


ICD-10-TM for PCU

ICD-10-TM
for PCU



ICD-10-TM for PCU



ICD-10-TM for PCU

ค�ำน�ำ

	 หนังสือ	 ICD-10-TM	 (International	Statistical	Classification	of	Diseases	and	Related	Health	
Problems,	 10th	 revision,	 Thai	Modification)	 เล่มน้ี	 	 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	ส�านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี	2543	และพัฒนาส�าเร็จในปี	2546		เป็นฉบับแรก		หลังจากนั้นคณะท�างานได้มีการ
พฒันาปรบัปรงุ	พร้อมทัง้แปลเป็นฉบับ	องักฤษ	-	ไทย	มาแล้ว	3	ฉบับ	คอื	ปี	2550	ปี	2552และปี	2555	โดยคณะท�างาน
ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็นของประเทศไทย	และส่วนที่องค์การอนามัยโลกเพิ่มเติมปรับปรุงรหัส		
ซึ่งเนื้อหาในเล่มนี้ทางผู้จัดท�าได้ขออนุญาตจากกองยุทธศาสตร์และแผนงานจัดพิมพ์เฉพาะบทที	่ 19	 :	การบาดเจ็บ	
การเป็นพษิ	และผลสืบเน่ืองบางอย่างของสาเหตภุายนอก	(S00-T98)	และบทท่ี	20	:	สาเหตุภายนอกของการเจบ็ป่วย
และการตาย	 (V01-V98)	 เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมให้กับผู้รับผิดชอบระบบรายงาน	IS	Online	ของโรง
พยาบาล
 
	 ส�านักโรคไม่ติดต่อขอขอบคุณคณะท�างานของกองยุทธศาสตร์และแผนงานที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล		หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานพัฒนาระบบรายงาน	 IS	Online	ที่จะต้องด�าเนินการให้ครอบคลุม
โรงพยาบาลระดับ	A	S	M1	ทุกแห่งทั่วประเทศ

ทีมพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
กระทรวงสาธารณสุข
ตุลาคม	2560
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0BCHAPTER  XIX 
 
1BInjury, poisoning and certain other 
consequences of external causes  
(S00-T98) 
 
Excludes: birth trauma (P10-P15) 
 obstetric trauma (O70-O71) 
 
This chapter contains the following blocks: 
 
S00-S09 Injuries to the head 
S10-S19 Injuries to the neck 
S20-S29 Injuries to the thorax 
S30-S39 Injuries to the abdomen, lower back,  
 lumbar spine and pelvis 
S40-S49 Injuries to the shoulder and arm 
S50-S59 Injuries to the elbow and forearm 
S60-S69 Injuries to the wrist and hand 
S70-S79 Injuries to the hip and thigh 
S80-S89 Injuries to the knee and leg 
S90-S99 Injuries to the ankle and foot 
T00-T07 Injuries involving multiple body regions 
T08-T14 Injuries to unspecified parts of trunk,  
 limb or body region 
T15-T19 Effects of foreign body entering through  
 natural orifice 
T20-T32 Burns and corrosions 
T33-T35 Frostbite 
T36-T50 Poisoning by drugs, medicaments and  
 biological substances 
T51-T65 Toxic effects of substances chiefly  
 nonmedicinal as to source 
T66-T78 Other and unspecified effects of external  
 causes 
T79 Certain early complications of trauma 
T80-T88 Complications of surgical and medical  
 care, not elsewhere classified 
T90-T98 Sequelae of injuries, of poisoning and of  
 other consequences of external causes 
 
The chapter uses the S-section for coding different 
types of injuries related to single body regions and 
the T-section to cover injuries to multiple or 
unspecified body regions as well as poisoning and 
certain other consequences of external causes. 
 
Where multiple sites of injury are specified in the 
titles, the word “with” indicates involvement of both 
sites and the word “and” indicates involvement of 
either or both sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Bบทที่  19 
 
3Bการบาดเจบ็  การเปนพิษ และผลสืบเน่ืองบางอยาง
ของสาเหตุภายนอก  
(S00-T98) 
 
ไมรวม: การบาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15) 
 การบาดเจ็บทางสูติกรรม (O70-O71) 
 
บทน้ีประกอบดวยกลุมรหัสตอไปน้ี : 
 
