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ค�ำน�ำ

  
  แนวทางการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ฉบับปรับปรุงปี 2560 นี้ 
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเพ่ิมเติมแนวทางการซกัประวตัผิูม้ารบับรกิาร เพือ่เป็นแนวทางส�าหรบัช่วยให้
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขสามารถซักประวัติ และวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีสาเหตุจากการท�างานได้             
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถบันทึกรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ                
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามแนวทางการบันทึกข้อมูลบริการค�าวินิจฉัยโรค       
และการให้รหัส ICD-10 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(ส�านกันโยบายและยทุธศาสตร์เดมิ) ทัง้นีเ้พือ่เป็นประโยชน์ในด้านการพฒันาระบบรายงานข้อมลู
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
  เนือ้หาภายในเล่มเน้นให้มกีารซกัประวตัสิาเหตขุองการเจบ็ป่วยพร้อมทัง้บนัทกึรหสั ICD-10            
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการลงรหัสสาเหตุภายนอก          
ต่อจากรหัสวินิจฉัยหลัก เพื่อแสดงถึงสาเหตุของการเกิดโรคและภัยสุขภาพได้อย่างชัดเจน           
และได้ยกตัวอย่างโรคและปัญหาสขุภาพทีพ่บบ่อยเท่านัน้ ซึง่ไม่ได้หมายถงึโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เนื่องจากโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมอาจเกิดขึ้น
ได้หลากหลายตามการได้รับสัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือปัจจัยเสี่ยงด้ายกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือ
จิตสังคมจากการประกอบอาชีพ ฉะนั้นในการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพ          
และสิ่งแวดล้อม สามารถพบได้นอกเหนือจากแนวทางเล่มนี้อีกมากมาย หากมีการวินิจฉัย           
และลงรหัสที่ถูกต้อง 
  สุดท้ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
มีส่วนช่วยให้มีการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

                                                   

                                                  ส�ำนักโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
                                                                    สิงหำคม 2560
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บทน�ำ
 

   ความส�าคัญในการซักประวัติการประกอบอาชีพ การถามอาการท่ีมารับการรักษา           
ที่หน่วยบริการสาธารณสุขว่าเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพหรือไม่ จะช่วยผู้ให้บริการสรุป           
และให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ถูกต้องและแม่นย�ามากขึ้น ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุข                
ที่ให้บริการในหน่วยบริการสาธารณสุข ควรให้ความส�าคัญในการซักประวัติวัยท�างาน โดยค�านึงถึง
อาชีพ และติดค�าถามไว้ที่โต๊ะให้บริการ ค�าถามที่จะต้องถาม ประกอบด้วย 
   ค�าถามที่ 1. ท่านคิดว่าการเจ็บป่วยของท่านเกี่ยวข้องกับการท�างานหรือไม่
   ค�าถามที่ 2. มีความแตกต่างของอาการป่วยขณะท�างาน และขณะอยู่บ้านหรือไม่
   ค�าถามที่ 3.  เพื่อนร่วมงานของท่านมีอาการที่คล้าย ๆ กันหรือไม่
   ค�าถามที่ 4.  อาการของท่านเป็นมากขึ้นเวลามาท�างานหรือไม่
หากผู้รับบริการตอบว่า ใช่ 1 ข้อจาก 4 ข้อให้สงสัยว่าการเจ็บป่วยนั้น น่าจะมีสาเหตุจากการท�างาน 
เมื่อให้บริการรักษาพยาบาลหรือท�าหัตถการเสร็จแล้ว การสรุปผลการให้บริการเพื่อลงบันทึก         
ในระบบบันทึกข้อมูล 43 แฟ้มของหน่วยบริการสาธารณสุข และมีการบันทึก ICD-10-TM          
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดดังรายละเอียดในบทต่อไป 
   ปัจจบุนัส�านกัโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมได้ร่วมมอืกบัศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร และกองยทุธศาสตร์และแผนงาน ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
(ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์เดิม) เชื่อมโยงข้อมูลการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ         
และโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อเสนอข้อมูลการเจ็บป่วยและข้อมูลการให้บริการคัดกรอง
ความเสีย่งจากการประกอบอาชีพของหน่วยบรกิารสาธารณสขุ โดยมข้ีอมลูปรากฎบน https://
hdcservice.moph.go.th แบบ realtime ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และน�าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ โดยผู้น�าข้อมูลไปใช้ต้องศึกษา
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ใน Template 
   จากข้อมูลการป่วยที่ปรากฎในระบบรายงานของ HDC Service พบว่า ความครอบคลุม
การบันทึกผลการวินิจฉัยโรคของหน่วยบริการสาธารณสุข ในการให้รหัสสาเหตุภายนอก                 
(External cause) มีการบันทึกข้อมูลค่อนข้างน้อย ท�าให้ข้อมูลการเจ็บป่วยด้วยโรคจาก             
การประกอบอาชพีและโรคจากมลพษิสิง่แวดล้อมต�า่กว่าความเป็นจรงิ ดงันัน้เพือ่ให้มคีวามเข้าใจ
ในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นและการบันทึกข้อมูล จึงขอเสนอแผนภูมิกลางเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขด�าเนินการในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้ดังนี ้
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แผนภูมิกำรวินิจฉัยเบื้องต้น
โรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

ซักประวัติการเจ็บป่วย ประวัติการท�างาน และ
อาชีพที่ท�างานตามค�าถามที่ใช้ซักประวัติเพิ่มเติม

ค�าถาม (หากตอบว่า ใช่ 1 ข้อ จาก 4 ข้อให้       
สงสัยว่าการเจ็บป่วยน้ัน น่าจะมีสาเหตุจาก  
การท�างาน)
1. ท่านคิดว่าการเจบ็ป่วยของท่านเกีย่วข้องกบั

การท�างานหรือไม่
2. มีความแตกต่างของอาการป่วยขณะ

ท�างาน และขณะอยู่บ้านหรือไม่
3. เพื่อนร่วมงานของท่าน มีอาการที่คล้าย ๆ กัน

หรือไม่
4. อาการของท่านเป็นมากขึน้เวลามาท�างาน

หรือไม่

ประเมินอาการหรืออาการแสดงของผู้ป่วย
เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้นหรือส่งต่อเพื่อการรักษา

ส่งต่อที่ รพ.ช./CUP
ที่ รพ.สต. สังกัด

เพื่อรักษาพยาบาล

บันทึกข้อมูลลง
43 แฟ้ม ตำมระบบ 

ICD-10-TM
ส�ำหรับ รพ.สต.

กรณีเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถให้     
การวินิจฉัยได ้  ให ้ปรึกษา
แพทย์ รพ.ช./CUP ที่ รพ.สต.
สังกัดที่มาตรวจที่ รพ.สต. หรือ
มีระบบการปรึกษาแพทย์  
เพื่อให้การวินิจฉัยเบื้องต้น
และการให้รหัสโรค

แพทย์รักษาพยาบาล
และวินิจฉัยโรค

ลงรหัสโรคตาม
ระบบ ICD-10-TM

ส่งต่อ

ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
ให้การวินิจฉัยเบื้องต้น โดย

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต.

ให้การรักษาพยาบาล

ให้สุขศึกษา

กลับบ้ำน
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ควำมหมำยของ ICD-10
   ICD-10 ย่อมาจาก International  Classification of Diseases and Related  Health 
Problem 10th Revision หรือศัพท์ภาษาไทย โดยกระทรวงสาธารณสุข เรียกว่า บัญชีจ�าแนกโรค
ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 เป็นระบบที่มีองค์ประกอบส�าคัญ 2 ส่วนดังนี้
   1. ระบบกำรจัดหมวดหมู่ของโรค และปัญหำสุขภำพต่ำง ๆ ที่พบในมนุษย์
   2. ระบบรหัสโรค และรหัสปัญหำสุขภำพ
   ระบบการจัดหมวดหมู่ของโรค ใช้หลักการของ Nosology หรือศาสตร์แห่งการจัด
หมวดหมู่โรค ในการจับกลุ่มโรคที่ลักษณะใกล้เคียงกันมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน ส่วนระบบ           
รหัสโรค และรหัสปัญหาสุขภาพใช้การก�าหนดรหัสเป็นสัญลักษณ์แทนโรคหรือปัญหาสุขภาพ 

ลักษณะรหัสของ ICD-10
   รหัส ICD-10 เป็นรหัสตัวอักษรผสมตัวเลข (Alphanumeric code) โดยรหัส           
แต่ละตัวจะขึ้นต้นด้วยตัวอักขระภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เพื่อบอกหมวดหมู่โรค (A - Z) และ           
หลักที่ 2 - 4 คือตัวเลขที่บ่งบอกว่าเป็นโรคใด (00 - 99) จึงเป็นรหัสที่มีความยาว 3, 4 หรือ 5 
อักขระ (Character)  เช่น
   T60         Toxic effect of pesticides  
   T60.0    Organophosphate and carbamate insecticides
   S80.80   Abrasion of lower leg   

ค�ำจ�ำกัดควำมของกำรวินิจฉัยโรค/ภัยสุขภำพ
   1. กำรวินิจฉัยหลัก (Principle Diagnosis หรือ main condition)
    1)  การวินิจฉัยหลักมีได้เพียงการวินิจฉัยเดียวเท่านั้น
    2)  การวินิจฉัยหลักให้ท�าเมื่อสิ้นสุดการรักษาแล้วเท่านั้น เพื่อให้ได้ค�าวินิจฉัย          

ครั้งสุดท้ายที่ละเอียดชัดเจนมากที่สุด
    3)   กรณีผูป่้วยใน การวินจิฉัยหลกัต้องเป็นโรคทีเ่กดิขึน้ในตวัผูป่้วย ก่อนรบัไว้รกัษา

ในโรงพยาบาล
    4)  ในผูป่้วยท่ีมหีลายโรค ตัง้แต่ก่อนรบัไว้รกัษาในโรงพยาบาล ให้เลอืกโรคทีร่กัษา

เป็นวินิจฉัยหลัก  หากรักษาหลายโรคให้เลือกโรคที่รุนแรงและส�าคัญ หากโรคที่
รักษาพร้อมกันหลายโรคนั้นรุนแรงและส�าคัญใกล้เคียงกันให้เลือกโรคที่             
ใช้ทรัพยากรในการรักษาสูงที่สุดเป็นการวินิจฉัยหลัก

    5)  ในผู ้ป่วยบางราย แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคให้แน่ชัดได้ (ผู ้ป่วยหาย                   
เจ็บป่วยเอง เสียชีวิต หรือส่งต่อไปรักษาท่ีอื่น) ให้บันทึกอาการหรืออาการ
แสดงหรือกลุ่มอาการที่ส�าคัญที่สุดเป็นการวินิจฉัยหลัก
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  2. กำรวินิจฉัยร ่วม (Comorbidity หรือ Pre-admission comorbidity) คือ                              
โรคที่ปรากฎร่วมกับโรคท่ีเป็นวินิจฉัยหลักและรุนแรงมากพอที่ท�าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงขึ้น         
หรือมีการตรวจรักษาเพิ่มระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งนี้
    1)  เป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อนรับไว้รักษาในโรงพยาบาล มิใช่โรคที่เกิดขึ้นภายหลัง
    2)  เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากพอที่ท�าให้ผู ้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก         

เสียชีวิตหรือพิการ
    3)  บันทึกการวินิจฉัยได้มากกว่า 1 โรค ไม่จ�ากัดจ�านวน

  3. โรคแทรก (Complication หรือ Post-admission comorbidity) คือ                    
โรคที่ไม่ปรากฏร่วมกับโรคท่ีวินิจฉัยตั้งแต่แรก แต่เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษา             
ในโรงพยาบาลแล้ว 
    1)  เป็นโรคที่เกิดขึ้นภายหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว 
    2)  เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากพอที่ท�าให้ผู ้ป่วยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรก            

เสียชีวิตหรือพิการ
    3)  อาจเป็นโรคต่างระบบกับโรคที่วินิจฉัยหลัก
    4)  บันทึกการวินิจฉัยได้มากกว่า 1 โรค ไม่จ�ากัดจ�านวน
    
