ซึ่งเมื่อใชไประยะหนึ่งอาจพบวาเปนส่ิงคุกคามใหมท่ีกอโรคได ทํา
ใหไมสามารถแสดงรายการรหัสโรคของทุกโรคไดท้ังหมด รายละเอียดเนื้อหาทางวิชาการของโรคจากการ
ประกอบอาชีพชนิดตางๆ นั้น ผูอานสามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากตํารามาตรฐานทางดานอาชีวเวชศาสตรท่ีมี
อยูในปจจุบัน [8-9]  

คูมือฉบับนี้นําเสนอเฉพาะรายการรหัสโรคจากการประกอบอาชีพ (occupational disease) และกลุม
อาการท่ีเกี่ยวของเทานั้น สําหรับรายการรหัสการบาดเจ็บเนื่องจากการประกอบอาชีพ (occupational injury) 
ไมไดทําการนําเสนอไว ในบัญชีจําแนกโรค ICD-10 ฉบับเต็ม [10] รหัสสวนท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บคือชวง
รหัส S00 – T98 และสวนท่ีใชอธิบายสาเหตุหรือสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุคือชวงรหัส V01 – Y98 องคกรแรงงาน
ระหวางประเทศ ไดจัดทําเอกสารรวบรวมคําแนะนําในการจัดทํารหัสการบาดเจ็บเนื่องจากการประกอบอาชีพ
ไวในป ค.ศ. 1998 ซึ่งผูอานท่ีสนใจสามารถหาอานศึกษาเพ่ิมเติมได [11] 

นอกจากหนังสือคูมือเลมนี้แลว ยังมีเอกสารภาษาไทยอีกฉบับ ท่ีอธิบายหลักการลงรหัสโรคจากการ
ประกอบอาชีพในระบบ ICD-10 เผยแพรไวในป พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นพ.จรัส โชคสุวรรณกิจ ผูอานท่ีสนใจ
สามารถหาอานศึกษาเพ่ิมเติมไดเชนกัน [12]  
 

หลักการพื้นฐานของ ICD-10 
 

บัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ (International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems, ICD) เปนหนังสือท่ีจัดทําโดยองคการอนามัยโลก ฉบับท่ีใชกันอยูในปจจุบันนี้ 
(พ.ศ. 2554) เปนฉบับแกไขครั้งท่ี 10 (tenth revision) เนื่องจากเปนฉบับแกไขครั้งท่ี 10 เราจึงอาจเรียก
หนังสือนี้ยอๆ วา ICD-10 ก็ได หนังสือ ICD-10 ฉบับเต็มไดมีการจัดทําเปนภาษาไทยไว นําออกเผยแพรโดย
กระทรวงสาธารณสุข [13]  

รายการรหัสโรคในหนังสือ ICD-10 มีระบบการลงรหัสท่ีชัดเจน วัตถุประสงคเพ่ือเปล่ียนจากชื่อโรคท่ี
วินิจฉัยเปนรหัสตัวอักษรและตัวเลข เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บลงในฐานขอมูล การสืบคน การวิเคราะห 
และการเบิกจายเงิน ในปจจุบันรหัส ICD-10 เปนรหัสมาตรฐานท่ีใชกันอยูท่ัวโลก [1] ปจจุบันในประเทศไทย
เอง การลงรหัส ICD-10 ก็เปนส่ิงท่ีทํากันอยูท่ัวไปในทุกสถานพยาบาล 

รหัส ICD-10 จะประกอบไปดวยตัวอักษร 3 หลัก หลักแรกคืออักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญท่ี
บอกหมวดหมูโรค (A – Z) หลักท่ี 2 – 3 คือตัวเลขที่บงบอกวาเปนโรคใด (00 – 99) การลงรหัส 3 หลักนี้เปน
ระบบบังคับพ้ืนฐานท่ีตองลงใหครบทั้ง 3 หลัก ผูอานจึงจะสามารถเขาใจรหัสได และเปนมาตรฐานสําหรับแต
ละประเทศเพื่อใชรายงานสถิติโรคใหแกองคการอนามัยโลก ตัวอยางการเขียนรหัสเปนดังนี้  

 

J45   หมายถึง  หอบหืด 
J62   หมายถึง  โรคปอดฝุนหิน 
G96   หมายถึง  อาการสมองเส่ือมเนื่องจากการไดรับสารพิษ  
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ในบางกรณีการลงรหัสโรคจะสามารถระบุรายละเอียดใหละเอียดลงไปไดอีก (แตไมเปนการบังคับ) 
ซึ่งทําโดยการเติมตัวเลขอีก 1 หลักเปนหลักท่ี 4 ไวหลังจุดทศนิยม การรายงานผลแบบ 4 หลักนี้ จะมีการ
แบงกลุมยอย (subcategory) ไวเฉพาะในบางรหัสโรคเทานั้น ซึ่งหากมีการแบงและไดลงไวจะชวยในการบอก
รายละเอียดขอมูลของโรคไดมากขึ้น ตัวอยางเชน 

 

A15 หมายถึง  วัณโรคทางเดินหายใจ 
A15.1 หมายถึง  วัณโรคทางเดินหายใจที่มีผลตรวจเสมหะยืนยัน 
 

L23 หมายถึง  ผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ 
L23.4  หมายถึง  ผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพกลุมสีสังเคราะห 
 

J67 หมายถึง  โรคปอดอักเสบภูมิไวเกิน 
J67.1  หมายถึง  โรคปอดอักเสบภูมิไวเกินจากชานออย (ปอดชานออย)  
  

ในการจัดเก็บขอมูลลงฐานขอมูลในคอมพิวเตอร กรณีท่ีตองการใหรหัสโรคท่ีลงเปนระบบ 4 หลัก
เหมือนกันท้ังหมด เพ่ือความสะดวกในการจัดเรียงขอมูลและนําไปวิเคราะหผล หนังสือ ICD-10 ฉบับเต็ม
แนะนําใหใชตัวอักษร “X” แทนรหัสหลักท่ี 4 สําหรับรหัสโรคใดท่ีมีเพียง 3 หลัก แตขอกําหนดในการลงขอมูล
โดยใชตัวอักษร “X” นี้ก็ไมไดเปนการบังคับแตอยางใด 
 

แนวทางในการลงรหัส ICD-10 สําหรับโรคจากการประกอบอาชีพ 
 

รหัส ICD-10 ในหนังสือฉบับเต็มจะแบงออกเปน 21 บท ไลเรียงตั้งแตบทท่ี I – XXI การจัดเรียงบท
จะแบงกลุมโรคตามระบบอวัยวะเปนสําคัญ รหัสโรคซึ่งถูกจัดเรียงเอาไวจะไลต้ังแต A00 ในบทท่ี I ไปจนถึง 
Z99 ในบทท่ี XXI การลงรหัสโรคในผูปวยหน่ึงรายที่มารับบริการหนึ่งครั้งสามารถลงรหัสไดหลายรหัส ซึ่ง
โดยทั่วไปแนะนําใหลงรหัสสําหรับทุกปญหาความผิดปกติท่ีพบในผูปวยนั้น รหัสแรกท่ีลงจะเรียกวารหัสโรค
หลัก (primary code) ซึ่งควรจะลงปญหาท่ีหนักท่ีสุดหรือรายแรงที่สุดไว (main condition) กรณีท่ียังมีปญหา
อ่ืนท่ีสําคัญรองลงมาอีกหลายปญหา ใหทําการลงรหัสท่ีสอง, สาม, ส่ี, หา ตามมา รหัสท่ีลงเสริมจากรหัสโรค
หลักนี้เรียกวารหัสโรครอง (secondary code) 

ในการลงรหัสโรคนั้นตองทําการตรวจยืนยันจนไดการวินิจฉัยท่ีแนนอน (definite diagnosis) แลว
เทานั้น จึงจะทําการลงรหัสวาเปนโรคนั้นได กรณีท่ียังตรวจวินิจฉัยยืนยันไดไมแนนอน ไมควรลงรหัสโรคท่ียัง
แคสงสัยอยูไปลวงหนา แตควรจะลงรหัสอาการท่ีตรวจพบในการรักษาครั้งนั้นไปกอน รหัสของอาการนี้จะอยู
ในชวงรหัส R00 – R99 ของ ICD-10 (หรือเรียกยอๆ วารหัสกลุม R-Code) เมื่อใดท่ีไดทําการตรวจวินิจฉัย
ยืนยันเปนท่ีแนนอนแลว จึงคอยลงรหัสตามโรคท่ีวินิจฉัยไดในการตรวจครั้งตอไป 

กรณีท่ีผูลงรหัสอานรายละเอียดการวินิจฉัยโรคจากแพทย สําหรับประเทศไทยสวนใหญการวินิจฉัย
หลักของแพทยมักจะเขียนอยูหลังคําวา Diagnosis (หรือแพทยบางทานอาจเขียนยอวา Dx ก็เปนได) กรณีท่ี
ชื่อโรคท่ีวินิจฉัยมีการนําหนาดวยคําท่ีแสดงความไมแนใจ เชน possible, questionable, suspected, ruled 
out (หรืออาจเขียนยอวา R/O), most likely, differential diagnosis (หรือแพทยอาจเขียนยอวา DDx) หากมี
คําเหลานี้นําหนาชื่อโรค พึงระวังไววาแพทยเกิดความไมแนใจในการวินิจฉัยดวยเหตุผลบางอยาง หรืออาจ
กําลังรอผลการตรวจทางหองปฏิบัติการบางอยางเพ่ือยืนยันการวินิจฉัยอยู กรณีเชนนี้จะไมสามารถลงรหัส
โรคนั้นใน ICD-10 ได หากยังไมไดรับการวินิจฉัยท่ีแนนอน และปจจุบันก็ไมแนะนําใหแพทยเขียนการวินิจฉัย
ในลักษณะกํากวมเชนนี้อีกแลว หากพบกรณีท่ียังไมสามารถวินิจฉัยยืนยันไดในการตรวจครั้งนั้น แนะนําให
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แพทยลงวินิจฉัยอาการท่ีตรวจไดไปกอน (เชน headache, hemoptysis, nausea เปนตน) เหตุผลเพ่ือให
สามารถลงเปนรหัส R-Code ได และท่ีสําคัญเปนอยางยิ่งคือปองกันไมใหแพทยท่ีมาดูแลผูปวยทานตอไปเกิด
ความเขาใจผิดในการวินิจฉัยโรคเดิม ซึ่งหากเกิดเหตุการณนี้ขึ้นอาจสงผลเสียอยางรายแรงตอผูปวยได    

เนื่องจากโรคจากการประกอบอาชีพมีอาการและอาการแสดงเหมือนกับโรคท่ัวๆ ไปทุกประการ 
แตกตางกันแตเพียงท่ีสาเหตุการเกิดเทานั้น อีกท้ังยังสามารถเกิดโรคไดกับทุกระบบอวัยวะของรางกาย 
ดังนั้นในบัญชีจําแนกโรค ICD-10 ซึ่งยึดถือการแบงกลุมโรคตามระบบอวัยวะเปนหลัก จึงไมไดมีบทเฉพาะ
ของโรคจากการประกอบอาชีพแบงแยกไว แตรหัสของโรคจากการประกอบอาชีพจะกระจายแทรกอยูในบท
ตางๆ ของรายการ ICD-10 ท่ัวท้ังเลมตามระบบอวัยวะท่ีเกิดโรค คูมือเลมนี้เปนการจัดรวบรวมรายการของ
โรคท่ีกระจายอยูตามบทตางๆ ของหนังสือ ICD-10 ไวในท่ีเดียว เพ่ือความสะดวกของผูลงรหัสในการคนหา
และลงรหัสโรคจากการประกอบอาชีพ 
 
 ตัวอยางการลงรหัสโรคจากการประกอบอาชีพท่ีมคีวามสลับซับซอน 
 
ตัวอยางท่ี 1: โรคจากการสัมผัสความส่ันสะเทือนเฉพาะท่ี 
 
 การสัมผัสความส่ันสะเทือนท่ีมือและแขนทําใหเกิดความผิดปกติไดท้ังท่ีเสนเลือด เสนประสาท ขอ
ตอและกระดูก การจะลงรหัสโรคใดเปนรหัสโรคหลักนั้น ใหยึดตามความผิดปกติท่ีรุนแรงมากท่ีสุดเปนสําคัญ 
สวนความผิดปกติท่ีรุนแรงนอยลงมาใหลงเปนรหัสโรครอง ดังนี้ 
 

 ผลตอเสนเลือด  I73.0 กลุมอาการเรยโนลด 
 

 ผลตอเสนประสาท  G62.8 ความผิดปกติของกลุมเสนประสาท 
G56.0 กลุมอาการอุโมงคขอมือ 

    G56.2 รอยโรคท่ีเสนประสาทอัลนาร 
    G56.3 รอยโรคท่ีเสนประสาทเรเดียล 
 

ผลตอกระดูกและขอ M19.2 ขอเส่ือมจากสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีขออ่ืนนอกเหนือจาก CMC joint 
 

 กรณีท่ีความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นทุกอยางมีความรุนแรงพอๆ กัน อาจเลือกลงรหัส T75.2 (ผลจากความ
ส่ันสะเทือน) เปนรหัสโรคหลัก และความผิดปกติแตละอยางท่ีพบใหลงเปนรหัสโรครองอันดับตอๆ มาก็ได 
 
ตัวอยางท่ี 2: โรคของระบบประสาทจากการสัมผัสตัวทําละลายอินทรีย 
 
 อาการของระบบประสาทจากการสัมผัสสารตัวทําละลายอินทรีย เปนตัวอยางของความผิดปกติท่ีมี
ความรุนแรงไดหลายระดับ ต้ังแตรุนแรงมากคือเกิดอาการสมองเส่ือมเรื้อรัง ไปจนถึงไมมีอาการอะไรเลย 
ความผิดปกติท่ีตางระดับความรุนแรงกันนี้ บางครั้งอาจถูกจัดอยูใน ICD-10 คนละหมวดหมูกันเลยก็ได การ
ลงรหัสอาจยึดตามตัวอยางท่ีแสดงไวดังนี้ 
 

 สมองเส่ือมจากตัวทําละลายอินทรีย    ลงรหัส G92 
 ความผิดปกติทางพุทธิปญญาจากตัวทําละลายอินทรีย  ลงรหัส F06.7 
 สัมผัสตัวทําละลายอินทรียแลววิงเวียน แตไมเปนโรค  ลงรหัส R42 รวมกับ X46 
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 สัมผัสตัวทําละลายอินทรียแลวมาพบแพทย แตไมมีอาการใดๆ ลงรหัส Z03.3 รวมกับ X46 
 
ตัวอยางท่ี 3: กลุมโรคภูมิแพของระบบทางเดินหายใจ 
 
 กลุมโรคภูมิแพของระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากการประกอบอาชีพมีหลายโรค เนื่องจากโรค
ท้ังหมดเกิดท่ีระบบอวัยวะเดียวกันคือระบบทางเดินหายใจ ในกรณีนี้รหัสโรคจึงอยูในหมวดเดียวกันคือ J00 – 
J99 ท้ังหมด ตัวอยางของรหัสโรคในกลุมนี้คือ 
 

 ภูมิแพน้ํามูกไหล      J30.3 
 หอบหืดท่ีเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน    J45.0 
 หอบหืดแบบผสม      J45.8 
 ปอดอักเสบภูมิไวเกิน     J67.0 – J67.8  
 กลุมอาการฝุนอินทรียเปนพิษ    J66.8 
  

 กรณีท่ีผูปวยมีอาการที่คลายกับหอบหืด แตไมใชโรคหอบหืด หรืออาการยังไมเขาเกณฑการวินิจฉัย 
ควรจะลงรหัสอาการท่ีเกิดขึ้นเชน หายใจลําบาก (R06.1) หายใจเปนเสียงวี้ด (R06.2) แทน 
 