S00-S09 การบาดเจ็บที่ศรีษะ 
S10-S19 การบาดเจ็บที่คอ 
S20-S29 การบาดเจ็บทีท่รวงอก 
S30-S39 การบาดเจ็บทีท่อง  หลังสวนลาง  กระดูก 
 สันหลังสวนเอว และเชิงกราน  
S40-S49 การบาดเจ็บที่ไหลและตนแขน 
S50-S59 การบาดเจ็บที่ขอศอกและแขนทอนปลาย 
S60-S69 การบาดเจ็บของขอมือและมือ 
S70-S79 การบาดเจ็บทีส่ะโพกและตนขา 
S80-S89 การบาดเจ็บที่เขาและขาทอนปลาย 
S90-S99 การบาดเจ็บที่ขอเทาและเทา 
T00-T07 การบาดเจ็บทีห่ลายบริเวณของรางกาย 
T08-T14 การบาดเจ็บทีส่วนที่ไมระบุรายละเอียด 
 ของลําตัว  แขนขา หรือรางกาย 
T15-T19 ผลของสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย 
 ผานรูเปดธรรมชาต ิ
T20-T32 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน 
T33-T35 หิมะกัด 
T36-T50 การเปนพิษจากยา  ตัวยา  และสารชวีภาพ  
T51-T65 การเปนพิษจากสารที่ไมใชเปนยา  
T66-T78 ผลอ่ืนและที่ไมระบุรายละเอียดของสาเหต ุ
 ภายนอก 
T79 ภาวะแทรกซอนในระยะตนบางอยางของ 
 การบาดเจ็บ 
T80-T88 ภาวะแทรกซอนของการดูแลทางศลัยกรรม 
 และอายรุกรรม  มิไดจําแนกไวที่ใด  
T90-T98 ผลที่ตามมาของการบาดเจ็บ  การเปนพิษ   
 และผลสืบเน่ืองอ่ืนของสาเหตภุายนอก  
 
 
ในบทน้ี  รหัสทีข้ึ่นตนดวยอักษร S ใชสําหรับการ
บาดเจ็บทีส่วนใดสวนหน่ึงของรางกาย  และรหัสที่ข้ึนตน
ดวยอักษร T ใชสําหรับการบาดเจ็บทีห่ลายสวนของ
รางกาย หรือทีไ่มระบุรายละเอียด รวมทั้งการเปนพิษ
และผลสืบเน่ืองของสาเหตุภายนอก 
 
ในหัวขอที่มีการระบุวาเปนการบาดเจ็บหลายตําแหนง 
คําวา “รวมกับ (with)” หมายความวามีการบาดเจ็บทั้ง
สองตําแหนง  และคาํวา “และ (and)” หมายความวามี
การบาดเจ็บตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงหรือทั้งสอง
ตําแหนง  
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0BCHAPTER  XIX 
 
1BInjury, poisoning and certain other 
consequences of external causes  
(S00-T98) 
 
Excludes: birth trauma (P10-P15) 
 obstetric trauma (O70-O71) 
 
This chapter contains the following blocks: 
 
S00-S09 Injuries to the head 
S10-S19 Injuries to the neck 
S20-S29 Injuries to the thorax 
S30-S39 Injuries to the abdomen, lower back,  
 lumbar spine and pelvis 
S40-S49 Injuries to the shoulder and arm 
S50-S59 Injuries to the elbow and forearm 
S60-S69 Injuries to the wrist and hand 
S70-S79 Injuries to the hip and thigh 
S80-S89 Injuries to the knee and leg 
S90-S99 Injuries to the ankle and foot 
T00-T07 Injuries involving multiple body regions 
T08-T14 Injuries to unspecified parts of trunk,  
 limb or body region 
T15-T19 Effects of foreign body entering through  
 natural orifice 
T20-T32 Burns and corrosions 
T33-T35 Frostbite 
T36-T50 Poisoning by drugs, medicaments and  
 biological substances 
T51-T65 Toxic effects of substances chiefly  
 nonmedicinal as to source 
T66-T78 Other and unspecified effects of external  
 causes 
T79 Certain early complications of trauma 
T80-T88 Complications of surgical and medical  
 care, not elsewhere classified 
T90-T98 Sequelae of injuries, of poisoning and of  
 other consequences of external causes 
 
The chapter uses the S-section for coding different 
types of injuries related to single body regions and 
the T-section to cover injuries to multiple or 
unspecified body regions as well as poisoning and 
certain other consequences of external causes. 
 
Where multiple sites of injury are specified in the 
titles, the word “with” indicates involvement of both 
sites and the word “and” indicates involvement of 
either or both sites. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2Bบทที่  19 
 
3Bการบาดเจบ็  การเปนพิษ และผลสืบเน่ืองบางอยาง
ของสาเหตุภายนอก  
(S00-T98) 
 
ไมรวม: การบาดเจ็บจากการคลอด (P10-P15) 
 การบาดเจ็บทางสูติกรรม (O70-O71) 
 
บทน้ีประกอบดวยกลุมรหัสตอไปน้ี : 
 