  4. กำรวินิจฉัยอื่น ๆ (Other diagnosis) 
    1)  บันทึกการวินิจฉัยอื่น ๆ ได้ไม่จ�ากัดจ�านวน
    2)  เป็นโรคท่ีมคีวามรนุแรงไม่มากพอทีจ่ะท�าให้ผูป่้วยมคีวามเสีย่งมากขึน้ ไม่ต้อง

ใช้ทรัพยากรในการรักษาเพิ่มขึ้นระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
    3)  อาจเป็นโรคที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
    4)  เป็นโรคเล็กน้อยหรือท่ีรุนแรงไม่มากพอท่ีท�าให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการ         

เกิดโรคแทรก ไม่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือพิการ ไม่ต้องเพิ่มการตรวจพิเศษ    
ไม่เพิ่มยาหรือเวชภัณฑ์ ไม่ต้องได้รับการดูแลรักษาเพิ่มเติม

    
  5. สำเหตุภำยนอกของกำรได้รับบำดเจ็บ และกำรได้รับพิษ (External cause of 
injury and poisoning)
    1)  ได้จากการซักประวัติว่า การบาดเจ็บหรือได้รับพิษนั้นอย่างไร เกิดสถานที่ใด 

ขณะท�ากจิกรรมใด เป็นอบุตัเิหตถุกูท�าร้าย ท�าร้ายตนเอง หรอืไม่ทราบเจตนา
    2)  ต้องระบุสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บและการได้รับพิษทุกราย
    3)  หากแพทย์ไม่ระบสุาเหตุภายนอกของการบาดเจบ็และการได้รบัพษิ ผูใ้ห้รหสั     

ต้องสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมจากเวชระเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รหัสกิจกรรม 
และรหัสสถานที่เกิดเหตุ และรหัสต�าแหน่งของผู้บาดเจ็บในยานพาหนะ
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แนวคิดกำรให้รหัสโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม
   บัญชีจ�าแนกโรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 10 (ICD-10) มีการจ�าแนก          
หมวดหมู ่การให้รหัสโรคออกเป็น 21 บท ซึ่งสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการให้รหัส                     
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้ กล่าวคือ โรคจากการประกอบอาชีพเกิด                  
ได้ทกุระบบในร่างกาย ท้ังในระบบทางเดนิหายใจ  ระบบทางเดนิอาหาร ระบบผวิหนงั และอืน่ๆ 
ใน ICD-10 ไม่มีการแยกออกมาเป็นหมวดหมู่ชัดเจน แต่มีโรคจากการประกอบอาชีพบางโรค            
ที่มีรหัส ICD-10 บ่งบอกถึงข้อมูลการสัมผัสอยู่ในชื่อโรคชัดเจน ดังเช่น โรคปอดใยหิน (Asbestos) 
(J61) โรคปอดฝุ่นหิน (Silicosis) (J62) เป็นต้น
   แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรคและภัยสุขภาพนั้น เกิดจากการท�างาน ควร           
มีการลงรหัสเสริม ซึ่งจะอยู่ในบทท่ี 20 สาเหตุภายนอกของการป่วยและการตาย (External 
causes of Morbidity and Mortality (V01-Y98) โดยเฉพาะรหัส Y96  ที่บ่งบอกถึงสาเหตุ
โรคจากการท�างาน/เนื่องจากการท�างาน และจะเห็นได้ว่า ในบทนี้ยังเป็นประโยชน์อย่างมาก            
ในการให้รหัสการบาดเจ็บและการได้รับพิษเหตุอาชีพ โดยรหัส ICD-10 ต�าแหน่งที่ 4 และ 5 
สามารถแสดงให้เหน็ถงึ สถานทีเ่กดิเหตุ (Place of occurrence) และกจิกรรม (Activity code) 
ในขณะที่เกิดเหตุการณ์/อุบัติเหตุได้  ดังตารางต่อไปนี้

ตำรำงแสดง ค�าจ�ากัดความรหัส ICD-10 หมวดสาเหตุภายนอก ต�าแหน่งที่ 4 และ ต�าแหน่งที่ 5

ต�ำแหน่งที่ 4 รหัสสถำนที่เกิดเหตุ
ต�ำแหน่งที่ 5 รหัสกิจกรรม

ขณะที่เกิดเหตุกำรณ์/อุบัติเหตุ

บ้าน

สถานท่ีพกัอาศัยรวม : สถานสงเคราะห์เดก็ 
หอพกั บ้านพกัผูป่้วย เรอืนจ�า ค่ายทหาร 
ฯลฯ

โรงเรยีน สถาบนัอืน่ และพืน้ทีส่าธารณะ 
: หอประชุม โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย  
ที่ท�าการไปรษณีย์ ฯลฯ

สนามกีฬา และพื้นที่เล่นกีฬา

ขณะท�ากิจกรรมกีฬา

ขณะท�ากิจกรรมยามว่าง 
: ความเพลิดเพลิน

ขณะท�างานเพื่อรายได้
: งานที่ได้ค่าตอบแทน การเดินทางไป-กลับ
จากการท�างาน

ขณะท�างานประเภทอื่น
: หน้าที่ในบ้าน เช่น ดูแลเด็กและญาติ 
ท� าความสะอาด ท� าครั ว  ท� าสวน             
งานที่โดยปกติไม่ได้ค่าตอบแทน เช่น               
เรียนหนังสือ 

0

1

2

3

0

1

2

3
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ต�ำแหน่งที่ 4 รหัสสถำนที่เกิดเหตุ ต�ำแหน่งที่ 5 รหัสกิจกรรม
ขณะที่เกิดเหตุกำรณ์/อุบัติเหตุ

ถนน และทางหลวง

สถานท่ีอ่ืน ๆ : ชายหาด ภูเขา แม่น�้า 
สวนสัตว์  ฯลฯ

ไม่ทราบสถานที่

ไร่ นา สวน พื้นที่การเกษตร

พื้นที่การค้า และการบริการ : สนามบิน 
ธนาคาร โรงแรม ห้าง ปั๊มน�้ามัน ร้านค้า 
ฯลฯ

พื้นที่อุตสาหกรรมและก่อสร้าง : อาคาร 
(ไม่ว่าประเภทใด) ในระหว่างก่อสร้าง อูเ่รอื 
โรงผลิตแก๊ส เหมือง ฯลฯ 