ตัวอยางท่ี 4: กลุมอาการท่ีเชื่อวาสัมพันธกับการทํางานแตยังไมมีวิธีการตรวจวินิจฉัยท่ีแนนอน 
 
 ในชวงไมกี่ปมานี้ มีกลุมอาการใหมๆ ท่ีอางวามีสวนสัมพันธกับการประกอบอาชีพท่ีไดรับความ
สนใจเพ่ิมขึ้นหลายกลุมอาการ เชน sick-building syndrome (SBS), multiple chemical sensitivity (MCS) 
หรือ electrical sensitivity เปนตน [8-9] กลุมอาการเหลานี้มักมีอาการของหลายระบบอวัยวะ บางกลุมอาการ
ยังไมมีเกณฑการวินิจฉัยท่ีแนนอน บางกลุมอาการก็ยังไมทราบสาเหตุท่ีชัดเจน ดวยเหตุนี้กลุมอาการใหม
เหลานี้จึงยังไมมีรหัสโรคใหลงเปนการเฉพาะ หากมีการวินิจฉัยกลุมอาการเหลานี้ขึ้น คําแนะนําในปจจุบันท่ี
ทําไดคือ ใหลงรหัสความผิดปกติท่ีรุนแรงท่ีสุดเปนรหัสโรคหลัก และความผิดปกติท่ีรุนแรงรองๆ ลงมาเปน
รหัสโรครอง ลงรหัสจนครบหมดทุกความผิดปกติท่ีผูปวยมี ในอนาคตหากมีการศึกษาเกี่ยวกับกลุมอาการ
เหลานี้มากขึ้น มีการกําหนดเกณฑการวินิจฉัยและทราบสาเหตุท่ีชัดเจนแลว อาจมีการกําหนดรหัสเฉพาะของ
กลุมอาการเหลานี้ไวในระบบ ICD-10 ในภายหลังได   
 

การลงรหัสเสริม “Y96” 
 

การลงรหัสโรครอง “Y96” เสริมจากรหัสโรคหลัก เพ่ือชวยแยกโรคที่มีสาเหตุมาจากการประกอบ
อาชีพออกจากโรคท่ัวไปเปนส่ิงท่ีสามารถทําได หากสถานพยาบาลแตละแหง ชวยกันลงรหัสเสริมนี้ในผูปวยท่ี
วินิจฉัยเปนโรคจากการประกอบอาชีพทุกราย จะเปนการชวยใหระบบรายงานสถิติโรคจากการประกอบอาชีพ
มีความสมบูรณขึ้น เมื่อมาทําการสืบคนเพ่ือรวบรวมสถิติจํานวนผูปวย ก็จะสามารถแยกโรคจากการประกอบ
อาชีพออกจากโรคท่ัวไปไดดีขึ้น [14]  

ในบัญชีจําแนกโรค ICD-10 นั้น โรคจากการประกอบอาชีพท่ีเปนท่ีรูจักกันมานานแลว (classical 
occupational disease) มีเกณฑการวินิจฉัยท่ีเปนท่ียอมรับมานาน และสาเหตุการเกิดมักมาจากการประกอบ
อาชีพเทานั้น โรคเหลานี้มักจะมีรหัสเฉพาะอยูในรายการ ICD-10 แลว เชน แอสเบสโตสิส (J61) โรคปอดฝุน
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หิน (J62) โรคปอดฝุนฝาย (J67.0) โรคปอดชานออย (J67.1) เหลานี้เปนตน โรคกลุมนี้สามารถลงรหัสไวใน
ฐานขอมูลตามรหัส ICD-10 ท่ีมีไดเลย และมักไมมีปญหาในการสืบคน  

แตสําหรับโรคจากการประกอบอาชีพยุคใหม ซึ่งเปนโรคจากการประกอบอาชีพสวนใหญท่ีพบใน
ปจจุบัน เชนโรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ (occupational asthma) โรคกระดูกและกลามเนื้อจากการ
ประกอบอาชีพ (occupational musculoskeletal disease) โรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ (occupational 
infection) โรคผวิหนังจากการประกอบอาชีพ (occupational skin disease) สังเกตไดงายๆ วาโรคเหลานี้มัก
เขียนการวินิจฉัยโดยมคีําวา “occupational” นําหนาชื่อ โรคเหลานี้ลวนแตมีอาการและอาการแสดงท่ีตรวจได
เหมือนกับโรคท่ัวไปทุกประการ ความแตกตางจากโรคท่ัวไปเพียงอยางเดียวคือมีสาเหตุมาจากการทํางาน 
(คือถาไมทํางานก็จะไมปวย) ปจจุบันโรคกลุมนี้ลวนมีเกณฑการวินิจฉัยท่ีชัดเจนกําหนดไว [7] แตในหนังสือ 
ICD-10 จะไมไดมีการแยกรหัสออกจากโรคเดียวกันท่ีเกิดจากสาเหตุอ่ืน  

เพ่ือแกไขปญหานี้ จึงแนะนําใหทําการลงรหัสโรครองดวยรหัส “Y96” เสริม เพ่ือใหเกิดความแตกตาง
จากโรคท่ัวไป การลงรหัสหลายรหัสเพ่ือใชอธิบายความผิดเพียงอยางเดียวของผูปวยนั้นสามารถทําได [1] ซึ่ง
การลงรหัสเสริมเชนนี้จะทําใหแยกสถิติผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพออกจากผูปวยโรคท่ัวไปไดชัดเจน 
เมื่อมาทําการสืบคนฐานขอมูลเพ่ือรวบรวมสถิติในภายหลัง ตัวอยางการลงรหัสโดยใชหลักการนี้ เชน 

 

ลมพิษจากการสัมผัสกรณีท่ัวๆ ไป    ลงรหัส  L50.6 
 ลมพิษจากการสัมผัสในพยาบาลที่ใชถุงมือลาเท็กซ  ลงรหัส  L50.6 และ Y96 
 

วัณโรคทางเดินหายใจมีผลเพาะเชื้อยืนยัน   ลงรหัส  A15.1 
 วัณโรคทางเดินหายใจในแพทยซึ่งติดมาจากคนไข  ลงรหัส  A15.1 และ Y96 
 

ตอกระจกจากสาเหตุอ่ืนๆ     ลงรหัส  H26.2 
ตอกระจกในชางเปาแกวจากการสัมผัสรังสีอินฟราเรด  ลงรหัส  H26.2 และ Y96 
 

หลักการเดียวกันนี้ สามารถใชกับโรคท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมมลพิษไดดวย โดยการลงรหัส “Y97” เปน
รหัสโรครองเสริมจากรหัสโรคหลัก 

จากประสบการณทดลองใชการลงรหัสเสริม “Y96” ของผูเรียบเรียง พบวามีปญหาอยางหน่ึงเกิดขึ้น
คือ รหัสเสริม “Y96” นั้น คําอธิบายในหนังสือ ICD-10 ฉบับเต็มกําหนดใหหมายถึง “ภาวะท่ีเกี่ยวของกับการ
ทํางาน” หรือ “work-related condition” ซึ่งนาจะหมายถึงภาวะและโรคทุกชนิดท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน ไม
วาจะเกี่ยวของในแงมุมใดก็ตาม แตในระบบของกองทุนเงินทดแทนและในวงการอาชีวอนามัยปจจุบัน เรามัก
แบงแยกภาวะหรือโรคท่ีเกี่ยวของกับการทํางานท้ังหมดออกเปน 2 กลุมใหญ คือโรคท่ีมีสาเหตุมาจากการ
ประกอบอาชีพโดยตรง (occupational disease) กับโรคท่ีไมไดมีสาเหตุมาจากการประกอบอาชีพ แตการ
ประกอบอาชีพจะมีผลกระทบตออาการของโรคได (work-related disease) การแบงโรคออกเปน 2 กลุมนี้มี
ความสําคัญมากโดยเฉพาะสําหรับระบบกองทุนเงินทดแทน เพราะจะเปนตัวชี้วัดสําคัญวาผูปวยจะเบิกเงิน
ชดเชยความเจ็บปวยไดหรือไม อยางไรก็ตามเนื่องจากในหนังสือ ICD-10 ฉบับเต็มนั้นกําหนดรหัสเสริมท่ี
เกี่ยวกับการทํางานมาใหเพียงแครหัสเดียวคือ “Y96” ในทางปฏิบัติจึงแนะนําใหลงรหัส “Y96” เสริมเฉพาะใน
กรณีโรคจากการประกอบอาชีพ (occupational disease) เพียงอยางเดียว สวนโรคที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพ (work-related disease) ไมตองลงรหัสเสริม การทําในลักษณะนี้นาจะเปนประโยชนกับการใช
ดูสถิติโรคจากการประกอบอาชีพของประเทศมากกวาการลงรหัสใหกับทุกโรคท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน  
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สรุปส่ิงที่ควรทราบ 
 

1. โรคจากการประกอบอาชีพ มีอาการเหมือนกับโรคท่ัวๆ ไปทุกประการ แตกตางกันเพียงท่ีสาเหตุ
การเกิด ดังน้ันในรายการรหัสโรค ICD-10 จึงไมมีบทเฉพาะของโรคจากการประกอบอาชีพแยก
สวนออกมาชัดเจน แตรหัสของโรคเหลาน้ีจะกระจายแทรกอยูในบทตางๆ ของรายการโรค ICD-
10 ท่ัวท้ังเลม  

2. รหัสโรค ICD-10 ประกอบไปดวย 3 ตัวอักษร ตัวแรกคืออักษรภาษาอังกฤษท่ีบอกหมวดหมูโรค 
ตัวท่ี 2 – 3 คือตัวเลขท่ีบอกวาเปนโรคใด เชน A17, J66, N14 เปนตน กรณีท่ีสามารถระบุ
รายละเอียดลงไปไดอีก (แตไมบังคับ) จะมีการเติมตัวเลขอีก 1 ตัวเปนตัวท่ี 4 ไวหลังจุดทศนิยม 
เชน R78.2, Z57.3, J84.1 เปนตน 

3. การลงรหัสโรคใน ICD-10 สําหรับผูปวยคนหน่ึงท่ีมารับบริการคร้ังหน่ึง สามารถลงไดหลายรหัส 
รหัสแรกสุดท่ีลงเปนรหัสของโรคหรืออาการที่สําคัญท่ีสุด เรียกวารหัสโรคหลัก (primary code) 
รหัสท่ีลงตอๆ ไปเรียกวารหัสโรครอง (secondary code) ซึ่งใชลงในโรคหรืออาการที่มี
ความสําคัญรองลงมา หรือใชลงเพื่ออธิบายลักษณะอาการของรหัสโรคหลักเพิ่มเติม 

4. การลงรหัสโรคจากการประกอบอาชีพ ในบางโรคที่ “มักเปนเฉพาะจากการประกอบอาชีพ
เทาน้ัน” และเปนโรคที่รูจักกันมานาน มักจะมีรหัสเฉพาะอยูในรายการรหัสโรค ICD-10 แลว เชน 
แอสเบสโตสิส (J61), โรคปอดฝุนหิน (J62), โรคปอดฝุนฝาย (J67.0) โรคปอดชานออย (J67.1) 
เปนตน 

5. สวนโรคจากการประกอบอาชีพสวนใหญท่ี “เปนจากการประกอบอาชีพก็ได หรือจากสาเหตุอ่ืนก็
ได” วิธีการที่จะทําใหแยกความแตกตางวาเปนโรคจากการประกอบอาชีพหรือไม จําเปนตองลง
รหัสโรครองดวยรหัส “Y96” เสริม ซึ่งจะทําใหแยกผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพออกจาก
ผูปวยท่ัวไปได เมื่อทําการสืบคนฐานขอมูลในภายหลัง ตัวอยางการลงรหัสดวยหลักการนี้ เชน 

a. โรคหอบหืด: ลงรหัสเดียวคือ J45  
โรคหอบหืดจากการประกอบอาชีพ: รหัสท่ี 1 ลง J45 รหัสท่ี 2 ลง Y96 

b. โรคหัด: ลงรหัสเดียวคือ B05 
โรคหัดท่ีติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ: รหัสท่ี 1 ลง B05 รหัสท่ี 2 ลง Y96 

c. กลุมอาการอุโมงคขอมือ: ลงรหัสเดียวคือ G56.0 
กลุมอาการอุโมงคขอมือจากการประกอบอาชีพ: รหัสท่ี 1 ลง G56.0 รหัสท่ี 2 ลง Y96 

6. รหัส “Y96” ท่ีใชลงเสริมน้ี ใชลงเสริมเฉพาะโรคที่มีสาเหตุจากการประกอบอาชีพ (occupational 
disease) แตไมตองใชลงเสริมโรคท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพ แตมีสาเหตุมาจากสาเหตุ
อ่ืน (work-related disease)  

7. หลักการเดียวกันน้ี สามารถใชกับโรคจากส่ิงแวดลอมมลพิษไดเชนกัน โดยการลงรหัส “Y97” 
เปนรหัสโรครอง เสริมจากรหัสโรคหลัก  
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สวนที่ 2 
 

รายการรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ 
 

 ในสวนนี้จะเปนตารางแสดงรหัส ICD-10 ของโรคจากการประกอบอาชีพและปญหาทางอาชีวอนามัย
ท่ีพบบอย ซึ่งในตารางไดระบุชื่อส่ิงคุกคามท่ีกอโรคและอาชีพท่ีมักทําใหปวยเปนโรคเหลานี้ไวดวย ชนิดของ
ส่ิงคุกคามและอาชีพท่ีระบุไวในตารางเปนเพียงตัวอยางท่ีพบบอยเทานั้น ไมไดจําแนกรายละเอียดส่ิงคุกคาม
และอาชีพท่ีมีโอกาสทําใหปวยเปนโรคไวท้ังหมด หลักการพิจารณาคือเมื่อมีงานใดที่มีส่ิงคุกคามท่ีตองสงสัย
อยูในกระบวนการทํางาน ก็มีโอกาสเปนไปไดท่ีจะเกิดโรคจากส่ิงคุกคามนั้น ลักษณะการไดรับส่ิงคุกคามอาจ
ไมไดมาจากการทํางานโดยปกติเพียงอยางเดียว แตอาจมาจากอุบัติเหตุรั่วไหล ผลพวงจากปฏิกิริยาเคมี ของ
เสียท่ีเกิดจากกระบวนการทํางาน หรือแมแตมาจากสถานที่ทํางานขางเคียง ก็ได เนื่องจากส่ิงคุกคามใหมและ
อาชีพใหมมีเกิดขึ้นตลอดเวลา จึงไมสามารถระบุรายการโรคท้ังหมดไว ผูท่ีสนใจสามารถหาความรูเพ่ิมเติมได
จากตําราวิชาการท่ีเกี่ยวของ [8-9] รายการท่ีแสดงแบงตามกลุมโรคไดดังนี้ 

 

1. โรคติดเช้ือและปรสิต 
Certain infectious and parasitic diseases (A00 – B99) 
 
แมวาโดยปกติคนท่ัวไปมีโอกาสติดเชื้อโรคตางๆ ไดไมวาประกอบอาชีพใดอยูแลว แตในบางอาชีพจะมี

โอกาสเกิดโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพไดมากกวาอาชีพอื่น ตัวอยาง เชน เกษตรกร, บุคลากรทาง
การแพทย, บุคลากรในหองปฏิบัติการ, ผูท่ีทํางานปศุสัตว และผูท่ีทํางานสัมผัสสารคัดหล่ังจากสัตว เปนตน 
รายการในตารางตอไปนี้เปนตัวอยางของโรคติดเชื้อจากการทํางานท่ีอาจพบไดในประเทศไทย แสดงรายการ
โดยแบงกลุมตามเชื้อกอโรคดังนี้  

 
1.1  โรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย  

Bacterial infections 

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
A15 วัณโรคทางเดินหายใจ มีผลตรวจหาเชื้อหรือ