S00-S09 การบาดเจ็บที่ศรีษะ 
S10-S19 การบาดเจ็บที่คอ 
S20-S29 การบาดเจ็บทีท่รวงอก 
S30-S39 การบาดเจ็บทีท่อง  หลังสวนลาง  กระดูก 
 สันหลังสวนเอว และเชิงกราน  
S40-S49 การบาดเจ็บที่ไหลและตนแขน 
S50-S59 การบาดเจ็บที่ขอศอกและแขนทอนปลาย 
S60-S69 การบาดเจ็บของขอมือและมือ 
S70-S79 การบาดเจ็บทีส่ะโพกและตนขา 
S80-S89 การบาดเจ็บที่เขาและขาทอนปลาย 
S90-S99 การบาดเจ็บที่ขอเทาและเทา 
T00-T07 การบาดเจ็บทีห่ลายบริเวณของรางกาย 
T08-T14 การบาดเจ็บทีส่วนที่ไมระบุรายละเอียด 
 ของลําตัว  แขนขา หรือรางกาย 
T15-T19 ผลของสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย 
 ผานรูเปดธรรมชาต ิ
T20-T32 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน 
T33-T35 หิมะกัด 
T36-T50 การเปนพิษจากยา  ตัวยา  และสารชวีภาพ  
T51-T65 การเปนพิษจากสารที่ไมใชเปนยา  
T66-T78 ผลอ่ืนและที่ไมระบุรายละเอียดของสาเหต ุ
 ภายนอก 
T79 ภาวะแทรกซอนในระยะตนบางอยางของ 
 การบาดเจ็บ 
T80-T88 ภาวะแทรกซอนของการดูแลทางศลัยกรรม 
 และอายรุกรรม  มิไดจําแนกไวที่ใด  
T90-T98 ผลที่ตามมาของการบาดเจ็บ  การเปนพิษ   
 และผลสืบเน่ืองอ่ืนของสาเหตภุายนอก  
 
 
ในบทน้ี  รหัสทีข้ึ่นตนดวยอักษร S ใชสําหรับการ
บาดเจ็บทีส่วนใดสวนหน่ึงของรางกาย  และรหัสที่ข้ึนตน
ดวยอักษร T ใชสําหรับการบาดเจ็บทีห่ลายสวนของ
รางกาย หรือทีไ่มระบุรายละเอียด รวมทั้งการเปนพิษ
และผลสืบเน่ืองของสาเหตุภายนอก 
 
ในหัวขอที่มีการระบุวาเปนการบาดเจ็บหลายตําแหนง 
คําวา “รวมกับ (with)” หมายความวามีการบาดเจ็บทั้ง
สองตําแหนง  และคาํวา “และ (and)” หมายความวามี
การบาดเจ็บตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงหรือทั้งสอง
ตําแหนง  
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Dislocation, sprain and strain  including: 
avulsion  
laceration 
sprain 
strain    
traumatic:  
• haemarthrosis 
• rupture 
• subluxation 
• tear 
 
Injury to nerves and spinal cord  including: 
complete or incomplete lesion of spinal cord 
lesion in continuity of nerves and spinal cord 
traumatic: 
• division of nerve 
• haematomyelia 
• paralysis (transient) 
• paraplegia 
• quadriplegia 
 
Injury to blood vessels  including: 
avulsion   
cut  
laceration   
traumatic: 
• aneurysm or fistula  

(arteriovenous) 
• arterial haematoma 
• rupture 
 
Injury to muscle, fascia and tendon  including: 
avulsion  
cut      
laceration     
traumatic rupture 
 
Crushing injury 
    
Traumatic amputation 
 
Injury to internal organs  including: 
blast injuries 
bruise 
concussion injuries 
crushing 
laceration      
traumatic: 
• haematoma 
• puncture 
• rupture 
• tear 
 
Other and unspecified injuries 
 
A fracture not indicated as closed or open should be 
classified as closed. 
 
 

ขอเคล่ือน  แพลง  และเคล็ด  รวม: 
 ถูกดึงขาด  
 การฉีกขาด 
 การแพลง 
 การลา 
 จากการบาดเจบ็ :  

• เลือดออกในขอ 
• แตก 
• เลื่อน 
• ฉีกขาด 

 
การบาดเจบ็ตอเสนประสาทและไขสันหลัง รวม : 
รอยโรคแบบทัง้หมดหรือบางสวนของไขสันหลัง 
รอยโรคทีต่อเนื่องกันระหวางเสนประสาทและไขสันหลัง 
จากการบาดเจบ็ : 
• การแบงแยกของเสนประสาท 
• เลือดออกในไขสันหลัง 
• อัมพาต (ชั่วคราว) 
• อัมพาตครึ่งลาง 
• อัมพาตแขนขาสองขาง 
 
การบาดเจบ็ตอหลอดเลือด รวม: 
ถูกดึงขาด 
ถูกตัด 
การฉีกขาด 
จากการบาดเจบ็: 
• หลอดเลือดโปงพองหรือทางทะล ุ

(ระหวางหลอดเลือดแดงและดาํ) 
• กอนเลือดจากหลอดเลือดแดง 
• แตก 
 
การบาดเจบ็ตอกลามเน้ือ พงัผืด และเอ็น รวม: 
ถูกดึงขาด 
ถูกตัด 
การฉีกขาด 
เคล็ด 
แตกจากการบาดเจ็บ 
 
การบาดเจบ็แบบบดอดั 
 
การถกูตดัอวยัวะจากการบาดเจ็บ 
 
การบาดเจบ็ตออวัยวะภายใน รวม: 
การบาดเจ็บจากแรงระเบิด 
ฟกช้ํา 
การบาดเจ็บจากการกระแทก 
การบดอัด 
การฉีกขาด 
จากการบาดเจบ็: 
• กอนเลือด 
• ถูกเจาะ 
• แตก 
• ฉีกขาด 
 