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เอกสาร ICD-10-TM หรือ http://www.thcc.or.th/ICD-
10TM/  หรือ http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#!/IX

ขณะพักผ่อน หลับ รับประทานอาหาร
หรือประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน 

ขณะท�ากิจกรรมอื่น ๆ

ไม่ทราบกิจกรรม

-

-

-

4

8

9

4

8

9

7

5

6

แนวทำงกำรบันทึกกำรวินิจฉัยโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 
   1. ให้รหัสโรคหลัก (Principle Diagnosis) 
   2. ให้รหัสสาเหตุภายนอก (External cause)  ในกรณีวินิจฉัยว่ามีสาเหตุมาจากงาน 
หรือสิ่งแวดล้อม ดังนี้
    ก. ให้รหัส Y96 Work-related condition  เป็นรหัสสาเหตุภายนอก (External           
cause) เมื่อพบว่าโรคหรือปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องจากการท�างานหรือ                           
โรคจากการท�างาน
    ข. ให้รหสั Y97 Environmental-pollution-related condition เป็นรหสัสาเหตุ
ภายนอก (External cause) เมื่อพบว่าโรคหรือปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเกิดจากมลพิษใน               
สิ่งแวดล้อม 
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ตัวอย่ำงกำรลงรหัสสำเหตุภำยนอก (External cause) 

ตัวอย่ำง 1

การวินิจฉัยหลัก

การวินิจฉัยอื่น ๆ

สาเหตุภายนอก

Asbestosis

- -
Occupational disease Y96 work–related condition

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส

ชาย อาย ุ35 ปี ท�างานในโรงงานท�าผ้าเบรค มาเป็นเวลา 5 ปี มาด้วยอาการ
เหนือ่ยหอบ ภาพรงัสทีรวงอก พบ Pleural thickening, pleural plaque 
และมี pulmonary infiltration แบบ ground glass

ตัวอย่ำง 2

การวินิจฉัยหลัก

การวินิจฉัยอื่น ๆ

สาเหตุภายนอก

Irritant contact dermatitis

- -

Occupational disease Y96 work–related condition

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส

ชาย อายุ 30 ปี มีผื่นตามมือและแขน หลังจากรับจ้างฉีดพ่น
สารก�าจัดแมลงในสวนมะนาว

L24.5 Irritant contact dermatitisdue to 
other chemical products

J61 Pneumoconiosis due to asbestos 
and other mineral fiber

    3. กรณีมีการให้รหัส ในบทที่ 19 การบาดเจ็บ การเป็นพิษ และ ผลติดตามจาก             
เหตุภายนอก ; S00 – T98 ต้องให้รหสัสาเหตภุายนอก (External cause) ได้แก่ รหสักลุม่ V W 
X Y  เป็นรหัสเสริมเสมอ ซึ่งในการลงรหัสกลุ่มนี้ต้องมี 5 หลัก โดยรหัสหลักที่ 4 ระบุสถานที่เกิด 
(Place of occurrence) และรหัสหลักที่ 5 ระบุกิจกรรม (Activity code) ในขณะที่                      
เกิดเหตุการณ์/อุบัติเหตุ (ถ้าเหตุอาชีพให้ระบุกิจรรม เป็น 2 ท�างานในหน้าที่หารายได้) เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการให้รหัสเหตุอาชีพ 
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ตัวอย่ำง 3

การวินิจฉัยหลัก

การวินิจฉัยอื่น ๆ

สาเหตุภายนอก

Traumaticamputation 
of right thumb

S68.0 Traumatic Amputation of 
thumb (complete)

- -

โดน เค ร่ืองมื อตั ดนิ้ วหั ว         
แม่มือขวาขาดขณะท�างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม

W31.62 Contact with other and unspecified 
machinery in industrial and constructed 
area while working for income

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส

ชาย อายุ 35 ปี ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม โดนเครื่องมือตัดนิ้ว
หัวแม่มือขวาขาดขณะท�างาน

หมำยเหตุ  : W31  สัมผัสกับเครื่องจักรกลอื่นและที่ไม่ระบุรายละเอียด
         รหัสต�าแหน่งที่ 4 สถานที่ 6  โรงงานอุตสาหกรรม
         รหัสต�าแหน่งที่ 5 กิจกรรม 2  ระหว่างท�างานเพื่อหารายได้

ตัวอย่ำง 4

การวินิจฉัยหลัก

การวินิจฉัยอื่น ๆ

สาเหตุภายนอก

Rodenticides poisining T60.4  พิษจากสารฆ่าหนู

- -

อบุตัเิหตจุากยาฆ่าศตัรพูชื
และสตัว์ ขณะท�างานฉดีพ่น
สารฆ่าหนูในนาข้าว

X48.72 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก    
ยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ขณะท�างาน          
ฉีดพ่นสารฆ่าหนูในนาข้าว

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส

ชาย อายุ 30 ปี รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดหนูในนาข้าว
โดนสารเคมีก�าจัดหนูหกใส่ขณะผสม

หมำยเหตุ : X48  การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
         รหัสต�าแหน่งที่ 4 สถานที่ 7  นาพื้นที่การเกษตร
         รหัสต�าแหน่งที่ 5 กิจกรรม 2  ระหว่างท�างานเพื่อหารายได้

ในกรณีนี้ ไม่ต้องให้รหัสสาเหตุภายนอก Y96 Work-related condition เนื่องจากได้
ระบุไว้แล้วในหลักที่ 5 ของรหัสสาเหตุภายนอก

ตัวอย่ำง เช่น
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ซักประวัติ
ตรวจร่างกาย

บันทึกผลการซักประวัติ
ตรวจร่างกาย ผลการวินิจฉัย

ลงในบัตรผู้ป่วย

บันทึกผลการวินิจฉัย
ในโปรแกรมบันทึกข้อมูล

Diagtype 1
วินิจฉัยหลัก (Principle 

Diagnosis หรือ
main condition)

กรณี ให้รหัส ICD-10
บทที่ 19 หมวด S00-T98

กรณี ให้รหัส ICD-10  
บทที ่1 - 18 หมวด A - R

1. บันทึก Y96 เมื่อพบว่า มีสาเหตุเกี่ยวเนื่อง      
จากการท�างานหรือโรคจากการท�างาน