ตรวจชิ้นเน้ือยืนยัน 
Respiratory tuberculosis, bacteriologically 
and histologically confirmed 

Mycobacterium tuberculosis  
จากผูปวยติดเชื้อ  
 
Mycobacterium bovis  
จากสัตวติดเชื้อ (วัว) 

บุคลากรทางการแพทย บุคลากรใน
หองปฏิบัติการทางการแพทย 
 
สัตวแพทย คนงานโรงฆาสัตว 
 

 A15.0 วัณโรคปอด  
ยืนยันโดยการตรวจเสมหะพบเชื้อ  
โดยมีหรือไมมีผลเพาะเชื้อก็ได 
Tuberculosis of lung,  
confirmed by sputum microscopy  
with or without culture 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

 A15.1 วัณโรคปอด 
ยืนยันโดยการเพาะเชื้อเทาน้ัน 
Tuberculosis of lung,  
confirmed by culture only 

  

 A15.2 วัณโรคปอด 
ยืนยันโดยการตรวจชิ้นเน้ือ 
Tuberculosis of lung, 
Confirmed histologically 

  

    
A16 วัณโรคทางเดินหายใจ ไมมีผลตรวจหาเชื้อ

หรือตรวจชิ้นเน้ือยืนยัน 
Respiratory tuberculosis, not confirmed 
bacteriologically or histologically 

เหมือน A15 เหมือน A15 

    
A17 วัณโรคของระบบประสาท 

Tuberculosis of nervous system 
เหมือน A15 เหมือน A15 

    
A18 วัณโรคของอวัยวะอื่นๆ 

Tuberculosis of other organs 
  

 A18.0 วัณโรคกระดูกและขอ 
of bones and joints 

เหมือน A15 เหมือน A15 

 A18.1 วัณโรคทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ 
of genitourinary system 

เหมือน A15 เหมือน A15 

 A18.2 วัณโรคตอมนํ้าเหลอืงสวนปลาย 
of peripheral lymph nodes 

เหมือน A15 เหมือน A15 

 A18.3 วัณโรคลําไสและเยื่อบุชองทอง 
of intestine and peritoneum 

เหมือน A15 เหมือน A15 

 A18.4 วัณโรคผิวหนัง 
of skin and subcutaneous tissue 

เหมือน A15 และ 
Mycobacterium marinum 
จากตูปลาและสัตวนํ้า 

เหมือน A15 และ 
คนดูแลพิพิธภัณฑสัตวนํ้า  
คนเลี้ยงปลา คนขายปลาสวยงาม 

 A18.5 วัณโรคของตา 
of eyes 

เหมือน A15 เหมือน A15 

 A18.6 วัณโรคของห ู
of ears 

เหมือน A15 เหมือน A15 

 A18.7 วัณโรคของตอมหมวกไต 
of adrenal glands 

เหมือน A15 เหมือน A15 

 A18.8 วัณโรคของอวัยวะอื่นๆ 
of other specified organs 

เหมือน A15 เหมือน A15 

    
A19 วัณโรคชนิดแพรกระจาย 

Miliary tuberculosis 
เหมือน A15 เหมือน A15 

    
A22 แอนแทร็กซ 

Antrax 
Bacillus anthracis 
จากวัว ควาย แพะ แกะ 

คนเลี้ยงวัว-ควาย คนงานโรงฆาสัตว 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ สัตวแพทย 
โรงฟอกหนัง โรงงานที่ใชหนังสัตว 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

A23 บรูเซลโลสิส 
Brucellosis 

Brucella spp.  
จากแพะ แกะ วัว ควาย หมู 

คนเลี้ยงแพะ คนงานโรงฆาสัตว 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ สัตวแพทย 

    
A24 เมลิออยโดสิส 

Melioidosis 
Burkhoderia pseudomallei 
ในพื้นดินภาคอีสาน 

เกษตรกร คนที่ทํางานเทาเปลา 
บุคลากรทางการแพทย บุคลากรใน
หองปฏิบัติการทางการแพทย 

    
A27 โรคฉี่หนู 

Leptospirosis 
Leptospira interrogans 
จากปสสาวะหนู หมา แมว 

เกษตรกร คนที่ทํางานเทาเปลา 
คนเลี้ยงสัตว คนงานโรงฆาสัตว 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ สัตวแพทย 

    
A35 บาดทะยัก 

Tetanus 
 

Clostridium tetani 
จากพ้ืนดิน ของหมักหมม 
เขารางกายทางแผลที่สกปรก 

คนที่ทํางานเทาเปลา ทหาร 
คนงานกอสราง คนขุดคลอง ลอกทอ 
 

    
A39 ไขกาฬหลังแอน 

Meningococcal infection 
Neisseria meningitidis 
จากผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย บุคลากรใน
หองปฏิบัติการทางการแพทย 

 A39.0 ติดเชื้อท่ีเยื่อหุมสมอง 
Meningococcal meningitis  

  

 A39.2 ติดเชื้อในเลือดแบบเฉียบพลัน 
Acute meningococcemia 

  

 A39.3 ติดเชื้อในเลือดแบบเร้ือรัง 
Chronic meningococcemia 
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1.2  โรคติดเชื้อจากคลาไมเดียและริคเก็ตเซีย 
Chlamydial and rickettsial infections  

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

เชื้อกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
A70 ไขนกแกว 

Chlamydia psittaci infection  
(ornithosis)  

Chlamydia psittaci 
จากนกเชน นกแกว นกพิราบ 

คนขายนกสวยงาม 
คนเพาะพันธุนก 

    
J16 ปอดอักเสบจากเชื้อกอโรคชนิดอ่ืนๆ 

Pneumonia due to other organisms 
  

 J16.0 ปอดอักเสบจากเชื้อคลาไมเดีย 
Chlamydial pneumonia 

Chlamydia pneumoniae 
จากผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย 

    
A75 ไขรากสาดใหญ 

Typhus fever 
  

 A75.3 สครับ ไทฟส 
Scrub typhus 

Rickettsia tsutsugamushi 
จากตัวไรออน (chigger) ที่มากัดคน 

ชาวสวน ทหาร คนหาของปา  
นักสํารวจ นายพราน มัคคุเทศก 
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1.3  โรคติดเชื้อจากไวรัส  
Viral infections  

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

เชื้อกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
A82 พิษสุนัขบา 

Rabies 
Rabies virus 
จากหมา จ้ิงจอก แมว คางคาว 

คนเลี้ยงสัตว คนงานโรงฆาสัตว 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ สัตวแพทย 
เจาหนาที่ปาไม เจาหนาที่ปศุสัตว 

    
B01 อีสุกอีใส (ไขสุกใส) 

Varicella (Chicken pox) 
Varicella-Zoster virus 
จากผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ 

    
B05 หัด 

Measles 
Measles virus 
จากผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ 

    
B06 หัดเยอรมัน 

Rubella (German measles) 
Rubella virus 
จากผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ 

    
B16 ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดบี 

Acute hepatitis B 
Hepatitis B virus 
จากเลือดผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่กูภัย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ พัศดี ตํารวจ 

    
B17 ตับอักเสบเฉียบพลันจากไวรัสชนิดอ่ืน 

Other acute viral hepatitis 
  

 B17.0 ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดซี 
Acute hepatitis C 

Hepatitis C virus 
จากเลือดผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่กูภัย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ พัศดี ตํารวจ 

 B17.1 ตับอักเสบเฉียบพลันชนิดอี 
Acute hepatitis E 

Hepatitis E virus 
จากเลือดผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย เจาหนาที่กูภัย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ พัศดี ตํารวจ 

     
B23 ติดเชื้อเอชไอวี 

Human immunodeficiency virus (HIV) 
disease resulting in other conditions 

  

 B23.0 กลุมอาการจากการติดเชื้อเอชไอวี 
Acute HIV infection syndrome 
(Acute retroviral syndrome) 

HIV 
จากเลือดผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ 

    
B24 โรคเอดส 

Unspecified human immunodeficiency 
virus (HIV) disease 

HIV 
จากเลือดผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ 

    
J09 ไขหวัดนก 

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
Influenza caused by influenza viruses that 
normally infected only birds and, less 
commonly, other animals 

Influenza virus (type A) 
จากสัตวปกติดเชื้อ 
จากสัตวติดเชื้ออื่น เชน หมู  

คนเลี้ยงไก คนทําลายไก คนเลี้ยงหมู  
บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

เชื้อกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

U04 กลุมอาการหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
Severe acute respiratory syndrome 
(SARS)  

Corona virus 
จากผูปวยติดเชื้อ 

บุคลากรทางการแพทย 
บุคลากรในหองปฏิบัติการ 

    

 
 
 

1.4  โรคติดเชื้อจากรา  
Mycoses  

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

เชื้อกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
B38 คอคซิดิออยโดมัยโคสิส 

Coccidioidomycosis 
Coccidioides immitis 
จากดิน 

เกษตรกร คนที่ทํางานเทาเปลา 
 

    
B39 ฮิสโตพลาสโมสิส 

Histoplasmosis 
Histoplasma capsulatum 
จากดิน ข้ีนกและคางคาว 

เกษตรกร คนที่ทํางานเทาเปลา 
คนเลี้ยงไก คนเก็บข้ีคางคาว 

    
B42 สปอโรทริโคสิส 

Sporotrichosis 
Sporothrix schenkii 
จากซากพืช เปลือกไม 

เกษตรกร คนสวน ขายดอกไม 
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1.5  โรคติดเชื้อจากโปรโตซัวและปรสิต 
Protozoal and parasitic diseases 

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

เชื้อกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
B50 มาลาเรียจากเชื้อ P. falciparum 

Plasmodium falciparum malaria 
Plasmodium falciparum 
จากยุงกนปลอง 

ชาวสวน ทหาร คนหาของปา  
นักสํารวจ นายพราน มัคคุเทศก 

    
B51 มาลาเรียจากเชื้อ P. vivax 

Plasmodium vivax malaria 
Plasmodium vivax 
จากยุงกนปลอง 

เหมือน B50 

    
B52 มาลาเรียจากเชื้อ P. malariae 

Plasmodium malariae malaria 
Plasmodium malariae 
จากยุงกนปลอง 

เหมือน B50 

    
B53 มาลาเรียจากเชื้ออ่ืนๆ 

Other confirmed malaria 
  

 B53.0 มาลาเรียจากเชื้อ P. ovale 
Plasmodium ovale malaria 

Plasmodium ovale 
จากยุงกนปลอง 

เหมือน B50 

    
B58 ทอกโสพลาสโมสิส 

Toxoplasmosis 
Toxoplasma godii  
จากแมว (หมา นก แกะ แพะ หมู วัว)  

รานขายสัตวเลี้ยง สัตวแพทย  
คนเพาะพันธุแมวขาย 
(โดยเฉพาะในคนที่ภูมิคุมกันต่ํา) 

    
B65 โรคพยาธิใบไมในเลือด 

Schistosomiasis 
Schistosoma spp.  
จากการสัมผัสนํ้าที่มีเชื้อปนเปอน 

เกษตรกร คนขุดคลอง ลอกทอ   
งานทุกชนิดท่ีตองย่ํานํ้า 

    
B76 โรคพยาธปิากขอ 

Hookworm diseases 
  

 B76.0  
 

โรคพยาธปิากขอ 
Ancylostomiasis 

Ancylostoma spp. 
จากอุจจาระที่ถายตามพื้นดิน 

คนงานเหมือง คนกรีดยาง 
เกษตรกรที่ทํางานไมใสรองเทา 
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2. โรคมะเร็ง 
Malignant Neoplasm (C00 – C97) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
C22 มะเร็งของตับและทอนํ้าดีในตับ 

Malignant neoplasm of liver and 
intrahepatic bile ducts 

  

 C22.3 มะเร็งเสนเลือดของตับ 
Angiosarcoma of liver 

ไวนิล คลอไรด โมโนเมอร 
Vinyl chloride monomer 

โรงงานไวนิล คลอไรด 

    
C30 มะเร็งโพรงจมูกและหูชั้นกลาง 

Malignant neoplasm of nasal cavity and 
middle ear 

  

 C30.0 มะเร็งโพรงจมูก 
Nasal cavity 

ฝุนไม 
Wood dust 
 
โครเมียม (VI) 
Chromium (VI)  
 
นิกเกิล 
Nickel compounds 

ชางไม โรงงานเฟอรนิเจอร คนตัดไม 
 
 
งานชุบโครเมียม โรงงานทําสี 
 
 
โรงงานถานไฟฉาย โรงงานทําสเตนเลส  

    
C34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะเร็งของหลอดลมและปอด 
Malignant neoplasm of bronchus and 
lung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แรใยหิน 
Asbestos 
 
 
 
สารหนู 
Arsenic  
 
โครเมียม (VI) 
Chromium (VI) 
 
นิกเกิล 
Nickel 
 
เรดอน 
Radon progeny 
 
บิส-(คลอโรเมทิล)-อีเธอร 
Bis-(chloromethyl) ether 

งานที่ใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ เชน 
(เชนโรงงานทําฉนวน โรงงานทําผาเบรก 
โรงงานกระเบ้ืองมุงหลังคา อูตอเรือ ซอม
รถ คนงานรื้อถอนอาคาร) 
 
งานรอนแรในเหมืองดีบุก หลอมทองแดง 
โรงงานยาฆาแมลง ยาฆาหญา ฟอกหนัง 
 
งานชุบโครเมียม โรงงานทําสี 
 
 
โรงงานถานไฟฉาย โรงงานทําสเตนเลส 
 
 
ทํางานสัมผัสดินในภาคเหนือ 
คนงานเหมืองที่ทํางานอยูใตดิน 
 
โรงงานสารเคมี 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

C40 มะเร็งกระดูกและขอท่ีเกิดบริเวณรยางค 
Malignant neoplasm of bone and 
articular cartilage of limbs 

รังสีชนิดกอไอออน 
Ionizing radiation 

บุคลากรแผนกรังสีของโรงพยาบาล 
โรงงานที่ใชรังสีเอ็กซตรวจสอบสินคา 
 

    
C41 มะเร็งกระดูกและขอท่ีเกิดบริเวณอื่น 

Malignant neoplasm of bone and 
articular cartilage other sites 

เหมือน C40 เหมือน C40 

    
C44 มะเร็งผิวหนังชนิดอ่ืนๆ 

(มะเร็งผิวหนังชนิด squamous cell) 
Other malignant neoplasm of skin 
(Squamous cell carcinoma) 

สารหนู 
Arsenic 
 
ถานหิน นํ้ามันดิน  
Coal, tar, mineral oil 
 
รังสีชนิดกอไอออน 
Ionizing radiation 

งานรอนแรในเหมืองดีบุก หลอมทองแดง 
โรงงานยาฆาแมลง ยาฆาหญา ฟอกหนัง 
 
คนทําถนนลาดยางมะตอย 
คนงานเหมืองถานหิน 
 
บุคลากรแผนกรังสีของโรงพยาบาล 
โรงงานที่ใชรังสีเอ็กซตรวจสอบสินคา 

    
C45 มะเร็งของมีโสทีเลียม 

Mesothelioma 
แรใยหิน 
Asbestos 

งานที่ใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ เชน 
(เชนโรงงานทําฉนวน โรงงานทําผาเบรก 
โรงงานกระเบ้ืองมุงหลังคา อูตอเรือ ซอม
รถ คนงานรื้อถอนอาคาร) 

 C45.0 มะเร็งมีโสทีเลียมเยื่อหุมปอด 
Mesothelioma of pleura 

  

 C45.1 มะเร็งมีโสทีเลียมเยื่อบุชองทอง 
Mesothelioma of peritoneum 

  

 C45.7 มะเร็งมีโสทีเลียมที่ตําแหนงอื่นๆ 
Mesothelioma of other sites 

  

 C45.9 มะเร็งมีโสทีเลียมไมระบุตําแหนง 
Mesothelioma, unspecified 

  