การบาดเจบ็อืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
กระดูกหักที่ไมระบุวาเปนแบบปดหรือแบบเปดใหจาํแนก
เปนแบบปด 
 
 

of blood 
vessels

of muscle and 
tendon 

of internal 
organs 

cartilage 
joint (capsule) 
ligament 

of

กระดูกออน 
ขอ (เยื่อหุม) 
เอ็น 

ของ 

ของหลอดเลือด

ของกลามเน้ือ พังผืด และเอ็น

ของอวัยวะภายใน
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The principle of multiple coding of injuries should be 
followed wherever possible.  Combination categories 
for multiple injuries are provided for use when there 
is insufficient detail as to the nature of the individual 
conditions, or for primary tabulation purposes when 
it is more convenient to record a single code; 
otherwise, the component injuries should be coded 
separately, Reference should also be made to the 
morbidity or mortality coding rules and guidelines. 
 
The blocks of the S-section as well as T00-T14 and 
T90-T98 contain injuries at the three-character level 
classified by type as follows: 
 
Superficial injury  including: 
abrasion  
blister (nonthermal) 
contusion, including bruise and haematoma 
injury from superficial foreign body (splinter) without 
major open wound  
insect bite (nonvenomous) 
 
Open wound  including: 
animal bite 
cut 
laceration 
puncture wound 
• NOS 
• with (penetrating) foreign body 
 
Fracture  including: 
Fracture: 
• closed   
• comminuted 
• depressed 
• elevated 
• fissured 
• greenstick   
• impacted      
• linear 
• march 
• simple 
• slipped epiphysis 
• spiral 
• dislocated 
• displaced 
• open: 
• compound 
• infected 
• missile 
• puncture 
• with foreign body 

 
Excludes:  fracture: 

• pathological (M84.4) 
• with osteoporosis (M80.-) 
• stress (M84.3) 

 malunion of fracture (M84.0) 
 nonunion of fracture [pseudoarthrosis]  
 (M84.1) 

ควรปฏิบัตติามหลักการใหรหสัการบาดเจ็บใหครบทุก
ตําแหนง  รหสัรวมสาํหรับการบาดเจ็บหลายตําแหนงมี
ไวใชเฉพาะเม่ือมีขอมูลไมเพียงพอ  หรือสาํหรับการทํา
ตารางขอมูลเบ้ืองตนซึงการบันทึกเพียงรหสัเดียวยอม
สะดวกกวา  นอกเหนือจากน้ีแลวควรใหรหัสแยกสาํหรับ
การบาดเจ็บแตละตําแหนง ทั้งน้ีใหอางอิงตามกฎและ
คําแนะนําการใหรหสัการเจ็บปวยและการตาย   
 
 
ในสวนของรหสัที่ข้ึนตนดวยอักษร S รวมทั้ง T00-T14 
และ T90-T98 ประกอบดวยการบาดเจ็บที่จําแนกใน
ระดับรหสัสามหลักเปนชนิดตางๆ ดังตอไปน้ี : 
 
การบาดเจบ็ช้ันผิว  รวม : 
 การถลอก  
 ตุมพอง (ที่ไมเกิดจากความรอน) 
 รอยฟกช้ํา, รวมจ้ําและกอนเลือด 

 การบาดเจ็บจากสิ่งแปลกปลอมทีผ่ิว (เสี้ยน)  
 โดยไมมีแผลเปด  

 แมลงกัด (ไมมีพิษ) 
 

แผลเปด  รวม : 
 สัตวกัด 
 รอยบาดหรือรอยกรีด 
 แผลฉีกขาด 
 แผลเจาะ 

• NOS 
• มีสิ่งแปลกปลอม (ทิ่มแทง)  

 
กระดูกหัก  รวม : 
 กระดูกหัก : 

• แบบปด   
• แตกยอย 
• ยุบลง 
• ยกตัวเกยกัน 
• ราว 
• เดาะ 
• ฝง 
• ตามยาว 
• จากลา 
• แบบธรรมดา 
• รอยเดียว 
• เอพิไฟซิสเคลือ่น 
• แบบบิด 
• เคลื่อนจากที่เดมิ 
• ยายตําแหนง 
แบบเปด : 
• แผลเปด 
• ติดเชื้อ 
• พุงออกมา  
• ทิ่มแทง 
• มีสิ่งแปลกปลอม 

 
ไมรวม: กระดูกหัก : 

• มีพยาธิสภาพ (M84.4) 
• รวมกับกระดูกพรุน (M80.-) 
• จากแรงกดดัน (M84.3) 

 กระดูกหักแลวติดผิดรูป (M84.0) 
 กระดูกหักแลวตอไมติด [สูโดอารโทรซิส]  
 (M84.1) 

with or without 
delayed healing

with or without 
delayed healing

รวมหรือไม
รวมกับการ
ประสานของ
กระดูกลาชา

รวมหรือไม
รวมกับการ
ประสานของ
กระดูกลาชา
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Dislocation, sprain and strain  including: 
avulsion  
laceration 
sprain 
strain    
traumatic:  
• haemarthrosis 
• rupture 
• subluxation 
• tear 
 