2. บันทึก Y97 เมื่อพบว่า เกิดจากมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม

* ลงรหัสใน Diagtype 5

1. เกิด เนื่ อ งจากการ
ท�างานหรือไม่ 

2. เกิ ดจากมลพิษ ใน     
สิ่งแวดล้อมหรือไม่

3. ก า รบาด เจ็ บหรื อ         
ได้รับพิษนั้นอย่างไร 
เกิดสถานที่ใด ขณะ
ท�ากิจกรรมใด เป็น
อุบัติเหตุถูกท�าร ้าย 
ท�าร ้ายตนเองหรือ       
ไม่ทราบเจตนา

บันทึกรหัสในหมวด V W X Y  โดยต้องมี 
5 หลกัเสมอ ซึง่รหสัหลกัที ่4 ระบสุถานทีเ่กดิ 
(Place of occurrence) และรหัส       
หลักที่ 5 ระบุกิจกรรม (Activity code)
ในขณะที่เกิดเหตุการณ์/อุบัติเหตุ (ถ้า
เหตุอาชีพให้ระบุกิจกรรม เป็น 2 ท�างาน
ในหน้าที่หารายได้) 
*ลงรหัสใน Diagtype 5 

กรอบแนวทำงกำรบันทึกรหัสโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม

Diagtype
2, 3, 4

Diagtype 5
สาเหตุภายนอกของการได้รับ

บาดเจ็บและการได้รับพิษ
(External cause of

injury and poisoning)

กำรให้รหัส

กำรให้รหัส

พิจำรณำ

กำรให้รหัส
กำรให้รหัส

กำรให้รหัส

กำรให้รหัส

ถ้ำมี กำรให้รหัส

หมำยเหตุ : ประเภทการวินิจฉัย (Diagtype) หมายถึง       
รหัสประเภทการวินิจฉัยตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม 
1 = Pr inc iple DX, 2 = Co-morbidity ,                             
3 =  Complication 4 = Other, 5 = External Cause
อ้ำงอิง : คู่มือ ICD-10-TM for PCU 2012
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ตัวอย่ำงกำรให้รหัส ICD-10 โรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 
   โรคหรือปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดขึ้นได้หลากหลายตามการได้รับสัมผัส          
กับสิ่งคุกคามหรือปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ หรือจิตสังคมจากการประกอบอาชีพ        
หากมีการวินิจฉัยและลงรหัสท่ีถูกต้อง ซึ่งในที่นี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างโรคและปัญหาสุขภาพ
ที่พบบ่อยเท่านั้น
   การบ่งบอกได้ถงึสาเหตทุีเ่กีย่วเนือ่งจากการท�างานและเกดิจากมลพษิในสิง่แวดล้อม 
โดยใช้รหัส ICD-10 ในบทที่ 20 ได้แก่
   1. Y96 เมื่อพบว่า มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องจากการท�างานหรือโรคจากการท�างาน
   2. Y97 เมื่อพบว่า เกิดจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม
   3. ICD-10 ในหมวด V W X Y โดยลงรหัสหลักที่ 5 เป็น 2 (ขณะท�างานเพื่อหารายได้)                  
ทุกครั้งเมื่อพบว่าโรคหรือการบาดเจ็บนั้นเกิดจากเหตุอาชีพ

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

โรคของเส้นประสำทเส้นเดียวของแขน Mononeuropathies of the upper limb

ปวดหลัง Dorsalgia

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)

  1. โรคทำงกำรยศำสตร์ : โรคหรือปัญหาสุขภาพทางการยศาสตร์ อาจเกิดได้หลากหลาย            
ตามการได้รับสัมผัสกับสิ่งคุกคามหรือปัจจัยเสี่ยงทางการยศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย    
ด้านจติสังคม ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการท�างาน และลกัษณะงาน และท่าทางการท�างาน เป็นต้น ซึง่ในการ
วินิจฉัยโรคน้ันจ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน และการลงรหัส ICD-10 นั้น สามารถระบุได้ตาม         
ผลการวินิจฉัยที่แท้จริง ซึ่งข้อมูลนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างรหัสโรคและปัญหาสุขภาพทางการยศาสตร์ที่พบ
บ่อยเท่าน้ัน แต่ในการปฏบิตังิานจรงิอาจจะพบโรคหรอืปัญหาสขุภาพทางการยศาสตร์ทีน่อกเหนอืดงัทีก่ล่าวมา

1) กลุ ่มอาการอุโมงค์
ข้อมือ

Carpal tunnel
syndrome

G56.0 Y96

2) รอยโรคที่เส้น
 ประสาทอัลนาร์

4) ปวดหลังส่วนล่าง

5) ปวดหลัง ไม่ระบุ
 รายละเอียด

Lesion of the
ulnar nerve

Low back pain

Dorsalgia

G56.2

M54.5

M54.9

Y96

Y96

Y96

3) รอยโรคที่เส้น
 ประสาทเรเดียล

Lesion of the
radial nerve

G56.3 Y96
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โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)

เยื่อหุ้มข้ออักเสบ และปลอกเอ็นอักเสบ Synovitis and tenosynovitis

ควำมผิดปกติของเนื้อเยื่ออ่อน เนื่องจำกกำรใช้งำนมำกเกินและแรงกดทับ
Soft tissue disorders related to use, overuse and pressure

เอ็นยึดกระดูกอักเสบแบบอื่น Other enthesopathies

6) นิ้วล็อค นิ้วไกปืน
    นิ้วลั่น

Trigger finger M65.3 Y96

7) ปลอกเอ็นกล้าม
เนื้ออักเสบบริเวณ
ปลายเยื่อกระดูก     
เรเดียส

8) ปลอกเอน็กล้ามเนือ้ 
ที่ มื อและข ้อมือ
อักเสบเรื้อรัง

9) ถุงลดเสียดสี
 ปลายศอกอักเสบ

11) รอยนูนเหนือปุ ่ม
กระดูกต ้นแขน
อักเสบด้านใน

12) รอยนูนเหนือปุ ่ม
กระดูกต ้นแขน
อักเสบด้านนอก

10) ถุงลดเสียดสีหน้า
สะบ้าเข่าอักเสบ

Radial styloid 
tenosynovitis
(De Quervain’s
tenosynovitis)