    
C67 มะเร็งกระเพาะปสสาวะ 

Malignant neoplasm of bladder 
อโรมาติก เอมีนส 
Aromatic amines 

โรงงานทํายางและสี 

    
C91 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดลิมฟอยด 

Lymphoid leukemia 
รังสีชนิดกอไอออน 
Ionizing radiation 
 
เบนซีน 
Benzene 

บุคลากรแผนกรังสีของโรงพยาบาล 
โรงงานที่ใชรังสีเอ็กซตรวจสอบสินคา 
 
โรงงานที่ใชเบนซีนเปนตัวทําละลาย 
โรงกลั่นนํ้ามัน ปมนํ้ามัน 

    
C92 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดไมอีลอยด 

Myeloid leukemia 
เหมือน C91 เหมือน C91 

    
C94 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเซลลชนิดอ่ืนๆ 

Other leukemias of specified cell typed 
เหมือน C91 เหมือน C91 
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3. โรคเลือด 
Non-malignant diseases of the blood (D50 – D89) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
D59 โรคเลือดจางเน่ืองจากเม็ดเลือดแดงแตก 

Acquired hemolytic anemia 
  

 D59.4 โรคเลือดจางเน่ืองจากเม็ดเลือดแดง
แตกที่ไมไดเกิดจากระบบภูมิคุมกัน
ผิดปกติ 
Other non-autoimmune hemolytic 
anemia 

กาซอารซีน 
Arsenic hydride (Arsine) 
 
แนฟทาลีน 
Naphthalene 
 
สารประกอบไตรบูทิลของดีบุก 
Tributyl tin 
 
ไตรไนโตรโทลูอีน (ทีเอ็นที) 
Trinitrotoluene (TNT) 

กระบวนการอิเล็กโทรไลติค  
กระบวนการสกัดสารหนู 
 
โรงงานเคมี 
 
 
โรงงานยาฆาหญา 
เกษตรกรที่ใชยาฆาหญา 
 
 
โรงงานทําระเบิดทีเอ็นที 

    
D61 โรคเลือดจางเน่ืองจากไขกระดูกฝอ 

Other aplastic anemia 
  

 D61.2 โรคเลือดจางเน่ืองจากไขกระดูกฝอ
จากการสัมผัสส่ิงกอโรคภายนอก 
Aplastic anemia due to other 
external agents 

รังสีชนิดกอไอออน 
Ionizing radiation 
 
เบนซีน 
Benzene 

บุคลากรแผนกรังสีของโรงพยาบาล 
โรงงานที่ใชรังสีเอ็กซตรวจสอบสินคา 
 
โรงงานที่ใชเบนซีนเปนตัวทําละลาย 
โรงกลั่นนํ้ามัน ปมนํ้ามัน 

    
D64 โรคเลือดจางอ่ืนๆ 

Other anemia 
  

 D64.2 โรคเลือดจางชนิดสิเดอโรบลาสตจาก
ยาและสารพิษ 
Secondary sideroblastic anemia 
due to drugs and toxins 

ตะกั่ว 
Lead 

คนงานเหมืองตะกัว่ คนงานหลอมตะกั่ว 
ชางบัดกรี ชางเชื่อม โรงงานแบตเตอรี่ 
โรงงานทํากระสุนปน โรงงานทําเซรามิค  
 

    
D70 อะแกรนูโลไซโตสิส 

Agranulocytosis 
รังสีชนิดกอไอออน 
Ionizing radiation 
 
เบนซีน 
Benzene 

บุคลากรแผนกรังสีของโรงพยาบาล 
โรงงานที่ใชรังสีเอ็กซตรวจสอบสินคา 
 
โรงงานที่ใชเบนซีนเปนตัวทําละลาย 
โรงกลั่นนํ้ามัน ปมนํ้ามัน 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

D74 เมทฮีโมโกลบินนีเมีย 
Methemoglobinemia 

  

 D74.8 เมทฮีโมโกลบินนีเมียจากสาเหตุอื่น 
Other methemoglobinemia 

สารประกอบ อะมิโน- และ  
ไนโตร- อโรมาติก 
Aromatic amino- and nitro- 
compounds 

โรงงานทําระเบิด โรงงานทําสี 
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4. โรคจิตและพฤติกรรมผิดปกติ 
Mental and behavioral disorders (F00 – F99) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

การสัมผัส 
Exposure 

   
F06 ความผิดปกติทางจิตอื่นๆ ที่เกิดจากสมองถูก

ทําลาย หรือทํางานไมปกติ หรือจากโรคทางกาย 
Other mental disorders due to brain damage 
and dysfunction and to physical disease 

 

 F06.7 ความผิดปกติทางพุทธิปญญา 
Mild cognitive disorder 

ตะกั่ว 
Lead 
ตัวละลายอินทรีย 
Organic solvent 

   
F43 ปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดและการ

ปรับตัวที่ผิดปกติ 
Reaction to severe stress, and adjustment 
disorder 

 

 F43.0 ภาวะเครียดเฉียบพลัน 
Acute stress reaction 

ความเครียดทางรางกายและจิตใจ 
Exceptional physical and mental stress 

 F43.1 โรคเครียดจากการประสบเหตุการณ 
Post-traumatic stress disorder 

เผชิญเหตุการณอันนาตระหนก รุนแรง บีบคั้น 
Stressful event or situation 
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5. โรคระบบประสาท 
Diseases of the nervous system (G00 – G99) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
G21 กลุมอาการพารกินสันแบบทราบสาเหตุ 

Secondary parkinsonism 
  

 G21.2 กลุมอาการพารกินสันจากการ
สัมผัสส่ิงกอโรคที่ทราบชนิด 
Secondary parkinsonism due 
to other external causes 

แมงกานีส 
Manganese 

คนงานเหมืองแมงกานีส ชางเชื่อม 
คนงานโรงงานทําถานไฟฉาย 

    
G25 เอ็กซตราพิรามิดัลและการเคลื่อนไหว

ผิดปกติอื่นๆ 
Other extrapyramidal and movement 
disorders 

  

 G25.8 เอ็กซตราพิรามิดัลและการ
เคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ 
Other specified extrapyramidal 
and movement disorders 

ปรอท 
Mercury 

โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานทําหลอดไฟฟา 
โรงงานทํายาฆาเชือ้รา ชางซอมอุปกรณ
ทางการแพทย โรงหลอมโลหะ 

    
G56 ความผิดปกติของเสนประสาทเสนเดียวของ

รยางคสวนบน 
Mononeuropathies of the upper limb 

งานที่ตองใชแรง ทําทาเดิม
ซํ้าๆ ส่ันสะเทือน และตองบิด
ขอมือผิดไปจากธรรมชาติ 
เม่ือตองทําปจจัยเหลาน้ี
รวมกันความเส่ียงจะเพิ่มข้ึน 
Forceful repetitive work, 
vibration and extreme 
posture of the wrist, 
especially a combination of 
these risk factors 

คนหั่นเน้ือ คนทํางานขัด คนตัดไม  
คนที่ทํางานทาซํ้าๆ กับวัสดุขนาดเล็ก 
แมครัว พนักงานพิมพดีด 

 G56.0 กลุมอาการอุโมงคขอมือ 
Carpal tunnel syndrome 

  

 G56.2 รอยโรคที่เสนประสาทอัลนาร 
Lesion of the ulnar nerve 

  

 G56.3 รอยโรคที่เสนประสาทเรเดียล 
Lesion of the radial nerve 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

G62 ความผิดปกติของเสนประสาทหลายเสน
สาเหตุอื่นๆ 
Other polyneuropathy 

  

 G62.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิดปกติของเสนประสาท
หลายเสนจากการไดรับสารพิษ 
Polyneuropathy due to other 
toxic agent 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารหนู 
Arsenic 
 
อะครีลาไมด  
Acrylamide 
 
คารบอนไดซัลไฟด 
Carbon disulfide 
 
เอธิลีนออกไซด 
Ethylene oxide 
 
เอ็น-เฮ็กเซน 
n-Hexane 
 
เมทิล-เอ็น-บิวทิล-คีโตน 
Methyl-n-butyl-ketone 
 
ตะกั่ว 
Lead 
 
 
ปรอท 
Mercury 
 
 
ออรกาโนฟอสฟอรัส 
Organophosphorous 
 

งานรอนแรในเหมืองดีบุก หลอมทองแดง 
โรงงานยาฆาแมลง ยาฆาหญา ฟอกหนัง 
 
โรงงานพลาสติก โรงงานผาใยสังเคราะห 
 
 
โรงงานเรยอน โรงงานยาง 
 
 
หองอบแก็สในโรงพยาบาล โรงงานทํา
อุปกรณปลอดเชื้อทางการแพทย 
 
โรงงานทุกประเภทที่ใช เอ็น-เฮ็กเซน 
เปนตัวทําละลาย 
 
โรงงานทุกประเภทที่ใช เมทิล-เอ็น-
บิวทิล-คีโตน เปนตัวทําละลาย 
 
คนงานเหมืองตะกัว่ คนงานหลอมตะกั่ว 
ชางบัดกรี ชางเชื่อม โรงงานแบตเตอรี่ 
โรงงานทํากระสุนปน โรงงานทําเซรามิค  
 
โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานทําหลอดไฟฟา 
โรงงานทํายาฆาเชือ้รา ชางซอมอุปกรณ
ทางการแพทย โรงหลอมโลหะ 
 
โรงงานทํายาฆาแมลง 
เกษตรกรที่ใชยาฆาแมลง 

 G62.8 ความผิดปกติของเสนประสาท
หลายเสนจากสาเหตุอื่นๆ 
Other specified 
polyneuropathies 

ความส่ันสะเทือน 
Vibration 

คนตัดไมโดยใชเลื่อยไฟฟา ชางขัด  
คนใชสวานเจาะถนน คนตัดหิน 
 

     
G92 อาการสมองเส่ือมเน่ืองจากไดรับสารพิษ 

Toxic encephalopathy 
ตะกั่ว 
Lead 
 
 
ปรอท 
Mercury 

คนงานเหมืองตะกัว่ คนงานหลอมตะกั่ว 
ชางบัดกรี ชางเชื่อม โรงงานแบตเตอรี่ 
โรงงานทํากระสุนปน โรงงานทําเซรามิค  
 
โรงงานแบตเตอรี่ โรงงานทําหลอดไฟฟา 
โรงงานทํายาฆาเชือ้รา ชางซอมอุปกรณ
ทางการแพทย โรงหลอมโลหะ 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

G92 อาการสมองเส่ือมเน่ืองจากไดรับสารพิษ 
Toxic encephalopathy 

ตัวทําละลาย เชน  
Solvent e.g.  
 
โทลูอีน 
toluene 
 
ไซลีน 
Xylene 
 
สไตรีน 
styrene 
 
เพนเทน 
pentane 
 
ไวท สปริต 
white spirit 
 
1,1,2,ไตรคลอโรอีเทน 
1,1,2,trichlorethane 

ทุกงานที่เกี่ยวของกับการใชตัวทําละลาย
เหลาน้ี 
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6. โรคตา 
Diseases of the eye and adnexa (H00 – H59) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
H10 เยื่อบุตาอักเสบ 

Conjunctivitis 
  

 H10.8 เยื่อบุตาอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ 
(เยื่อบุตาอักเสบจากฝุนหรือไอ
ระเหยของสารเคมีกอระคายเคือง) 
Other conjunctivitis  
(Chemical-induced conjunctivitis) 

ฝุนแปงและฝุนจากเมล็ดพืช 
Flour and grain dust 
 
ฝุนไม 
Wood dust 
 
สีสังเคราะห 
Reactive dyes 

โรงสี คนคุมยุงฉาง (silo) คนทําเบเกอร่ี 
งานที่ทํากับฝุนแปงสาล ี
 
ชางไม โรงงานเฟอรนิเจอร คนตัดไม 
 
 
โรงงานทําสี ชางทาสี ชางพนสี 

    
H16 กระจกตาอักเสบ 

Keratitis 
  

 H16.1 กระจกตาอักเสบจากสาเหตุอื่นๆ 
โดยไมมีเยื่อบุตาอักเสบ 
Other superficial keratitis without 
conjunctivitis 
(photokeratitis, UV keratitis) 

รังสีอุลตราไวโอเล็ต 
Ultraviolet radiation (UV) 

ชางเชื่อม 
 

    
H26 ตอกระจกจากสาเหตุอื่นๆ 

Other cataract 
  

 H26.8 ตอกระจกจากสาเหตุอื่นๆ 
Other specified cataract 

รังสีอินฟราเรด 
Infrared radiation 
 
คลื่นไมโครเวฟ 
Microwave 
 
รังสีชนิดกอไอออน 
Ionizing radiation 
 
ไตรไนโตรโทลูอีน 
Trinitrotoluene 
 
แนฟทาลีน 
Naphthalene 
 
ไดไนโทรฟนอล, ไดไนโตร 
ครีซอล 
Dinitrophenol, dinitro-cresol 

ชางตีเหล็ก ชางตมีีด ชางเปาแกว 
คนคุมเคร่ืองจักรที่มีการใชแสงเลเซอร 
 
เจาหนาที่เทคนิคท่ีควบคุมสถานี
ไมโครเวฟและเรดาร 
 
บุคลากรแผนกรังสีของโรงพยาบาล 
โรงงานที่ใชรังสีเอ็กซตรวจสอบสินคา 
 
โรงงานทําระเบิดทีเอ็นที 
 
 
โรงงานเคมี 
 
 
โรงงานทําระเบิด โรงงานทําสี 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

 H26.8 ตอกระจกจากสาเหตุอื่นๆ 
Other specified cataract 

 
เอทธิลีน ออกไซด 
Ethylene oxide 

หองอบแก็สในโรงพยาบาล โรงงานทํา
อุปกรณปลอดเชื้อทางการแพทย 

    
H55 โรคตาแกวงและตาเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ 

(โรคตาแกวงในคนงานเหมือง) 
Nystagmus and other irregular eye 
movement 
(Miner’s nystagmus) 

ที่ทํางานมีแสงนอย 
Poor lighting 

คนงานเหมืองที่ทํางานอยูใตดิน 
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7. โรคหู 
Diseases of the ear and mastoid process (H60 – H95) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
H83.3 โรคของหูชั้นในที่เกิดจากเสียง 

Noise effect on inner ear 
 
  โรคประสาทหูเส่ือมจากการสัมผัสเสียงดัง 
  Noise-induced hearing loss, NIHL 
 
  โรคประสาทหูเส่ือมจากแรงอัดของเสียง 
  Acoustic trauma  

 
 
 
เสียงดัง 
Excessive noise 
 
เสียงระเบิด 
Excessive noise 

 
 
 
งานทุกงานที่สัมผัสเสียงดังเปนเวลานาน 
 
 
งานที่ไดยินเสียงระเบิด เสียงปน 
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8. โรคระบบไหลเวียนโลหิต 
Diseases of the circulatory system (I00 – I99) 
 
ส่ิงคุกคามจากการประกอบอาชีพหลายอยางมีผลตอการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและเสนเลือดหัวใจตีบ

เฉียบพลัน [8] เชน ความเครียดจากการทํางาน การอยูกะ อากาศรอน และเสียงดัง อยางไรก็ตามแมวา
ผลการวิจัยในระดับกลุมประชากร จะแสดงวาส่ิงคุกคามเหลานี้เพ่ิมความเส่ียงตอโรคอยางชัดเจน แตในระดับ
บุคคล ยังเปนการยากท่ีจะพิจารณาแยกวาสาเหตุจากการประกอบอาชีพเปนสาเหตุเดียวท่ีทําใหเกิดโรค
เหลานี้ขึ้น ดังนั้นจงึไมไดแสดงรายการรหัสโรคสําหรับกรณีท่ีกลาวมา สวนส่ิงคุกคามท่ีปจจุบันสามารถพิสูจน
ไดชัดเจนแลววาเปนสาเหตุในการเกิดโรคระบบไหลเวียนโลหิต ไดแสดงไวดังตารางตอไปนี้ 