Injury to nerves and spinal cord  including: 
complete or incomplete lesion of spinal cord 
lesion in continuity of nerves and spinal cord 
traumatic: 
• division of nerve 
• haematomyelia 
• paralysis (transient) 
• paraplegia 
• quadriplegia 
 
Injury to blood vessels  including: 
avulsion   
cut  
laceration   
traumatic: 
• aneurysm or fistula  

(arteriovenous) 
• arterial haematoma 
• rupture 
 
Injury to muscle, fascia and tendon  including: 
avulsion  
cut      
laceration     
traumatic rupture 
 
Crushing injury 
    
Traumatic amputation 
 
Injury to internal organs  including: 
blast injuries 
bruise 
concussion injuries 
crushing 
laceration      
traumatic: 
• haematoma 
• puncture 
• rupture 
• tear 
 
Other and unspecified injuries 
 
A fracture not indicated as closed or open should be 
classified as closed. 
 
 

ขอเคล่ือน  แพลง  และเคล็ด  รวม: 
 ถูกดึงขาด  
 การฉีกขาด 
 การแพลง 
 การลา 
 จากการบาดเจบ็ :  

• เลือดออกในขอ 
• แตก 
• เลื่อน 
• ฉีกขาด 

 
การบาดเจบ็ตอเสนประสาทและไขสันหลัง รวม : 
รอยโรคแบบทัง้หมดหรือบางสวนของไขสันหลัง 
รอยโรคทีต่อเนื่องกันระหวางเสนประสาทและไขสันหลัง 
จากการบาดเจบ็ : 
• การแบงแยกของเสนประสาท 
• เลือดออกในไขสันหลัง 
• อัมพาต (ชั่วคราว) 
• อัมพาตครึ่งลาง 
• อัมพาตแขนขาสองขาง 
 
การบาดเจบ็ตอหลอดเลือด รวม: 
ถูกดึงขาด 
ถูกตัด 
การฉีกขาด 
จากการบาดเจบ็: 
• หลอดเลือดโปงพองหรือทางทะล ุ

(ระหวางหลอดเลือดแดงและดาํ) 
• กอนเลือดจากหลอดเลือดแดง 
• แตก 
 
การบาดเจบ็ตอกลามเน้ือ พงัผืด และเอ็น รวม: 
ถูกดึงขาด 
ถูกตัด 
การฉีกขาด 
เคล็ด 
แตกจากการบาดเจ็บ 
 
การบาดเจบ็แบบบดอดั 
 
การถกูตดัอวยัวะจากการบาดเจ็บ 
 
การบาดเจบ็ตออวัยวะภายใน รวม: 
การบาดเจ็บจากแรงระเบิด 
ฟกช้ํา 
การบาดเจ็บจากการกระแทก 
การบดอัด 
การฉีกขาด 
จากการบาดเจบ็: 
• กอนเลือด 
• ถูกเจาะ 
• แตก 
• ฉีกขาด 
 
การบาดเจบ็อืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
กระดูกหักที่ไมระบุวาเปนแบบปดหรือแบบเปดใหจาํแนก
เปนแบบปด 
 
 

of blood 
vessels

of muscle and 
tendon 

of internal 
organs 

cartilage 
joint (capsule) 
ligament 

of

กระดูกออน 
ขอ (เยื่อหุม) 
เอ็น 

ของ 

ของหลอดเลือด

ของกลามเน้ือ พังผืด และเอ็น

ของอวัยวะภายใน
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Injuries to the head 
(S00-S09) 
 
Includes: injuries of: 
• ear  
• eye 
• face [any part] 
• gum 
• jaw 
• oral cavity 
• palate 
• periocular area 
• scalp 
• temporo-mandubular joint area  
• tongue 
• tooth 
 
Excludes:  burns and corrosions (T20-Y32) 
 effects of foreign body: 

• in: 
• ear (T16) 
• larynx (T17.3) 
• mouth (T18.0) 
• nose (T17.0-T17.1) 
• pharynx (T17.2) 
• on external eye (T15.-) 

 frostbite (T33-T35) 
 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S00.0 Superficial injury of scalp 
 
S00.1 Contusion of eyelid and periocular  
 area 
 Black eye 
 
 Excludes:  contusion of eyeball and  
    orbital tissues (S05.1) 

 
S00.2 Other superficial injuries of eyelid  
 and periocular area 
 
 Excludes:  superficial injury of  
    conjunctiva and cornea  
    (S05.0) 
 
S00.3 Superficial injury of nose 
 
S00.4 Superficial injury of ear 
 
S00.52 Superficial injury of lip 
 
S00.8 Superficial injury of other parts  
 of head 
 
S00.9 Superficial injury of head, part  
 unspecified 
 
S01.0 Open wound of scalp 
 
 Excludes:  avulsion of scalp (S08.0) 

การบาดเจบ็ทีศ่ีรษะ 
(S00-S09) 
 