Chronic crepitant
tenosynovitis of
hand and wrist

Olecranon bursitis

Medial epicondylitis
(Golfer’s elbow)

Lateral epicondylitis
(Tennis elbow)

Prepatellar bursitis

M65.4

M70.0

M70.2

M77.0

M77.1

M70.4

Y96

Y96

Y96

Y96

Y96

Y96
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  2. กำรบำดเจบ็ ได้รบัสำรพษิและป่วยจำกสิง่คกุคำมอืน่ ๆ  Injury, poisoning and 
other consequences of external causes : หลังจากลงรหัสหลักแล้ว ต้องตามด้วย            
รหัสของสาเหตุภายนอก (External cause) ในหมวด V W X Y โดยต้องมี 5 หลักเสมอ             
ซึ่งรหัสหลักที่ 4 ระบุสถานที่เกิด (Place of occurrence) และรหัสหลักที่ 5 ระบุกิจกรรม 
(Activity code) ในขณะท่ีเกดิเหตกุารณ์/อบุตัเิหต ุ(ถ้าเหตอุาชพีให้ระบกุจิรรม เป็น 2 ท�างาน
ในหน้าที่หารายได้ )

การบาดเจ็บที่ส ่วนใด
ส่วนหนึ่งของร่างกาย

Injurypoisoning
and other
consequences of
external causes

S00-S99
T00-T98

- อุบัติเหตุการขนส่งทางบก               
V01 - V89

- อุบัติเหตุการขนส่งทางน�้า           
V90 - V94

- อบุตัเิหตกุารขนส่งทางอากาศ
และในอากาศ V95 - V97

- อุบัติเหตุการขนส่งอื่น และที่            
ไม่ระบุ V98 - V99

- พลัด ตก หรือหกล้ม 
 W00 - W19
- สัมผัสแรงกลวัตถุสิ่งของ
 W20 - W49
- สัมผัสแรงเชงิกลของสิง่มชีวีติ 

W50 - W64
- การตกน�้า จมน�้า W65 - W74
-  ที่คุกคามการหายใจ
 W75 - W84

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)



การลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

(ฉบับปรับปรุง ปี 2560)

17

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)

-  สัมผัสกับกระแสไฟฟ้า รังสี 
อุณหภูมิ และความกดอากาศ
ต�่าหรือสูง W85 - W99

- สัมผัสควันไฟและเปลวไฟ 
X00 - X09

- สัมผัสความร้อน และวัตถุ
สิ่งของที่ร้อน

 X10 - X19
- สัมผัสกับสัตว์ และพืชที่เป็น

พิษ X20 - X29
- สัมผัสกับแรงหรือพลังงาน

จากธรรมชาติ X30 - X39
-  ถูกพิษ และสารอ่ืน ๆ โดย

อุบัติเหตุ X40 - X49
-  ออกก�าลังกายหรือออกแรง

มากเกนิไป การเดนิทาง และ
การขาดน�้ า ห รื ออาหาร         
X50 - X57

-  การสัมผัสกับสิ่งอื่น ๆ และ        
สิ่งที่ไม่ทราบชัด X58 - X59

- ท�าร้ายจนเองด้วยวิธีต่าง ๆ 
X60 -X84

- ถูกท�าร้ายด้วยวิธีต่าง ๆ
 X85 - Y09
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   3. พิษของสำรตัวท�ำละลำยอินทรีย์ Toxic effect of organic solvents (กรณีสาเหตุ              
เกิดจากการท�างาน ให้ลง External cause  หลักที่ 5 เป็น  2 = ท�างานในหน้าที่หารายได้ )

1) ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม

2) เบนซีน

3) สารประกอบที่ มี ว ง
เบนซีน เช่น โทลูอีน 
(Toluene), ไซลีน 
(Xylene)

4) ไกลคอล

5) คีโตน

6) ตัวท�าละลายอนิทรย์ี
อื่น ๆ

7) ตัวท�าละลายอนิทรย์ี 
ไม่ระบุรายละเอียด

Petroleum products

(Benzene)

(Homologous of
benzene)

(Glycol)

(Ketones)

(Other organic
solvents)

(Organic solvents
unspecified)

T52.0

T52.1

T52.2

T52.3

T52.4

T52.8

T52.9

X46.--
การเป ็นพิษโดยอุบัติ เหตุ       
จากตัวท�าละลายอินทรีย์

X46.--
การเป ็นพิษโดยอุบัติ เหตุ     
จากตัวท�าละลายอินทรีย์

X46.--
การเป ็นพิษโดยอุบัติ เหตุ    
จากตัวท�าละลายอินทรีย์

X46.--
การเป ็นพิษโดยอุบัติ เหตุ 
จากตัวท�าละลายอินทรีย์

X46.--
การเป ็นพิษโดยอุบัติ เหตุ    
จากตัวท�าละลายอินทรีย์

X46.--
การเป ็นพิษโดยอุบัติ เหตุ   
จากตัวท�าละลายอินทรีย์

X46.--
การเป ็นพิษโดยอุบัติ เหตุ   
จากตัวท�าละลายอินทรีย์

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)
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  4. พิษโลหะหนัก Toxic effect of metals solvents (กรณีสาเหตุเกิดจากการท�างาน 
ให้ลง External cause  หลักที่ 5 เป็น 2 = ท�างานในหน้าที่หารายได้ )

1) ตะกั่วและ
 สารประกอบ

2) ปรอทและ
 สารประกอบ

1) สารฆ่าแมลงกลุ่ม
ออร์กาโนฟอสเฟต
และคาร์บาเมต 

2) สารฆ่าแมลงกลุ่ม 
ฮาโลเจน

3) โลหะอื่น ๆ

Lead and its
compounds

Mercury and its 
compounds

Organophosphate 
and carbamate in-
secticides

Halogenated
insecticides

Other metals

X49.--
การเป ็นพิษโดยอุบั ติ เหตุ    
จากสารเคมีและสารพิษอื่น 
ไม่ระบุรายละเอียด

X49.--
การเป ็นพิษโดยอุบั ติ เหตุ    
จากสารเคมีและสารพิษอื่น 
ไม่ระบุรายละเอียด

X48.--
การเป ็นพิษโดยอุบั ติ เหตุ   
จากยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์
หรือ X68 การต้ังใจท�าร้าย
ตนเองด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรู
พืชและสัตว์