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
I21 เสนเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 

Acute myocardial infarction 
ไนโตรกลีเซอรีน 
Nitroglycerin 
 
คารบอนมอนอกไซด 
Carbon monoxide 

โรงงานทําระเบิดไดนาไมต 
 
 
พนักงานดับเพลิง 

    
I73.0 กลุมอาการเรยโนลด 

Raynaud’s syndrome 
ความส่ันสะเทือน 
Vibration 
 
ไวนิล คลอไรด โมโนเมอร 
Vinyl chloride monomer 

คนตัดไมโดยใชเลื่อยไฟฟา ชางขัด  
คนใชสวานเจาะถนน คนตัดหิน 
 
โรงงานทําไวนิลคลอไรด 
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9. โรคระบบทางเดินหายใจ 
Diseases of the respiratory system (J00 – J99) 
 
รายการในตารางตอไปนี้ แสดงรหัสโรคของโรคจากการประกอบอาชีพท่ีเกิดขึ้นกับระบบทางเดินหายใจ 

ยกเวนเฉพาะกรณีโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งกลาวถึงไปแลวในหัวขอท่ี 1 และโรคมะเร็งระบบ
ทางเดินหายใจ ซึ่งกลาวถึงไปแลวในหัวขอท่ี 2 รายการโรคในระบบทางเดินหายใจแบงออกเปน 3 กลุมหลักๆ 
คือกลุมโรคฝุนจับปอด (pneumoconiosis) กลุมโรคหอบหืดและภูมิแพจากการประกอบอาชีพ (occupational 
asthma and allergy) และอาการระบบทางเดินหายใจเนื่องจากไดรับสารพิษหรือสารระคายเคือง (toxic and 
irritative respiratory diseases) ตามลําดับ  

 
9.1  โรคฝุนจับปอดและผังพืดท่ีปอดหรือเยื่อหุมปอดเน่ืองจากการสัมผัสฝุนอนินทรีย 

Pneumoconioses and pulmonary or pleural fibrosis caused by inorganic dusts 
 
โรคในกลุมโรคฝุนจับปอด (pneumoconiosis) ท้ังหมด มีการกําหนดรายการโรคไวอยางชัดเจนใน 

ICD-10 โดยจะอยูในรายการรหัสโรค J60 – J63 ดังแสดงในตารางตอไปนี้ สําหรับอาการปวยดวยโรคฝุนจับ
ปอดรวมกับวัณโรคปอดซึ่งมักจะพบรวมกันไดบอยนั้น ใหทําการลงรหัสโรคหลักเปน J65 ท้ังหมด ไมวาจะ
เปนโรคฝุนจับปอดชนิดใดก็ตาม [1]  

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
J60 ฝุนจับปอดในคนงานเหมืองถานหิน 

Coalworker’s pneumoconiosis 
ฝุนถานหิน 
Coal dust 

เหมืองถานหิน 

    
J61 แอสเบสโตสิส (โรคปอดใยหิน) 

Pneumoconiosis due to asbestos and other 
mineral fibers (Asbestosis)  

แรใยหิน 
Asbestos 

งานที่ใชแรใยหินเปนวัตถุดิบ เชน 
(เชนโรงงานทําฉนวน โรงงานทําผา
เบรก โรงงานกระเบ้ืองมุงหลังคา อูตอ
เรือ ซอมรถ คนงานรื้อถอนอาคาร) 

    
J62 โรคปอดฝุนหิน 

Pneumoconiosis due to dust containing silica 
(Silicosis) 

  

 J62.0 ปอดฝุนหินจากแปงฝุน 
Pneumoconiosis due to talc dust 

แปงฝุน 
Talc 

โรงงานทําแปงฝุนทาหนา 
คนงานเหมืองหินสบู 

 J62.8 ปอดฝุนหินจากหินอื่นๆ 
Pneumoconiosis due to other dust 
containing silica 

ฝุนหิน 
Silica 

คนงานเหมืองหิน ระเบิดหิน  
ทําครกหิน ทําตุกตาหิน ยิงทราย 
หลอพระพุทธรูป โรงงานเซรามิค 
งานขัดดวยเคร่ืองขัด (หินขัด)  
โรงงานทําไสกรองนํ้า 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

J63 ฝุนจับปอดจากฝุนอนินทรียอื่นๆ 
Pneumoconiosis due to other inorganic dust 

  

 J63.0 อลูมิโนสิส 
Aluminosis 

อลูมิเนียม 
Aluminium 

โรงงานที่มีการใชอลูมิเนียม 
ในลักษณะเปนผงฟุงกระจาย 

 J63.1 ฝุนจับปอดจากบอกไซต 
Bauxite fibrosis 

บอกไซต 
Bauxite 

โรงถลุงแรบอกไซต 

 J63.2 เบริลโลสิส 
Berylliosis 

เบริลเลียม 
Beryllium 

เหมืองแรเบริลเลียม โรงงานนิวเคลียร 
โรงสรางยานอวกาศ 

 J63.3 ฝุนจับปอดจากกราไฟต 
Graphite fibrosis 

กราไฟต 
Graphite dust 

โรงงานทําดินสอ โรงหลอโลหะ 
โรงงานทําถวยชามทนความรอน  

 J63.4 ซิเดอโรสิส 
Siderosis 

ฝุนเหล็ก 
Iron dust 

โรงงานที่มีการใชเหล็ก 
ในลักษณะเปนผงฟุงกระจาย 

 J63.5 สแตนโนสิส 
Stannosis 

ฝุนและฟูมของดีบุก 
Tin dust and fume 

เหมืองดีบุก โรงหลอโลหะ 

 J63.8 ฝุนจับปอดจากฝุนอนินทรียอื่นๆ 
Pneumoconiosis due to other specified 
inorganic dust 

ฝุนผสม 
Mixed dust 

โรงหลอโลหะ 

    
J65 ฝุนจับปอดรวมกับติดเชื้อวัณโรค 

Pneumoconioses associated with tuberculosis 
เหมือน J60 – J63  
รวมกับเปนวัณโรค 

เหมือน J60 – J63 

    
J84 โรคของเน้ือปอดชนิดอ่ืนๆ 

Other interstitial pulmonary disease 
  

 J84.1 โรคผังพืดท่ีเน้ือปอดชนิดอ่ืนๆ 
(โรคผังพืดท่ีเน้ือปอดจากโลหะหนัก) 
Other interstitial pulmonary diseases with 
fibrosis (Hard metal disease) 

โลหะหนัก (โคบอลต) 
Hard metal (Cobalt) 

โรงผลิตโลหะหนัก 
งานขัดท่ีขัดดวยหัวโลหะหนัก 

    
J90 มีนํ้าในชองปอดจากสาเหตุอื่นๆ ที่ไมไดจัดหมวดหมูไว 

Pleural effusion, not elsewhere classified 
(pleurisy with effusion) 

แรใยหิน 
Asbestos 

เหมือน J61 

    
J92 คราบหนาท่ีเยื่อหุมปอด 

Pleural plaque 
  

 J92.0 คราบหนาท่ีเยื่อหุมปอดและพบแรใยหิน 
Pleural plaque with presence of asbestos 

แรใยหิน 
Asbestos 

เหมือน J61 

    
J94 โรคของเยื่อหุมปอดอื่นๆ 

Other pleural conditions 
  

 J94.8 โรคของเยื่อหุมปอดอื่นๆ 
(เยื่อหุมปอดหนาตัวเน่ืองจากสัมผัสแรใยหิน) 
Other specified pleural conditions 
(Asbestos-related diffuse pleural 
thickening) 

แรใยหิน 
Asbestos 

เหมือน J61 
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9.2  หอบหืดและภูมิแพจากการประกอบอาชีพ 
Occupational asthma and allergic respiratory diseases 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
J30 นํ้ามูกไหลจากอากาศเปลี่ยนและภูมิแพ 

Vasomotor and allergic rhinitis 
  

 J30.3 ภูมิแพนํ้ามูกไหลจากสาเหตุอื่นๆ 
Other allergic rhinitis 
ภูมิแพนํ้ามูกไหลเหตุอาชีพ 
(Occupational allergic rhinitis) 

สารเคมีหลายชนิดท่ีทําใหเกิด
โรคหอบหืดจากการทํางาน 
สามารถทําใหเกิดอาการ
ภูมิแพนํ้ามูกไหลไดเชนกัน 
Many of the agents 
causing occupational 
asthma, can also induce 
allergic rhinitis 

 

    
J45 หอบหืด 

Asthma 
ไอโซไซยาเนต 
Isocyanates 
 
ฝุนแปงและฝุนจากเมล็ดพืช 
Flour and grain dust 
 
ส่ิงคัดหลั่งจากสัตว 
Animal excretions 
 
ฝุนไม 
Wood dust 
 
สีสังเคราะห 
Reactive dyes 
 
เปอรซัลเฟต 
Persulfate 
 
ลาเท็กซ (ยางธรรมชาติ) 
Latex (natural rubber) 

ชางพนสี งานทาพื้นดวยโพลียูริเทน 
โรงงานสารเคมี 
 
โรงสี คนคุมยุงฉาง (silo) คนทําเบเกอร่ี 
งานที่ทํากับแปงสาลี เมล็ดกาแฟ ละหุง 
 
คนเลี้ยงสัตวขาย คนเลี้ยงนกขาย 
สัตวแพทย เจาหนาที่หองปฏิบัติการ 
 
ชางไม โรงงานเฟอรนิเจอร คนตัดไม 
 
 
โรงงานทําสี ชางทาสี ชางพนสี 
 
 
ชางทําผม 
 
 
บุคลากรทางการแพทย 
โรงงานทําผลิตภณัฑจากยางธรรมชาติ 

 J45.0 เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน 
predominantly allergic 

  

 J45.1 ไมเกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน 
non-allergic 

  

 J45.8 แบบผสม 
mixed 

  

 J45.9 หอบหืดไมระบุชนิด 
asthma, unspecified 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

J66 โรคของทางเดินหายใจจากฝุนอินทรีย 
Airway disease due to specific organic dust 

  

 J66.0 ปอดฝุนฝาย 
Byssinosis 

ฝาย, ปอ, ปาน 
Cotton, flax, hemp 

โรงทอผาฝาย, ปาน, ปอ 

 J66.1 โรคปอดในคนตัดเส้ือผาลินิน 
Flax-dresser’s disease 

ฝุนปอ 
Flax dust 

คนตัดเส้ือผาลินิน 

 J66.8 โรคของทางเดินหายใจจากฝุนอินทรีย
ชนิดอ่ืนๆ  
(กลุมอาการฝุนอินทรียเปนพิษ) 
Airway disease due to other specific 
organic dust  
(Organic dust toxic syndrome, ODT) 

ฝุนจากเมล็ดพืช 
Grain dust 
ส่ิงคัดหลั่งจากสัตว 
Animal excretions 
ราและจุลชีพอื่นๆ 
Fungi and other microbial 

โรงสี คนคุมยุงฉาง (silo) ชาวนา 
 
คนเลี้ยงหมู คนทําความสะอาดเลาหมู 
 
คนคุมระบบบําบัดนํ้าเสีย คนลอกทอ 
คนทําความสะอาดทอนํ้าเสีย 

     
J67 ปอดอักเสบภูมิไวเกิน 

Hypersensitivity pneumonitis due to organic 
dust (Allergic alveolitis) 

เกิดไดจากส่ิงกอโรคหลาย
ชนิดท่ีมีสมบัติเปนแอนติเจน
ตอรางกาย 
Hypersensitivity 
pneumonitis can be due to 
many antigens 

 

 J67.0 ปอดชาวไร 
Farmer’s lung 

Microspora faeni 
จากหญาฟางเนาข้ึนรา 

ชาวนา ชาวไร 

 J67.1 ปอดชานออย 
Bagassosis 

Thermoactinomyces 
vulgaris  
จากชานออยข้ึนรา 

โรงงานน้ําตาล โรงหีบออย 

 J67.2 ปอดนักนิยมนกสวยงาม 
Bird fancier’s lung 

โปรตีนจากนก 
Bird proteins 

คนเพาะเลี้ยงนกสวยงาม 

 J67.3 ปอดไมคอรก 
Suberosis 

Penicillium spp. 
จากฝุนไมคอรก 

โรงงานทําผลิตภณัฑจากไมคอรก 

 J67.4 ปอดคนงานขาวบารเลย 
Maltworker’s lung 

Aspergillus clavatus 
จากขาวบารเลยข้ึนรา 

คนงานเก็บเกี่ยวขาวบารเลย 

 J67.5 ปอดคนเพาะเห็ด 
Mushroom-worker’s lung 

Thermoactinomyces 
sacchari จากปุยข้ึนรา 

คนเพาะเห็ด 

 J67.6 ปอดคนลอกเปลือกเมเปล 
Maple-bark-stripper’s lung 

Cryptostroma corticale  
จากซุงเมเปลข้ึนรา 

คนลอกเปลือกเมเปล 

 J67.7 ปอดเคร่ืองปรับอากาศและทําความชื้น 
Air-conditioner and humidifier lung 

Thermoactinomyces 
candidus จากนํ้าแอร 

คนดูแลระบบระบายอากาศในตึก 

 J67.8 ปอดอักเสบภูมิไวเกินจากสาเหตุอื่นๆ 
Hypersensitivity pneumonitis due to 
other organic dust 

ฝุนอินทรียหลายชนิด 
Multiple causes 
 

หลากหลายอาชีพ ที่มีการสัมผัสฝุน
อินทรียที่เปนสาเหตุของโรค 
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9.3  โรคท่ีเกิดจากการไดรับสารพิษหรือการระคายเคืองทางเดินหายใจ 
Toxic and irritative respiratory diseases 

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
J68 โรคของทางเดินหายใจจากการสูดดม

สารเคมี, กาซ, ฟูม และไอระเหย 
Respiratory condition due to inhalation 
of chemicals, gases, fumes and vapors  

กาซคลอรีน 
Chlorine 
กาซแอมโมเนีย 
Ammonia 
ฟอรมาลดีไฮด 
Formaldehyde 
แคดเมียม 
Cadmium 
โคบอลต 
Cobalt 
ปรอท 
Mercury 
โอโซน 
Ozone 
ซัลเฟอรไดออกไซด 
Sulfur dioxide 
ฟอสจีน 
Phosgene 
พาราควอตต 
Paraquat 

หลากหลายอาชีพ ที่มีการสัมผัสสารเคมี 
ที่ไดยกตัวอยางมา 

 J68.0 หลอดลมอักเสบและปอดอักเสบ 
Bronchitis and pneumonitis 

  

 J68.1 ปอดบวมนํ้าเฉียบพลัน 
Acute pulmonary edema 

  

 J68.2 ทางเดินหายใจสวนตนอักเสบ 
Upper respiratory inflammation 

  

 J68.3 โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันอื่นๆ 
(กลุมอาการหอบหืดหลังสูดดม
สารเคมีปริมาณมากเฉียบพลัน) 
Other acute or subacute 
respiratory conditions  
(Reactive airways disorder 
syndrome, RADS) 

  

 J68.4 โรคทางเดินหายใจเร้ือรังอื่นๆ 
Chronic respiratory conditions 

  

 J68.8 อาการทางเดินหายใจอื่นๆ 
(ไขฟูมโลหะ) 
Other respiratory conditions 
(Metal fume fever) 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

J34 ความผิดปกติอื่นๆ ของจมูกและไซนัส 
Other disorders of nose and nasal 
sinuses 

  

 J34.8 ความผิดปกติอื่นๆ ของจมูกและ
ไซนัส 
(แผลท่ีเยื่อบุจมูกและผนังกั้นกลาง
จมูกทะลุ) 
Other specified disorders of 
nose and nasal sinuses 
(Nasal ulcer and perforation of 
nasal septum) 

โครเมียม (VI) 
Chromium (VI) 
 
สารหนู 
Arsenic 

งานชุบโครเมียม โรงงานทําสี 
 
 
งานรอนแรในเหมืองดีบุก หลอมทองแดง 
โรงงานยาฆาแมลง ยาฆาหญา ฟอกหนัง 
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10. โรคตับ 
Diseases of liver (K00 – K93) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
K71 โรคตับอักเสบจากยาและสารพิษ 

Toxic liver disease 
สารเคมีหลายชนิด เชน 
Various chemicals e.g. 
 