รวม: การบาดเจ็บที่ : 

• หู  
• ตา 
• หนา [ไมวาสวนใด] 
• เหงือก 
• ขากรรไกร 
• ชองปาก 
• เพดาน 
• บริเวณรอบตา 
• หนังศีรษะ 
• บริเวณขอตอขากรรไกร  
• ลิ้น 
• ฟน 

 
ไมรวม: การบาดเจ็บจากความรอนและสารกดักรอน  
 (T20-Y32) 
  ผลของสิ่งแปลกปลอม : 

• ใน : 
• หู (T16) 
• กลองเสียง (T17.3) 
• ปาก (T18.0) 
• จมูก (T17.0-T17.1) 
• คอหอย (T17.2) 
• ที่ดานนอกของตา (T15.-) 

 หิมะกัด (T33-T35) 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S00.0 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของหนังศีรษะ 
 
S00.1 การฟกชํ้าของหนังตาและบริเวณรอบตา 
 ตาเขียวช้าํ 
 
 ไมรวม:  การฟกช้ําของลูกตาและเน้ือเยื่อ 
          ของเบาตา (S05.1) 
 
S00.2 การบาดเจบ็อืน่ที่ช้ันผิวของหนังตาและ 
 บริเวณรอบตา 
 
 ไมรวม:  การบาดเจ็บชั้นผิวของเยื่อตา 
          และกระจกตา (S05.0) 
 
S00.3 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของจมกู 
 
S00.4 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของห ู
   
S00.52 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของริมฝปาก 
 
S00.8 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของสวนอื่นของ 
 ศีรษะ 
 
S00.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของศีรษะ   
 ไมระบุสวน 
 
S01.0 แผลเปดทีห่นังศีรษะ 
 
 ไมรวม:  หนังศีรษะถูกดึงขาด (S08.0) 
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S01.1 Open wound of eyelid and  
 periocular area 
 Open wound of eyelid and periocular  
 area with or without involvement of  
 lacrimal passages 
 
S01.2 Open wound of nose 
 
S01.3 Open wound of ear 
 
S01.40 Open wound of cheek 
 
S01.41 Open wound of temporomandibular  
 area 
 
S01.50 Open wound of oral cavity 
 Open wound of mouth 
 
 Includes:  tongue 
 
S01.51 Open wound of lip 
 
S01.8  Open wound of other parts of head 
 
S01.9 Open wound of head, part  
 unspecified 
 
S02.00 Closed fracture of vault of skull  
 
S02.01 Open fracture of vault of skull  
 
S02.10 Closed fracture of base of skull  
 
S02.11 Open fracture of base of skull  
 
S02.20 Closed fracture of nasal bones  
 
S02.21 Open fracture of nasal bones  
 
S02.402 Closed fracture of maxillary bones 
 
S02.412 Open fracture of maxillary bones 
 
S02.509 Closed fracture of tooth 
 
S02.519 Open fracture of tooth 
 
S02.609 Closed fracture of mandible 
 
S02.619 Open fracture of mandible 
 
S02.80 Closed fracture of other skull and  
 facial bones 
 
S02.81 Open fracture of other skull and  
 facial bones 
 
S02.90 Closed fracture of skull and facial  
 bones, part unspecified 

S01.1 แผลเปดทีห่นังตาและบริเวณรอบตา 
 แผลเปดทีห่นังตาและบริเวณรอบตารวมกับ 
 หรือไมรวมกับการบาดเจ็บของทอนํ้าตา  
 
 
 
S01.2 แผลเปดทีจ่มูก 
 
S01.3 แผลเปดทีห่ ู
    
S01.40 แผลเปดที่แกม 
 
S01.41 แผลเปดทีบ่ริเวณขอตอขากรรไกร 
 
S01.50 แผลเปดที่ชองปาก 
 แผลเปดที่ปาก 
 
 รวม:   ลิ้น 
 
S01.51 แผลเปดทีร่ิมฝปาก 
 
S01.8  แผลเปดที่สวนอื่นของศีรษะ 
 
S01.9 แผลเปดทีศ่ีรษะ  ไมระบุสวน 
  
S02.00 กระดูกยอดโคงของกะโหลกศรีษะราว 
 แบบปด  
 
S02.01 กระดูกยอดโคงของกะโหลกศรีษะราว 
 แบบเปด 
    
S02.10 กระดูกฐานกะโหลกศรีษะราวแบบปด  
 
S02.11 กระดูกฐานกะโหลกศรีษะราวแบบเปด 
   
S02.20 กระดูกจมกูหกัแบบปด  
 
S02.21 กระดูกจมกูหกัแบบเปด 
  
S02.402 กระดูกขากรรไกรบนหักแบบปด 
 
S02.412 กระดูกขากรรไกรบนหักแบบเปด 
 
S02.509 ฟนหกัแบบปด 
 
S02.519 ฟนหกัแบบเปด 
 
S02.609 กระดูกขากรรไกรลางหกัแบบปด 
   
S02.619 กระดูกขากรรไกรลางหกัแบบเปด 
 
S02.80 สวนอื่นของกะโหลกศรีษะและกระดูก 
 หนาหักแบบปด 
 
S02.81 สวนอื่นของกะโหลกศรีษะและกระดูก 
 หนาหักแบบเปด 
 
S02.90 กะโหลกศีรษะและกระดูกหนาหกัแบบ 
 ปด  ไมระบุสวน 
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S02.91 Open fracture of skull and facial  
 bones, part unspecified 
 