X48.--
การเป ็นพิษโดยอุบั ติ เหตุ   
จากยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์
หรือ X68 การต้ังใจท�าร้าย
ตนเองด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรู
พืชและสัตว์

X49.--
การเป ็นพิษโดยอุบั ติ เหตุ   
จากสารเคมีและสารพิษอื่น 
ไม่ระบุรายละเอียด

T56.0

T56.1

T60.0

T60.1

T 56.8

5. พิษจำกสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช  Toxic effect of pesticides

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)
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3) สารฆ่าแมลงอื่น

4) สารฆ่าวัชพืช
 และเชื้อรา

5) สารฆ่าหนู

6) สารฆ่าศัตรูพืช
 และสัตว์ชนิดอื่น

7) สารฆ่าศตัรพูชืและ
สัตว์ไม่ระบุราย
ละเอียด

Other insecticides

Herbicides and 
fungicides

Rodenticides

Other pesticides

Pesticides,
unspecifieds

X48.--
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์หรือ
X68 การตั้งใจท�าร้ายตนเอง
ด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์

X48.--
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์หรือ
X68 การตั้งใจท�าร้ายตนเอง
ด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์

X48.--
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์หรือ
X68 การตั้งใจท�าร้ายตนเอง
ด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์

X48.--
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์หรือ
X68 การตั้งใจท�าร้ายตนเอง
ด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์

X48.--
การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืช และสัตว์หรือ
X68 การตั้งใจท�าร้ายตนเอง
ด้วยพิษจากยาฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์

T60.2

T60.3

T60.4

T60.8

T60.9

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)
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8) ผิวหนังอักเสบจาก
การสัมผัสภูมิแพ้ที่
เกิดจากผลิตภัณฑ์
เคมี (ยาฆ่าแมลง)

9) ผิ วหนังอัก เสบจาก 
การสัมผสัระคายเคอืง
ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
เคมีอื่น

10) ผิวหนังอักเสบจาก
การสัมผัสไม ่ระบุ
รายละเอียดผิวหนัง
อักเสบ (จากอาชีพ) 
เอ็กซีมา (จากอาชีพ)

1) เป็นลมเพราะความ
ร้อนและเป็นลมแดด

2) หมดสติชั่วคราว 
เพราะความร้อน

3) ตะคริวเพราะ
 ความร้อน

Allergic contact 
dermatitis due to other 
chemical products
(insecticide)

Irritant contact
dermatitis due to other 
chemical products

Unspecifieds
contact dermatitis,
Unspecifieds
cause

Heatstroke and
sunstroke

Heat syncope

Heat cramp

Y96

Y96

Y96

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสมัผสัความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสมัผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

L23.5

L24.5

L25.9

T67.0

T67.1

T67.2

  6. ผลจำกควำมร้อนและแสง Effect of heat and light หลังจากลงรหัสหลักแล้ว ต้อง         
ตามด้วยรหัสของสาเหตุภายนอก (External cause) ในหมวด  V W X Y  โดยต้องมี 5 หลักเสมอ  ซึ่งรหัส
หลักท่ี 4 ระบุสถานที่เกิด (Place of occurrence) และรหัสหลักท่ี 5 ระบุกิจกรรม (Activity code)          
ในขณะที่เกิดเหตุการณ์/อุบัติเหตุ

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)
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4) หมดแรงเพราะ    
ความร้อนจากการ
ขาดน�้า

5) หมดแรงเพราะ 
ความร้อนจากการ
ขาดเกลือ

6) หมดแรงเพราะ    
ความร้อน ไม่ระบุ
รายละเอียด

7) ล้าเพราะความ
ร้อน ชั่วคราว

8) บวมเพราะ
 ความร้อน

9) ผลอื่นของความ
ร้อนและแสง

10) ผลของความร้อน
และแสง ไม่ระบุ
รายละเอียด

Heat exhaustion,
anhydrotic

Heat exhaustion due
to salt depletion

Heat exhaustion,
unspecified

Heat fatigue,
transient

Heat edema

Other effects of
heat and light

Effect of heat and light, 
unspecified

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสัมผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสัมผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสัมผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสัมผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสัมผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสัมผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

X30.-- สัมผัสความร ้อน
ธรรมชาติที่มากเกิน
W92.-- การสัมผัสความร้อน
สงเกินที่มนุษย์สร้างขึ้น

หมำยเหตุ : เครื่องหมาย “--“ เช่น X48.-- หมายถึงยังมีรหัสย่อยต่อไปอีก เช่น X48.72

T67.3

T67.4

T67.5

T67.6

T67.7

T67.8

T67.9

โรคหรือปัญหำสุขภำพ

วินิจฉัยโรคหลัก
Principle Diagnosis 

(Diagtype 1)
หรือวินิฉัยอื่น ๆ

สำเหตุภำยนอก
External cause
(Diagtype 5)
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ค�ำถำมส�ำหรับสอบถำมเพื่อคัดกรองปัญหำสุขภำพจำกกำรท�ำงำนของวัยท�ำงำนที่มำรับบริกำร
สถำนบริกำร ด้วยแบบคัดกรองอย่ำงง่ำยในแรงงำนนอกระบบ 5 กลุ่มอำชีพ

เกษตรกร

1. ท่านท�างานอะไร

2. ท่านคิดว่า การป่วยของท่านเกี่ยวข้องกับการท�างานหรือไม่

3. อาการของท่านเป็นมากขึ้นเมื่อท�างานหรือไม่

4. คนที่ท�างานเหมือนท่าน มีหรือเคยมีอาการคล้าย ๆ กับท่านหรือไม่

5. ก่อนมาท�างานอาชีพนี้ ท่านมีอาการนี้หรือไม่

หากตอบใช่ 1 ข้อ ขึ้นไปในข้อ 1 - 5 ให้ถามค�าถามข้อ 6

ค�าถามเฉพาะกลุ่มอาชีพ

6. อาการที่ท่านมาในวันนี้ท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับ

 (    )  การท�างานสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช  

 (    )  การท�างานในที่อากาศร้อน

 (    )  การยกของหนัก การท�างานท่าทางที่ไม่ถูกต้อง 

 (   )  ความเครียดจากการท�างาน
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ค�าถามเฉพาะกลุ่มอาชีพ