คารบอนเตตราคลอไรด 
Carbon tetrachloride 
 
คลอโรฟอรม 
Chloroform 
 
ฟอสฟอรัสขาว 
Yellow (white) phosphorus 

 
 
 
กิจการซักแหง งานที่ทํากับตัวทําละลาย
ที่มีสวนผสมของคารบอนเตตราคลอไรด 
 
โรงงานเคมี โรงงานกระดาษ 
 
 
โรงงานปุย โรงงานทําสารกําจัดหนู  
โรงงานทําระเบิด โรงงานไมขีดไฟ 
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11. โรคผิวหนัง 
Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00 – L99) 
 

รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
L23 ผิวหนังอักเสบจากสารกอภูมิแพ 

Allergic contact dermatitis (ACD) 
สารกอภูมิแพ 
มากมายหลายชนดิ 
ACD can be due to many 
antigens 

หลากหลายอาชีพ  
ที่มีการสัมผัสสารกอภูมิแพ 

 L23.0 จากโลหะ 
due to metals 

  

 L23.1 จากกาว สารสําหรับยึดติด 
due to adhesives 

  

 L23.2 จากเคร่ืองสําอาง 
due to cosmetics 

  

 L23.3 จากยาทาผิวหนัง 
due to drugs contact with skin 

  

 L23.4 จากสีสังเคราะห 
due to dyes 

  

 L23.5 จากผลิตภัณฑเคมีกลุมอื่นๆ 
due to other chemical products 

  

 L23.6 จากอาหารที่ถูกผิวหนัง 
due to food contact with skin 

  

 L23.7 จากพืช 
due to plant, except food 

  

 L23.8 จากสารเคมีอื่นๆ 
due to other agents 

  

 L23.9 ไมระบุสาเหตุ 
unspecified 

  

    
L24 ผิวหนังอักเสบจากสารระคายเคือง 

Irritant contact dermatitis 
สารกอระคายเคือง 
มากมายหลายชนดิ 
ICD can be due to many 
irritants 

หลากหลายอาชีพ  
ที่มีการสัมผัสสารกอระคายเคือง 

 L24.0 จากสบู ผงซักฟอก นํ้ายาลางจาน 
due to detergents 

  

 L24.1 จากนํ้ามันและจารบี 
due to oil and grease 

  

 L24.2 จากตัวทําละลาย 
due to solvents 

  

 L24.3 จากเคร่ืองสําอาง 
due to cosmetics 

  

 L24.4 จากยาทาผิวหนัง 
due to drugs contact with skin 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

 L24.5 จากผลิตภัณฑเคมีกลุมอื่นๆ 
due to other chemical products 

  

 L24.6 จากอาหารที่ถูกผิวหนัง 
due to food contact with skin 

  

 L24.7 จากพืช 
due to plant, except food 

  

 L24.8 จากสารเคมีอื่นๆ 
due to other agents 

  

 L24.9 ไมระบุสาเหตุ 
unspecified 

  

    
L25 ผิวหนังอักเสบที่ระบุชนิดไมได 

Unspecified contact dermatitis 
เหมือน L23 และ L24 เหมือน L23 และ L24 

 L25.0 จากเคร่ืองสําอาง 
due to cosmetics 

  

 L25.1 จากยาทาผิวหนัง 
due to drugs contact with skin 

  

 L25.2 จากสีสังเคราะห 
due to dyes 

  

 L25.3 จากผลิตภัณฑเคมีกลุมอื่นๆ 
due to other chemical products 

  

 L25.4 จากอาหารที่ถูกผิวหนัง 
due to food contact with skin 

  

 L25.5 จากพืช 
due to plant, except food 

  

 L25.8 จากสารเคมีอื่นๆ 
due to other agents 

  

 L25.9 ไมระบุสาเหตุ 
unspecified 

  

    
L50 ลมพิษ 

Urticaria 
  

 L50.6 ลมพิษจากการสัมผัส 
Contact urticaria 

ลาเท็กซ (ยางธรรมชาติ) 
Latex (natural rubber) 
 
อาหาร (ผัก ผลไม)  
Food (vegetable, fruit) 
 
นํ้ายายอมผม 
Paraphenylenediamine 

บุคลากรทางการแพทย 
โรงงานทําผลิตภณัฑจากยางธรรมชาติ 
 
แมครัว คนเตรียมอาหาร โรงงานทําอาหาร 
แมคาขายอาหารทีต่ลาด คนขนสงอาหาร 
 
ชางทําผม 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

L58 ผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี 
Radiodermatitis 

รังสีชนิดกอไอออน 
Ionizing radiation  

บุคลากรแผนกรังสีของโรงพยาบาล 
งานทุกงานที่มีการใชสาร isotope 

 L58.0 ผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี 
แบบเฉียบพลัน 
Acute radiodermatitis 

  

 L58.1 ผิวหนังอักเสบจากการฉายรังสี 
แบบเร้ือรัง 
Chronic radiodermatitis 

  

     
L70 สิว 

Acne 
  

 L70.8 สิวจากสาเหตุอื่นๆ 
Other acne 

 
 

 

     
  สิวจากฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอน 

(Chloracne) 
โพลีคลอโรแนฟทาลีน 
Polychloronaphthalenes 
โพลีคลอริเนทฟนอล 
Polychlorinated phenol 
ไดออกซิน 
Dioxin 
โพลีคลอโรไบเฟนนิล 
Polychlorobiphenyls (PCB) 
โพลีโบรโมไดเฟนนิล 
Polybromodiphenyls (PBB) 

โรงงานผลิตฉนวนไฟฟา โรงงานวัสดุทนไฟ 
โรงงานน้ํายาถนอมเนื้อไม 
โรงงานผลิตนํ้ามันไฮโดรลิค โรงงานกาว 
โรงงานพลาสติก โรงงานหมอแปลงไฟฟา 
โรงงานผลิตสารกําจัดวัชพืช 
 
โรงงานผลิตนํ้ามันไฮโดรลิค 
โรงงานหมอแปลงไฟฟา โรงงานพลาสติก 
โรงงานพลาสติก โรงงานวัสดุทนไฟ 
โรงงานทําแผงวงจร 

     
  สิวจากนํ้ามัน 

(Oil acne) 
นํ้ามันและจารบี 
Oils and grease 
ยางมะตอย 
Asphalt 
ถานหิน นํ้ามันดิน 
Coal, tar, pitch 

อูซอมรถ โรงเหล็ก งานชาง 
 
คนทําถนนลาดยางมะตอย 
 
เหมืองถานหิน งานขุดเจาะนํ้ามัน 
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12. โรคกระดูกและกลามเนื้อ 
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00 – M99) 
 
ภาวะผิดปกติทางกระดูกและกลามเนื้อเปนกลุมโรคท่ีโดยสวนใหญมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย การทําทา

ทางซ้ําๆ หรือการออกแรงเกินกําลังในระหวางการทํางานเปนสาเหตุหนึ่งท่ีเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิดโรคได 
[1] นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืนๆ เชน การทํากิจกรรมท่ีบาน ความผิดปกติของโครงสรางรางกายท่ีมีอยูเดิม 
ความผิดปกติทางเมตาบอลิสม ความเส่ือมตามอายุ หรือสภาวะทางจิตใจ ซึ่งมีผลเพ่ิมความเส่ียงตอการเกิด
โรคไดเชนกัน [8-9] ปจจุบันยงัไมมีเทคนิคการตรวจทางการแพทย แนวทาง หรือคําแนะนํามาตรฐานจาก
องคกรใดๆ ท่ีสามารถใชเปนเกณฑแยกสาเหตุของโรคในกลุมนี้วาเกิดจากการทํางานหรือไมไดอยางแนนอน 
การยอมรับวาเปนโรคจากการทํางานหรือไมจึงใหขึ้นกับขอตกลงของแตละประเทศ [1] สําหรับประเทศไทย 
กระทรวงแรงงานไดประกาศยอมรับใหโรคในกลุมนี้จัดอยูในรายการโรคจากการประกอบอาชีพ ต้ังแต พ.ศ. 
2550 เปนตนมา [7] จึงไดแสดงรหัส ICD-10 ของโรคกลุมนี้ไวในตารางดังตอไปนี้ 

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

สภาวะที่กอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
M54 ปวดหลัง 

Dorsalgia 
  

 M54.5 ปวดหลังสวนลาง 
Low back pain 

งานยกหนักหรือของผิดวิธี 
งานที่ตองกมหรือเอี้ยวตัว 
Poor lifting technique 
Bended and twisted  

งานยกของหนัก ขับรถบรรทุก ดํานา 
พยาบาล พนักงานเปลยกผูปวย 
งานที่น่ังทํากับพื้นบาน งานขนสงของ 

    
M65 เยื่อหุมขอและปลอกเอ็นอักเสบ 

Synovitis and tenosynovitis 
  

 M65.3 น้ิวล็อค น้ิวไกปน น้ิวลั่น 
Trigger finger 

เชื่อวาเกิดจากการทําทาซํ้าๆ 
จนเกิดการเสียดสีซํ้าของเอ็นกับ
ปลอกเอ็นโคนน้ิว7,8 
Repetitive movement 

เชื่อวางานที่ใชมือทําทาซํ้าๆ จะเพ่ิม
ความเส่ียงในการเกิดโรค7,8 

 M65.4 ปลอกเอ็นกลามเน้ืออักเสบ 
บริเวณปลายยื่นกระดูกเรเดียส 
Radial styloid tenosynovitis 
(De Quervain’s tenosynovitis) 

งานที่ตองใชแรง ทําทาเดิมซํ้าๆ 
และตองบิดขอมือผิดไปจาก
ธรรมชาติ เม่ือตองทําปจจัย
เหลาน้ีรวมกันความเส่ียงจะ
เพิ่มข้ึน 
Repetitive movement, forceful 
exertions and extreme 
posture of the wrist, 
especially a combination of 
these risk factors 

หลากหลายทาทางที่เส่ียง เชน 
ใชกรรไกรตัดวัสดุแข็งๆ ซํ้าๆ  
ใชเมาสคอมพิวเตอรซํ้าๆ  
นวดแปงขนมปง ใชแรงบีบซํ้าๆ 
เจียระไนเพชรพลอย บิดขอมือซํ้าๆ 
งานขัดวัสดุ บิดขอมือซํ้าๆ 
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รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

สภาวะที่กอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

M70 ความผิดปกติของเน้ือเยื่อออน เน่ืองจาก
การใชงานมากเกินและแรงกดทับ 
Soft tissue disorders related to use, 
overuse and pressure  

  

 M70.0 ปลอกเอ็นกลามเน้ือท่ีมือและ 
ขอมืออักเสบเร้ือรัง 
Chronic crepitant tenosynovitis 
of hand and wrist 

เหมือน M65.4 เหมือน M65.4 

 M70.2 ถุงลดเสียดสีปลายศอกอักเสบ 
Olecranon bursitis 

คลานดวยศอกนานๆ 
ยันศอกนานๆ 
Prolonged pressure of the  
elbow region 

ชางเขียนแบบศอกยันโตะ ทาสีพื้น 
ชางซอมทอนํ้าที่ตองคลานไปในทอ 
 

 M70.4 ถุงลดเสียดสีหนาสะบาเขาอักเสบ 
Prepatellar bursitis 

คุกเขานานๆ 
Prolonged kneeling 

คนปูพื้นกระเบ้ือง คนปูพรม  
คนปูพื้นไมปารเก คนถูพื้นดวยผา 

    
M77 เอ็นยึดกระดูกอักเสบแบบอื่นๆ 

Other enthesopathies 
งานที่ออกแรงทาเดิมซํ้าๆ 
Repetitive forceful work 

ชางกอสรางตอกตะปู แมครัวสับหมู 
งานที่ทําทาซํ้าๆ กับวัสดุขนาดเล็ก 
ขนของในลักษณะหิ้วถุงหนักนานๆ 
ขนของในลักษณะอุมแนบตัวนานๆ 
นักกีฬาเทนนิส กอลฟ วอลเลยบอล 

 M77.0 รอยนูนเหนือปุมกระดูกตนแขน
อักเสบดานใน 
Medial epicondylitis 
(Golfer’s elbow) 

  

 M77.1 รอยนูนเหนือปุมกระดูกตนแขน
อักเสบดานนอก 
Lateral epicondylitis 
(Tennis elbow) 
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13. โรคระบบทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ 
Diseases of the genitourinary system (N00 – N99) 
 
รายการโรคในสวนของระบบทางเดินปสสาวะนั้น มีการพิสูจนท่ีชัดเจนแลววาส่ิงคุกคามหลายชนิดเปน

พิษตอไต ดังท่ีไดแสดงตัวอยางไวในตาราง ในสวนของระบบสืบพันธุ แมในปจจุบันจะมีขอมูลจากการวิจัย
ทางระบาดวิทยาท่ีบงชี้วา ส่ิงคุกคามจากการทํางานหลายชนิด อาจมีผลตอความผิดปกติของระบบสืบพันธุได 
แตในปจจุบันการพิสูจนในระดับบุคคลยังทําไดยากมาก จึงไมไดแสดงรายการโรคไวในท่ีนี้ 

 
รหัส 
Code 

โรค 
Disease 

ส่ิงกอโรค 
Agent 

อาชีพ / กิจการ 
Occupation / Industry 

    
N14 โรคของเน้ือไตและทอไตจากการสัมผัสยาและโลหะหนัก 

Drug and heavy metal-induced tubulointerstitial and 
tubular conditions 

  

 N14.3 ไตเส่ือมจากพิษโลหะหนัก 
Nephropathy induced by heavy metal 

แคดเมียม 
Cadmium 
ตะกั่ว 
Lead 

โรงงานถานไฟฉายนิกเกิล-แคดเมียม 
โรงงานสี โรงงานพลาสติก 
คนงานเหมืองตะกัว่ หลอมตะกั่ว 
ชางบัดกรี ชางเชื่อม โรงงานแบตเตอรี่ 
โรงงานทํากระสุนปน โรงงานเซรามิค  

 N14.4 ไตเส่ือมจากสารพิษชนิดอ่ืนๆ 
Toxic nephropathy, not elsewhere specified 

คารบอนเตตราคลอไรด 
Carbon tetrachloride 
ไตรคลอโรเอทธิลนี 
Trichloroethylene 

กิจการซักแหง งานที่ใชตัวทําละลาย 
 
กิจการซักแหง งานที่ใชตัวทําละลาย 
โรงงานทําสายนาฬิกาโลหะ 
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14. อาการ, อาการแสดง และผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผิดปกติ 
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere 
classified (R00 – R99) 
 
รหัสในกลุมนี้ไมใช “โรค” แตเปน “อาการ” “อาการแสดง” หรือ “ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการที่