S03.0 Dislocation of jaw 
 Jaw (cartilage) (meniscus) 
 Mandible 
 Temporomandibular (joint) 
 
 Excludes:  recurrent dislocation and  
    subluxation of  
    temporomandibular joint  
    (K07.62) 
 
S03.1 Dislocation of septal cartilage of  
 nose 
 
S03.29 Dislocation of tooth 
 
S03.4 Sprain and strain of jaw 
 Temporomandibular (joint) (ligament) 
 
S05.0 Injury of conjunctiva and corneal  
 abrasion without mention of foreign  
 body 
 
 Excludes:  foreign body in: 

• conjunctival sac (T15.1) 
• cornea (T15.0) 

 
S05.1 Contusion of eyeball and orbital  
 tissues 
 Traumatic hyphaema 
 
 Excludes:  black eye (S00.1) 
      contusion of eyelid and  
    periocular area (S00.1) 
 
S05.9 Injury of eye and orbit, part  
 unspecified 
 Injury of eye  
 
S08.0 Avulsion of scalp 
 
S08.1 Traumatic amputation of ear 
 
S09.9 Unspecified injury of head 
 Injury of: 

• face NOS 
• ear NOS 
• nose NOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S02.91 กะโหลกศีรษะและกระดูกหนาหกั 
 แบบเปด  ไมระบุสวน 
 
S03.0 ขากรรไกรเคล่ือน 
 ขากรรไกร (กระดูกออน) (กระดูกรูปวงเดือน) 
 ขากรรไกรลาง 
 ขอตอขากรรไกร 
 
 ไมรวม:  การเคล่ือนและเลื่อนที่เกิดซ้ํา 
          ของขอตอขากรรไกร (K07.62) 
 
 
 
S03.1 กระดูกออนสันจมูกเคล่ือน 
   
 
S03.29 ฟนเคล่ือน   
 
S03.4 การแพลงและเคล็ดของขากรรไกร 
 ขอตอขากรรไกร (ขอ) (เอ็น) 
 
S05.0 การบาดเจบ็ของเยื่อตาและการถลอก 
 ของกระจกตาโดยไมกลาวถงึ 
 ส่ิงแปลกปลอม  
 
 ไมรวม:  สิ่งแปลกปลอมใน : 

• ถุงเยื่อตา (T15.1) 
• กระจกตา (T15.0) 

 
S05.1 การฟกชํ้าของลูกตาและเน้ือเยื่อเบาตา 
 เลือดออกในหองหนาของลูกตาจากการ 
 บาดเจ็บ 
 
 ไมรวม:  ตาเขยีวช้ํา (S00.1) 
          การฟกช้ําของหนังตาและ 
          บริเวณรอบตา (S00.1) 
 
S05.9 การบาดเจบ็ของตาและเบาตา ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 การบาดเจ็บของตา  
 
S08.0 หนังศรีษะถกูดึงขาด 
 
S08.1 หูถกูตดัเพราะบาดเจ็บ 
 
S09.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดที่ศรีษะ 
 การบาดเจ็บของ : 

• หนา  
• หู  
• จมูก  
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Injury to the neck 
(S10-S19) 
 
Includes:  injuries of: 

• nape 
• supraclavicularregion 
• throat 

 
Excludes:  burns and corrosions (T20-T32) 
 effects of foreign body in: 

• larynx (T17.3) 
• oesophagus (T18.1) 
• pharynx (T17.2) 
• trachea (T17.4) 

 fracture of spine NOS (T08) 
 frostbite (T33-T35) 
 injury of : 

• spinal cord NOS (T09.3) 
• trunk NOS (T09.-) 

 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S10.9 Superficial injury of neck 
 
S11.9 Open wound of neck 
 
S12.90 Closed fracture of neck 
 
S12.91 Open fracture of neck 
 
S13.4 Sprain and strain of cervical spine 
 Anterior longitudinal (ligament), cervical 
 Atlanto-axial (joints) 
 Atlanto-occipital (joints) 
 Whiplash injury 
 
S16 Injury of muscle and tendon at neck  
 level 
 
S19.9 Unspecified injury of neck 
 
 
Injuries to the thorax 
(S20-S29) 
 
Includes:   injuries of: 

• breast 
• chest (wall) 
• interscapular area 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบาดเจบ็ทีค่อ 
(S10-S19) 
 
รวม: การบาดเจ็บที่ : 

• ตนคอ 
• บริเวณไหปลารา 
• คอดานใน 

 
ไมรวม: แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน  
 (T20-T32) 
 ผลของสิ่งแปลกปลอมใน : 