6. อาการที่ท่านมาในวันนี้ท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับ

 (   )  ฝุ่น 

 (   )  แสงสว่างบริเวณท�างานไม่เพียงพอ 

 (   )  สารเคมี  สีย้อมผ้า กาว 

 (   )  การใช้อุปกรณ์ที่มีคม 

 (   )  อุปกรณ์ไฟฟ้า

 (   ) การนั่งท�างานนาน

 (   ) ความเครียดจากการท�างาน

ตัดเย็บ
เสื้อผ้ำ

1 ท่านท�างานอะไร

2. ท่านคิดว่า การป่วยของท่านเกี่ยวข้องกับการท�างานหรือไม่

3. อาการของท่านเป็นมากขึ้นเมื่อท�างานหรือไม่

4. คนที่ท�างานเหมือนท่าน มีหรือเคยมีอาการคล้าย ๆ กับท่านหรือไม่

5. ก่อนมาท�างานอาชีพนี้ ท่านมีอาการนี้หรือไม่

หากตอบใช่ 1 ข้อ ขึ้นไปในข้อ 1 - 5 ให้ถามค�าถามข้อ 6

ค�ำถำมส�ำหรับสอบถำมเพื่อคัดกรองปัญหำสุขภำพจำกกำรท�ำงำนของวัยท�ำงำนที่มำรับบริกำร
สถำนบริกำร ด้วยแบบคัดกรองอย่ำงง่ำยในแรงงำนนอกระบบ 5 กลุ่มอำชีพ
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เก็บและ
คัดแยกขยะ

1.ท่านท�างานอะไร

2. ท่านคิดว่าการป่วยของท่านเกี่ยวข้องกับการท�างานหรือไม่

3. อาการของท่านเป็นมากขึ้นเมื่อท�างานหรือไม่

4. คนที่ท�างานเหมือนท่าน มีหรือเคยมีอาการคล้าย ๆ กับท่านหรือไม่

5. ก่อนมาท�างานอาชีพนี้  ท่านมีอาการนี้หรือไม่

หากตอบใช่ 1 ข้อ ขึ้นไปในข้อ 1-5 ให้ถามค�าถามข้อ 6

ค�าถามเฉพาะกลุ่มอาชีพ

6. อาการที่ท่านมาในวันนี้ท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับ

 (   )  ฝุ่น 

 (   )  การท�างานในที่อากาศร้อน

 (   )  การสัมผัสของมีคม 

 (   )  การยกของหนัก การท�างานท่าทางที่ไม่ถูกต้อง

 (   )  เชื้อโรค

 (   )  สารเคมีโลหะหนัก 

 (   )  เสียงดัง

 (   )  ความเครียดจากการท�างาน

ค�ำถำมส�ำหรับสอบถำมเพื่อคัดกรองปัญหำสุขภำพจำกกำรท�ำงำนของวัยท�ำงำนที่มำรับบริกำร
สถำนบริกำร ด้วยแบบคัดกรองอย่ำงง่ำยในแรงงำนนอกระบบ 5 กลุ่มอำชีพ
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ค�าถามเฉพาะกลุ่มอาชีพ

6. อาการที่ท่านมาในวันนี้ท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับ

 (   )  ฝุ่นหิน 

 (   )  การท�างานในที่อากาศร้อน

 (   )  การใช้อุปกรณ์ที่มีคม

 (   )  การยกของหนัก การท�างานท่าทางที่ไม่ถูกต้อง

 (   )  เสียงดัง

 (   )  แรงสั่นสะเทือน

 (   )  ความเครียดจากการท�างาน

แกะสลักหิน

1. ท่านท�างานอะไร

2. ท่านคิดว่า การป่วยของท่านเกี่ยวข้องกับการท�างานหรือไม่

3. อาการของท่านเป็นมากขึ้นเมื่อท�างานหรือไม่

4. คนที่ท�างานเหมือนท่าน มีหรือเคยมีอาการคล้าย ๆ กับท่านหรือไม่

5. ก่อนมาท�างานอาชีพนี้ ท่านมีอาการนี้หรือไม่

หากตอบใช่  1 ข้อ ขึ้นไปในข้อ 1 - 5 ให้ถามค�าถามข้อ 6

ค�ำถำมส�ำหรับสอบถำมเพื่อคัดกรองปัญหำสุขภำพจำกกำรท�ำงำนของวัยท�ำงำนที่มำรับบริกำร
สถำนบริกำร ด้วยแบบคัดกรองอย่ำงง่ำยในแรงงำนนอกระบบ 5 กลุ่มอำชีพ
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แหล่งที่มา : ศูนย์พัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยจังหวัดสมุทรปราการ

ค�าถามเฉพาะกลุ่มอาชีพ

6. อาการที่ท่านมาในวันนี้ท่านคิดว่าเกี่ยวข้องกับ

 (   ) ฝุ่น 

 (   )  อุบัติเหตุทางถนน

 (   )  นั่งนาน

 (   )  เชื้อโรค

 (   )  แสงจ้า (กลางวัน)  แสงน้อย (กลางคืน)

 (   )  ความรุนแรงจากการท�างาน

 (   )  ความเครียดจากการท�างาน

ขับรถแท็กซี่

1. ท่านท�างานอะไร

2. ท่านคิดว่า การป่วยของท่านเกี่ยวข้องกับการท�างานหรือไม่

3. อาการของท่านเป็นมากขึ้นเมื่อท�างานหรือไม่

4. คนที่ท�างานเหมือนท่าน มีหรือเคยมีอาการคล้าย ๆ กับท่านหรือไม่

5. ก่อนมาท�างานอาชีพนี้ ท่านมีอาการนี้หรือไม่

หากตอบใช่ 1 ข้อ ขึ้นไปในข้อ 1 - 5 ให้ถามค�าถามข้อ 6

ค�ำถำมส�ำหรับสอบถำมเพื่อคัดกรองปัญหำสุขภำพจำกกำรท�ำงำนของวัยท�ำงำนที่มำรับบริกำร
สถำนบริกำร ด้วยแบบคัดกรองอย่ำงง่ำยในแรงงำนนอกระบบ 5 กลุ่มอำชีพ
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