ผิดปกติ” ซึ่งแพทยตรวจพบหรือไดรับขอมูลจากผูปวย เนื่องจากอยูในหมวด R00 – R99 บางครั้งอาจเรียก
รหัสกลุมนี้ยอๆ วา R-code ก็ได สาเหตุท่ีตองมีการจัดรหัสนี้ขึ้น เนื่องจากจําเปนตองใชลงในกรณีท่ีไมทราบ
การวินิจฉัยของผูปวยในการมารับบริการครั้งนั้นๆ ซึ่งอาจเปนไดจากหลายสาเหตุ เชน ก) ไมทราบการ
วินิจฉัยจริงๆ เนื่องจากอาการของผูปวยไมเขาไดกับโรคใดเลย แมวาแพทยจะไดตรวจอยางละเอียดถ่ีถวน
แลวก็ตาม ข) เปนการมารับบริการครั้งแรก และกําลังรอผลการตรวจเพื่อใหไดรับการวินิจฉัยท่ีแนนอน เชนรอ
ผลตรวจเลือด รอผลตรวจชิ้นเนื้อ เพ่ือยืนยันการวินิจฉัย ค) สถานพยาบาลที่รักษาไมมีศักยภาพพอท่ีจะตรวจ
จนไดการวินิจฉัยท่ีแนนอน ตองทําการสงตอไปยังสถานพยาบาลระดับท่ีสูงกวาจึงจะวินิจฉัยได ง) อาการท่ี
ตรวจพบไมมีการวินิจฉัยเฉพาะใดท่ีละเอียดกวารหัสในกลุมนี้แลว  

จากท่ีกลาวมา เมื่อใดท่ีผูปวยไดรับการวินิจฉัยยืนยันโรคแนนอนแลว จะตองเปล่ียนไปใชรหัสในกลุมอ่ืน
ท่ีจําเพาะเจาะจงกวาแทน (รหัสในหัวขอท่ี 1 – 13) ในกรณีการเฝาระวังโรค หรือการตรวจภาคสนาม ซึ่ง
มักจะทราบเพียงอาการเบ้ืองตน และยังไมไดการวินิจฉัยท่ีแนนอนในขณะที่ไปตรวจ กส็ามารถลงรหัส R-
code ไวไดเชนกัน และรหัส R-code นี้ ก็สามารถลงรวมกับรหัส Y96 เพ่ือแสดงวาเปนอาการท่ีแนใจวาเกิด
จากการประกอบอาชีพได เมื่อใดท่ีไดการวินิจฉัยแนนอนแลว จึงเปล่ียนมาเปนรหัสโรค (ตามหัวขอท่ี 1 – 13) 
ในการมารับบริการครั้งตอไป 

 
14.1 อาการและอาการแสดงท่ีผิดปกติ 

 Symptoms, signs and abnormal clinical findings, not elsewhere classified 

 
รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

  
R04 เลือดออกจากทางเดินหายใจ 

Hemorrhage from respiratory passage 
 R04.0 เลือดกําเดา 

Epitaxis 
 R04.2 ไอเปนเลือด 

Hemoptysis 
R05 ไอ 

Cough 
R06 การหายใจผิดปกติ 

Abnormalities of breathing 
 R06.1 หายใจลําบาก 

Dyspnea 
 R06.2 หายใจเปนเสียงวี้ด 

Wheezing 
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รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

R09 อาการอื่นๆ ของระบบไหลเวียนโลหติและระบบหายใจ 
Other symptoms and signs involving the circulatory and respiratory system 

 R09.0 ขาดอากาศหายใจ 
Asphyxia 

 R09.1 เจ็บหนาอกราวมาจากเยื่อหุมปอด 
Pleurisy 

R10 ปวดทองและปวดเชิงกราน 
Abdominal and pelvic pain 

 R10.4 ปวดทอง ไมระบุสาเหต ุ
Other and unspecified abdominal pain 

R11 คลื่นไสและอาเจียน 
Nausea and vomiting 

R17 ตัวเหลือง (ดีซาน) ไมระบุสาเหตุ 
Unspecified jaundice 

R20 ความผิดปกติของการรับรูสัมผัสที่ผิวหนัง 
Disturbance of skin sensation 

 R20.0 ชาที่ผิวหนัง 
Anaesthesia of skin 

 R20.1 ผิวหนังรับความรูสึกไดนอยลง 
Hypoaesthesia of skin 

 R20.2 ผิวหนังมีความรูสึกเปลี่ยนไป เชน เสียว เจ็บแปลบ ซูซา 
Pareasthesia of skin 

 R20.3 ผิวหนังรับความรูสึกไดมากข้ึนผิดปกติ 
Hyperaesthesia of skin 

R21 ผ่ืนและเม็ดท่ีผิวหนัง ไมระบุสาเหตุ 
Rash or other nonspecific skin eruption 

R23 รอยโรคที่ผิวหนังชนิดอ่ืนๆ 
Other skin change 

 R23.0 ตัวเขียว 
Cyanosis 

 R23.3 รอยจํ้าเลือดที่เกิดข้ึนเอง 
Spontaneous ecchymosis 

 R23.4 ผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพืน้ผิว เชน ลอก หนาตัวข้ึน ตกสะเก็ด 
Change in skin texture 

R25 การเคลื่อนไหวรางกายผิดปกติ นอกอํานาจจิตใจ 
Abnormal involuntary movement 

 R25.1 อาการส่ัน ไมระบุสาเหต ุ
Tremor, unspecified 

 R25.3 กลามเน้ือส่ันพลิ้วเอง 
Fasciculation 

R27 รางกายขาดความสมดุลในการทรงตัว 
Other lack of coordination 

 R27.0 อาการเดินเซ ไมระบุสาเหตุ 
Ataxia, unspecified 
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รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

R31 ปสสาวะเปนเลือด ไมระบุสาเหตุ 
Unspecified hematuria  

R34 ปสสาวะไมออกและปสสาวะออกนอย 
Anuria and oliguria 

R35 ปสสาวะออกมาก 
Polyuria 

R40 งวงซึม ปลุกไมตื่น โคมา 
Somnolence, stupor and coma 

 R40.0 งวงซึม (ระดับความรูสึกตัวลดลง) 
Somnolence (drowsiness) 

 R40.1 ปลุกไมตื่น (กึ่งโคมา) 
Stupor (semicoma) 

 R40.2 โคมา ไมระบุสาเหตุ 
Coma, unspecified 

R42 วิงเวียนและมึนงง 
Dizziness and giddiness 

R43 การรับรูกลิ่นและรสผิดปกติ 
Disturbances of smell and taste 

 R43.0 จมูกไมไดกลิ่น (ทั้งที่ความจริงมีกลิ่น) 
Anosmia 

 R43.1 จมูกไดกลิ่น (ทั้งที่ความจริงไมมีกลิ่น) 
Parosmia 

R44 อาการหรืออาการแสดงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับความรับรูและประสาทสัมผัสทั่วไป 
Other symptoms and signs involving general sensations and perceptions 

 R44.3 ประสาทหลอน ไมระบุสาเหตุ 
Hallucinations, unspecified 

R50 ไขไมทราบสาเหตุ 
Fever of unknown origin 

 R50.9 ไข ไมระบุสาเหตุ 
Fever, unspecified 

R51 ปวดศีรษะ 
Headache 

R53 คร่ันเน้ือคร่ันตัวและออนเพลีย 
Malaise and fatigue 

R55 หนามืดและเปนลม 
Syncope and collapse 

R68 อาการหรืออาการแสดงอ่ืนๆ 
Other general symptoms and signs 

 R68.8 อาการหรืออาการแสดงอ่ืนๆ 
Other specified general symptoms and signs 
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14.1 ผลตรวจทางหองปฏิบัติการที่ผิดปกติ 
 Abnormal laboratory findings, not elsewhere classified 

 
รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

R70 ผลตรวจเลือดคาการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงผิดปกติ 
Elevated erythrocyte sedimentation rate (ESR) and abnormality of plasma viscosity 

R71 ผลตรวจเลือดเม็ดเลือดแดงผิดปกต ิ
Abnormality of red blood cells 

R72 ผลตรวจเลือดเม็ดเลือดขาวผิดปกติ 
Abnormality of white blood cell, not elsewhere classified 

R73 ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง 
Elevated blood glucose level 

R74 ระดับเอนไซมในเลือดผิดปกติ 
Abnormal serum enzyme level 

R75 ผลตรวจพบเชื้อไวรัสเอชไอวี 
Laboratory evidence of human immunodeficiency virus (HIV) 

R76 ผลตรวจทางภูมิคุมในเลือดผิดปกติ (ทูเบอรคูลิน ซิฟลิส และอื่นๆ) 
Other abnormal immunological findings in serum 
(Tuberculin test, serological test for syphilis and others) 

R77 ระดับโปรตีนในเลือดผิดปกติ 
Other abnormalities of plasma protein 

R78 ตรวจพบยาหรือสารเคมีอื่นๆ ผิดปกติในเลือด 
Finding of drugs and other substance not normally found in blood 

 R78.0 พบแอลกอฮอลในเลือด 
alcohol in blood 

 R78.1 พบยาเสพติดกลุมฝนในเลือด 
opiate drug in blood 

 R78.2 พบโคเคนในเลือด 
cocaine in blood 

 R78.3 พบยาหลอนประสาทในเลือด 
hallucinogen in blood 

 R78.4 พบยาชนิดอ่ืนๆ ในเลือด 
other drugs in blood 

 R78.5 พบยาทางจิตเวชในเลือด 
psychotropic drugs in blood 

 R78.6 พบยาสเตียรอยดในเลือด 
steroid agent in blood 

 R78.7 พบระดับโลหะหนักในเลือดผิดปกติ 
abnormal level of heavy metals in blood 

 R78.8 พบสารเคมีชนิดอ่ืนๆ ที่ปกติไมพบในเลือด 
finding of other specified substance 

 R78.9 พบสารเคมีผิดปกติที่ระบุชนิดไมไดในเลือด 
finding of unspecified substance 

R79 ผลตรวจเลือดผิดปกติอื่นๆ 
Other abnormal finings of blood chemistry 
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รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

R80 ตรวจพบโปรตีนในปสสาวะ 
Isolated proteinuria 

R81 ตรวจพบน้ําตาลในปสสาวะ 
Glycosuria 

R82 ผลตรวจปสสาวะผิดปกติอื่นๆ 
Other abnormal findings in urine 

 R82.2 ตรวจพบน้ําดีในปสสาวะ 
Biliuria 

 R82.3 ตรวจพบฮีโมโกลบินในปสสาวะ 
Haemoglobinuria 

 R82.5 ตรวจพบระดับยาในปสสาวะสูงผิดปกติ 
Elevated urine level of drugs and medicaments 

 R82.6 พบระดับสารเคมีที่ไมใชยาในปสสาวะสูงผิดปกติ 
Abnormal urine level of substances chiefly nonmedicinal 

 R82.9 ตรวจพบความผิดปกติอื่นๆ ในปสสาวะ 
Other and unspecified abnormal findings in urine 
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15. การบาดเจ็บ ไดรับสารพิษ และปวยจากสิ่งคกุคามอ่ืนๆ 
Injury, poisoning and other consequences of external causes (S00 – T98) 

 
 รายการรหัสตอไปนี้ เปนรายการสําหรับอาการบาดเจ็บ (injury) การไดรับสารพิษ (poisoning) และ
การเจ็บปวยจากส่ิงคุกคามภายนอกรางกายอื่นๆ (external cause) ซึ่งในสวนรายการโรคสําหรับอาการ
บาดเจ็บ (injury) สามารถนําไปใชลงรหัสกรณีอุบัติเหตุจากการทํางานได แตเนื่องจากรายการสําหรับอาการ
บาดเจ็บมีรายละเอียดจํานวนมาก ครอบคลุมการบาดเจ็บทุกสวนของรางกาย เราจึงไมไดนํามาแสดงไว ณ 
ท่ีนี้ (กรุณาดูรายละเอียดจากหนังสือ ICD-10 ฉบับเต็ม) รายการท่ีแสดงไว ณ ท่ีนี้ เปนรหัสโรคสําหรับกรณี
ไดรับสารพิษ (poisoning) และส่ิงคุกคามภายนอกรางกายอื่นๆ (external cause)  

ในสวนของสารพิษนั้นจะใชลงเปนรหัสโรคหลัก (primary code) เฉพาะในกรณีท่ีอาการพิษเกิดขึ้น
ท่ัวท้ังรางกาย กรณีท่ีอาการพิษหรืออาการเจ็บปวยเกิดขึ้นเฉพาะกับระบบอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง เชน ทําให
เกิดผลกับไต ตับ ปอด เลือด หรือเกิดมะเร็ง ควรลงรหัสโรคหลัก (primary code) ตามระบบอวัยวะนั้นๆ จะ
ละเอียดกวา  

 
15.1 การเจ็บปวยจากการไดรับสารพิษ 

 Poisoning effects 

 
รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

  
T51 ผลจากพิษของแอลกอฮอล 

Toxic effect of alcohol 
 T51.0 เอทธานอล 

Ethanol 
 T51.1 เมทธานอล 

Methanol 
 T51.2 2-โพรพานอล 

2-Propanol 
 T51.3 นํ้ามันฟูเซล (เอมิล-, บิวทิล-, และ โพรพิล-แอลกอฮอล) 

Fusel oil (amyl-, butyl-, and propyl-alcohol) 
 T51.8 แอลกอฮอลชนิดอ่ืนๆ 

Other alcohols 
  
T52 ผลจากพิษของตัวทําละลายอินทรีย 

Toxic effect of organic solvents 
 T52.0 ผลิตภัณฑปโตรเลยีม 

Petroleum products 
 T52.1 เบนซีน 

Benzene 
 T52.2 สารประกอบที่มีวงเบนซีน เชน โทลูอีน ไซลีน 

Homologous of benzene eg. toluene, xylene 
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รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

 T52.3 ไกลคอล 
Glycols 

 T52.4 คีโตน 
Ketones 

 T52.5 ตัวทําละลายอินทรียอื่นๆ 
Other organic solvents 

  
T53 ผลจากพิษของฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอนกลุมอะลิฟาติกและอโรมาติก 

Toxic effect of halogen derivatives of aliphatic and aromatic hydrocarbons 
 T53.0 คารบอนเตตราคลอไรด 

Carbon tetrachloride 
 T53.1 คลอโรฟอรม 

Chloroform 
 T53.2 ไตรคลอโรเอทธิลนี 

Trichloroethylene 
 T53.3 เตตราคลอโรเอทธลิีน 

Tetrachloroethylene 
 T53.4 ไดคลอโรมีเธน 

Dichloromethane 
 T53.5 คลอโรฟลูออโรคารบอน 

Chlorofluorocarbons 
 T53.6 ฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอนกลุมอะลิฟาติกชนิดอ่ืนๆ 

Other halogen derivatives of aliphatics hydrocarbons 
 T53.7 ฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอนกลุมอโรมาติกชนิดอ่ืนๆ 

Other halogen derivatives of aromatic hydrocarbons 
  
T54 ผลจากพิษของสารกัดกรอน 

Toxic effect of corrosive substances 
 T54.0 ฟนอลและสารประกอบที่มีโครงสรางคลายฟนอล 

Phenol and phenol homologous 
 T54.1 สารอินทรียที่มีฤทธิ์กัดกรอนอื่นๆ 

Other corrosive organic compounds 
 T54.2 กรดและสารที่มีสมบัติคลายกรด 

Corrosive acid and acid-like substances 
 T54.3 ดางและสารที่มีสมบัติคลายดาง 

Corrosive alkali and alkali-like substances 
  
T55 ผลจากพิษของสารกลุมสบูและผงซักฟอก 

Toxic effect of soaps and detergents 
  
T56 ผลจากพิษของโลหะ 

Toxic effect of metals 
 T56.0 ตะกั่วและสารประกอบของตะกั่ว 

Lead and its compounds 
   



 

49 

รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

 T56.1 ปรอทและสารประกอบของปรอท 
Mercury and its compounds 

 T56.2 โครเมียมและสารประกอบของโครเมียม 
Chromium and its compounds 

 T56.3 แคดเมียมและสารประกอบของแคดเมียม 
Cadmium and its compounds 

 T56.4 ทองแดงและสารประกอบของทองแดง 
Copper and its compounds 

 T56.5 สังกะสีและสารประกอบของสังกะสี 
Zinc and its compounds 

 T56.6 ดีบุกและสารประกอบของดีบุก 
Tin and its compounds 

 T56.7 เบริลเลียมและสารประกอบของเบริลเลียม 
Beryllium and its compounds 

 T56.8 โลหะอื่นๆ 
Other metals 

  
T57 ผลจากพิษของสารอนินทรียอื่นๆ 

Toxic effect of other inorganic substances 
 T57.0 สารหนูและสารประกอบของสารหนู 

Arsenic and its compounds 
 T57.1 ฟอสฟอรัสและสารประกอบของฟอสฟอรัส 

Phosphorus and its compounds 
 T57.2 แมงกานีสและสารประกอบของแมงกานีส 

Manganese and its compounds 
 T57.3 ไฮโดรเจนไซยาไนด 

Hydrogen cyanide 
 T57.8 ผลจากพิษของสารอนินทรียอื่นๆ 

Other specified inorganic substances 
  
T58 ผลจากพิษของคารบอนมอนอกไซด 

Toxic effect of carbon monoxide 
  
T59 ผลจากพิษของกาซ ฟูม และไอระเหยชนิดอ่ืนๆ 

Toxic effect of other gases, fume and vapours 
 T59.0 ไนโตรเจนออกไซด 

Nitrogen oxide 
 T59.1 ซัลเฟอรไดออกไซด 

Sulfur dioxide 
 T59.2 ฟอรมาลดีไฮด 

Formaldehyde 
 T59.3 กาซนํ้าตา 

Lacrimogenic gas 
 T59.4 กาซคลอรีน 

Chlorine gas 
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รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

 T59.5 กาซฟลูออรีนและไฮโดรเจนฟลูออไรด 
Fluorine gas and hydrogen fluoride 

 T59.6 กาซไขเนา 
Hydrogen sulfide 

 T59.7 คารบอนไดออกไซด 
Carbon dioxide 

 T59.8 กาซ ฟูม และไอระเหยชนิดอ่ืนๆ 
Other specified gases, fume and vapors 

  
T60 ผลจากพิษของสารกําจัดศัตรูพืช 

Toxic effect of pesticides 
 T60.0 ออรกาโนฟอสเฟตและคารบาเมต 

Organophosphate and carbamate insecticides 
 T60.1 ยาฆาแมลงกลุมที่มีสารประกอบฮารโลเจน 

Halogenated insecticides 
 T60.2 ยาฆาแมลงชนิดอ่ืนๆ 

Other insecticides 
 T60.3 ยาฆาหญาและยาฆาเชื้อรา 

Herbicides and fungicides 
 T60.4 ยาฆาหนู 

Rodenticides 
 T60.8 สารกําจัดศัตรูพืชอื่นๆ 

Other pesticides 
  
T65 ผลจากพิษของสารกลุมอื่นๆ 

Toxic effect of other unspecified substances 
 T65.0 ไซยาไนด 

Cyanides 
 T65.1 สตริคนินและเกลือของสตริคนิน 

Strychnine and its salt 
 T65.2 ยาสูบและนิโคติน 

Tobacco and nicotine 
 T65.3 อนุพันธ ไนโตร- และ อะมิโน- ของสารกลุมเบนซีน 

Nitroderivatives and aminoderivatives of benzene and homologous 
 T65.4 คารบอนไดซัลไฟด 

Carbon disulfide 
 T65.5 ไนโตรกลีเซอรีน กรดไนตริค และเอสเทอร 

Nitroglycerin and other nitric acid and ester 
 T65.6 สีสังเคราะห ซ่ึงไมสามารถจัดไวในกลุมอื่นได 

Paints and dyes, not elsewhere classified 
 T65.7 ผลจากพิษของสารอ่ืนๆ 

Toxic effect of other specified substances 
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15.2 ความเจ็บปวยจากสิ่งคุกคามอ่ืนๆ นอกจากสารพิษ 
 Consequences of external causes 

 
รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

  
T66 ผลกระทบจากรังสีที่ระบุไมไดแนชัด 

Unspecified effects of radiation 
  
T67 ผลจากความรอนและแสง 

Effect of heat and light 
 T67.0 กลุมอาการโคมาจากความรอนและแสงแดด 

Heatstroke and sunstroke 
 T67.1 ลมแดด 

Heat syncope 
 T67.2 ตะคริวแดด 

Heat cramp 
 T67.3 เพลียหมดสติจากความรอน เหตุจากขาดนํ้า 

Heat exhaustion, anhydrotic 
 T67.4 เพลียหมดสติจากความรอน เหตุจากขาดเกลือแร 

Heat exhaustion due to salt depletion 
 T67.5 เพลียหมดสติจากความรอน ไมระบุสาเหตุ 

Heat exhaustion, unspecified 
 T67.6 ออนเพลียชั่วคราวจากความรอน 

Heat fatigue, transient 
 T67.7 บวมนํ้าจากความรอน 

Heat edema 
 T67.8 ผลจากความรอนและแสงอื่นๆ 

Other effects of heat and light 
 T67.9 ผลจากความรอนและแสง ไมระบุสาเหต ุ

Effect of heat and light, unspecified 
  
T68 อุณหภูมิรางกายตํ่าผิดปกติ 

Hypothermia 
  
T70 ผลจากความกดอากาศและแรงดันนํ้า 

Effect of air pressure and water pressure 
 T70.0 แกวหูทะลุจากความกดอากาศและแรงดันนํ้า 

Otitic barotraumas 
 T70.1 ปวดไซนัสจากความกดอากาศและแรงดันนํ้า 

Sinus barotraumas 
 T70.2 ผลจากความกดอากาศต่ํา (ทํางานในที่สูง) 

Other and unspecified effects of high altitude 
 T70.3 โรคนํ้าหนีบ 

Caisson disease (decompression sickness) 
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รหัส 
Code 

อาการและอาการแสดง 
Symptom and sign 

 T70.4 ผลจากของเหลวแรงดันสูง  
(บาดเจ็บจากหัวฉีดของเหลวแรงดันสูง) 
Effects of high-pressure fluids  
(industrial traumatic jet injection) 

 T70.8 ผลจากความกดอากาศและแรงดันนํ้าอื่นๆ 
(ผลจากแรงอัดอากาศท่ีเกิดจากการระเบิด) 
Other effects of air pressure and water pressure 
(blast injury syndrome) 

 T70.9 ผลจากความกดอากาศและแรงดันนํ้าไมระบุสาเหตุ 
Effect of air pressure and water pressure, unspecified 

   
T71 ขาดอากาศหายใจ 

Asphyxiation 
   
T75 ผลจากส่ิงคุกคามภายนอกอื่นๆ 

Effects of other external causes 
 T75.2 ผลจากความสั่นสะเทือน 

Effect of vibration 
 T75.3 เมารถ เมาเรือ เมาเคร่ืองบิน 

Motion sickness 
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16. สิ่งคุกคามที่เปนสาเหตุการเจ็บปวยและเสียชีวิต 
External causes of morbidity and mortality (V01 – Y98) 
 
รายการในสวนนี้ เปนรายการสําหรับลงรหัสเพ่ือแสดงใหทราบวาอาการของโรคที่เปนเกิดจากส่ิงคุกคาม

ชนิดใด กรณีท่ีเปนโรคจากส่ิงคุกคามภายนอกรางกาย ดังนั้นรหัสเหลานี้จึงมักใชเปนรหัสรอง (secondary 
code) สําหรับลงเสริมจากรหัสโรคหลัก (โดยใชรหัสโรคหลักจากรายการในหัวขอท่ี 1 – 14 ท่ีผานมา) เพ่ือใช
อธิบายวาโรคท่ีเกิดเปนเนื่องจากการสัมผัสส่ิงคุกคามชนิดใด 

รหัสท่ีมีความสําคัญในรายการนี้คือรหัส “Y96” ดังไดกลาวแลววา ถาใชรหัส “Y96” ลงเปนรหัสโรครอง 
เสริมจากรหัสโรคหลัก จะชวยใหสามารถแยกโรคจากการประกอบอาชีพออกจากโรคทั่วไปท่ีไมไดเกิดจากการ
ประกอบอาชีพเมื่อทําการสืบคนฐานขอมูลได กรณีเดียวกันนี้สามารถใชไดกับโรคจากส่ิงแวดลอมมลพิษดวย 
โดยใชการลงรหัส “Y97” เปนรหัสโรครอง 

  
รหัส ส่ิงคุกคามที่เปนสาเหตุการเจ็บปวยและเสียชีวิต 
   
W42 การสัมผัสเสียงดัง 

Exposure to noise 
 

W43 การสัมผัสแรงส่ันสะเทือน 
Exposure to vibration 

 

W88 การสัมผัสรังสีชนิดกอไอออน (เชนรังสีแอลฟา, เบตา, แกมมา, เอ็กซ) 
Exposure to ionizing radiation 

 

W89 การสัมผัสแสงและรังสีอุลตราไวโอเล็ต 
Exposure to man-made visible and ultraviolet light 

 

W90 การสัมผัสรังสีชนิดไมกอไอออนอื่นๆ (เชนรังสีอินฟราเรด, คลื่นวิทยุ, คลื่นไมโครเวฟ) 
Exposure to other non-ionizing radiation 

 

W91 การสัมผัสรังสีที่ไมสามารถระบุชนิดได 
Exposure to unspecified type of radiation 

 

X45 การสัมผัสและอุบัติเหตุไดรับพิษจากแอลกอฮอล 
Accidental poisoning by and exposure to alcohol 

 

X46 การสัมผัสและอุบัติเหตุไดรับพิษจากตัวทําละลายอินทรียและสารกลุมฮาโลจิเนตไฮโดรคารบอนรวมถึงไอระเหย 
Accidental poisoning by and exposure to organic solvents and halogenated hydrocarbons and their vapors 

X47 การสัมผัสและอุบัติเหตุไดรับพิษจากกาซและไอระเหยชนิดอ่ืนๆ 
Accidental poisoning by and exposure to other gases and vapors 

 

X48 การสัมผัสและอุบัติเหตุไดรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืช 
Accidental poisoning by and exposure to pesticides 

 

X49 การสัมผัสและอุบัติเหตุไดรับพิษจากสารพิษที่ไมสามารถระบุชนิดได 
Accidental poisoning by and exposure to other and unspecified chemicals and noxious substances 

X50 การทํางานใชแรงเกินกําลังและการทาํงานในทาซํ้าๆ เดิมๆ 
Overexertion and strenuous or repetitive movements 

 

Y96 ภาวะที่เกี่ยวของกบัการทํางาน 
Work-related condition 

 

Y97 ภาวะที่เกี่ยวของกบัส่ิงแวดลอมมลพิษ 
Environmental-pollution-related condition 

 

   



 

54 

17. ปจจัยที่มีผลตอสุขภาพและทําใหมารับบริการทางการแพทย 
Factor influencing health status and contact with health services (Z00 – Z99) 

 
รหัสกลุมนี้ใชลงเมื่อผูมารับบริการมาพบบุคลากรทางการแพทยเนื่องจากสัมผัสส่ิงคุกคามเหตุอาชีพหรือ

เนื่องจากเหตุผลตามความจําเปนอื่น แตจากการตรวจไมพบวาปวยเปนโรค ไมมีอาการหรืออาการแสดงใดๆ 
ท่ีตรวจพบได และไมมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการท่ีผิดปกติ (ไมสามารถจัดวา “เปนโรค” หรือ “มีปญหาทาง
สุขภาพ” ใดๆ ได) เชน การมาตรวจสุขภาพหลังเกิดเหตุการณสารเคมีรั่วไหลในโรงงาน และพนักงานท่ีมา
ตรวจยังไมมีความผิดปกติใดๆ หรอืการมาตรวจสุขภาพประจําปตามความเส่ียง และตรวจไมพบความผิดปกติ
ใดๆ เปนตน  

 
รหัส บริการ 
  
Z02 มาตรวจหรือมารับบริการดวยเหตุทางธุรการ 

Examination and encounter for administrative purposes 
 Z02.1 การตรวจสุขภาพกอนเขาทํางาน  

Pre-employment examination 
 Z02.3 การตรวจสุขภาพกอนเขาเปนทหารกองประจําการ 

Examination for recruitment to armed forces 
 Z02.4 การตรวจสุขภาพเพ่ือทําใบอนุญาตขับข่ีรถ 

Examination for driving license 
 Z02.7 การออกใบรับรองแพทย 

(รับรองความพรอมในการทํางาน รับรองการสูญเสียสมรรถภาพ) 
Issue of medical certificate 
(fitness for work certificate, disability certificate) 

Z03 การสังเกตอาการและประเมินทางการแพทยกรณีสงสัยเปนโรค 
Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions 

 Z03.0 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยเปนวัณโรค 
Observation for suspected tuberculosis 

 Z03.1 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยเปนมะเร็ง 
Observation for suspected malignant neoplasm 

 Z03.2 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยเปนโรคทางจิตหรือพฤติกรรมผิดปกติ 
Observation for suspected mental and behavioral disorders 

 Z03.3 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยเปนโรคทางระบบประสาท 
Observation for suspected nervous system disorder 

 Z03.4 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยเปนเสนเลือดหัวใจตีบ 
Observation for suspected myocardial infarction 

 Z03.5 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยเปนโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอื่นๆ 
Observation for other suspected cardiovascular diseases 

 Z03.6 สังเกตอาการเนื่องจากกินสารพิษ 
Observation for suspected toxic effect from ingested substance 

 Z03.8 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยเปนโรคอื่นๆ 
Observation for other suspected diseases and conditions 

 Z03.9 สังเกตอาการเนื่องจากสงสัยมีอาการผิดปกติใดๆ ไมระบุสาเหตุ 
Observation for suspected disease or condition, unspecified 
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รหัส บริการ 
Z04 การตรวจสุขภาพดวยเหตุผลอื่นๆ 

Examination and observation for other reasons 
 Z04.2 การตรวจสุขภาพหลังประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน 

Examination and observation following work accident 
 Z04.8 การตรวจสุขภาพดวยเหตุผลอื่นๆ 

Examination and observation for other specified purposes 
Z10 การตรวจสุขภาพตามระยะในประชากรเฉพาะกลุม 

Routine general health check-up of defined subpopulation 
 Z10.0 การตรวจสุขภาพทางอาชีวอนามัย (การตรวจสุขภาพตามความเส่ียง) 

Occupational health examination 
Z57 การสัมผัสส่ิงคุกคามตอสุขภาพจากเหตุอาชีพ (แตมาตรวจแลวไมพบความผิดปกติ) 

Occupational exposure to risk factors 
 Z57.0 การสัมผัสเสียงดังเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to noise 
 Z57.1 การสัมผัสรังสีเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to radiation 
 Z57.2 การสัมผัสฝุนเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to dust 
 Z57.3 การสัมผัสมลพิษในอากาศเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to other air contaminants 
 Z57.4 การสัมผัสสารพิษที่ใชในงานเกษตรเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to toxic agents in agriculture 
 Z57.5 การสัมผัสสารพิษที่ใชในงานอุตสาหกรรมเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to toxic agents in industry 
 Z57.6 การสัมผัสอุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to extreme temperature 
 Z57.7 การสัมผัสแรงส่ันสะเทือนเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to vibration 
 Z57.8 การสัมผัสส่ิงคุกคามอื่นๆ เหตุอาชีพ 

Occupational exposure to other risk-factors 
 Z57.9 การสัมผัสส่ิงคุกคามที่ไมสามารถระบุไดเหตุอาชีพ 

Occupational exposure to unspecified risk-factor 
Z71 การรับบริการใหคําปรึกษา 

Persons encountering health services for other counseling and medical advice, not 
elsewhere classified 

 Z71.8 การรับบริการใหคําปรึกษากรณีอื่นๆ 
(การรับบริการใหคําปรึกษาทางดานอาชีวอนามัย) 
Other specified counseling 
(Counseling for occupational health purposes) 
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