• กลองเสียง (T17.3) 
• หลอดอาหาร (T18.1) 
• คอหอย (T17.2) 
• ทอลม (T17.4) 

 กระดูกสันหลังหัก (T08) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของ  : 

• ไขสันหลัง (T09.3) 
• ลําตัว (T09.-) 

 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S10.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของคอ   
 
S11.9 แผลเปดของคอ   
   
S12.90 กระดูกคอหักแบบปด  
 
S12.91 กระดูกคอหักแบบเปด   
 
S13.4 การแพลงและลาของกระดูกสันหลัง 
 สวนคอ 
 ดานหนาตามแนวยาว (เอ็น)  สวนคอ 
 ระหวางกระดูกแอตลาสและแอ็กซีส (ขอ) 
 ระหวางกระดูกแอตลาสกับกระดูก 
 ทายทอย (ขอ) 
 การบาดเจ็บจากการสะบัด 
 
S16   การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ระดบัคอ 
 
S19.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดที่คอ 
 
การบาดเจบ็ทีท่รวงอก 
(S20-S29) 
 
รวม: การบาดเจ็บที่ : 

• เตานม 
• หนาอก (ผนัง) 
• บริเวณระหวางสะบัก 
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Excludes:  burns and corrosions (T20-T32) 
                 effects of foreign body in: 

• bronchus (T17.5) 
• lung (T17.8) 
• oesophagus (T18.1) 
• trachea (T17.4) 

 fracture of spine NOS (T08) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of: 

• axilla 
• clavicle  
• scapular region 
• shoulder 
• spinal cord NOS (T09.3) 
• trunk NOS (T09.-) 

 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S20.0 Contusion of breast 
 
S20.1 Other and unspecified superficial  
 injuries of breast 
 
S20.2 Contusion of thorax 
 
S20.3 Other superficial injuries of front  
 wall of thorax 
 
S20.4 Other superficial injuries of back  
 wall of thorax 
 
S20.8 Superficial injury of other and  
 unspecified parts of thorax 
 Thoracic wall  
 
S21.0 Open wound of breast 
 
S21.1 Open wound of front wall of thorax 
 
S21.2 Open wound of back wall of thorax 
 
S21.8  Open wound of other parts of  
 thorax 
 
S21.9 Open wound of thorax, part  
 unspecified 
 Thoracic wall  
 
S22.009 Closed fracture of thoracic vertebra 
 
S22.019 Open fracture of thoracic vertebra 
 
S22.109 Multiple closed fractures of thoracic  
 spine 
 
S22.119 Multiple open fractures of thoracic  
 spine 
 
S22.20 Closed fracture of sternum 
 

ไมรวม: แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน (T20-T32) 
 ผลของสิ่งแปลกปลอมใน : 

• หลอดลม (T17.5) 
• ปอด (T17.8) 
• หลอดอาหาร (T18.1) 
• ทอลม (T17.4) 

  กระดูกสันหลังหัก (T08) 
  หิมะกัด (T33-T35) 
  การบาดเจ็บของ : 

• รักแร 
• กระดูกไหปลารา 
• บริเวณสะบัก 
• ไหล 
• ไขสันหลัง (T09.3) 
• ลําตัว (T09.-) 

  แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S20.0 การฟกชํ้าของเตานม 
 
S20.1 การบาดเจบ็อืน่และที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดทีช้ั่นผิวของเตานม  
 
S20.2 การฟกชํ้าของทรวงอก 
 
S20.3 การบาดเจบ็อืน่ที่ช้ันผิวของผนัง 
 ทรวงอกดานหนา  
 
S20.4 การบาดเจบ็อืน่ที่ช้ันผิวของผนัง 
 ทรวงอกดานหลัง 
 
S20.8 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของทรวงอก 
 ผนังทรวงอก  
 
S21.0 แผลเปดที่เตานม 
 
S21.1 แผลเปดทีผ่นังทรวงอกดานหนา 
 
S21.2 แผลเปดทีผ่นังทรวงอกดานหลัง 
 
S21.8  แผลเปดที่สวนอื่นของทรวงอก 
 
S21.9 แผลเปดทีท่รวงอก  ไมระบสุวน 
 ผนังทรวงอก  
 
S22.009 กระดูกสันหลังสวนอกหกัแบบปด    
  
S22.019 กระดูกสันหลังสวนอกหกัแบบเปด    
 
S22.109 กระดูกสันหลังสวนอกหกัแบบปด 
 หลายตําแหนง  
 
S22.119 กระดูกสันหลังสวนอกหกัแบบเปด 
 หลายตําแหนง  
  
S22.20 กระดูกหนาอกหกัแบบปด 
 
 
 

(S40-S49) (S40-S49)
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S22.21 Open fracture of sternum 
 
S22.30 Closed fracture of rib 
 
S22.31 Open fracture of rib 
 
S22.40 Multiple closed fractures of ribs 
 
S22.41 Multiple open fractures of ribs 
 
S22.50 Closed flail chest 
 
S22.51 Open flail chest 
 
S22.80 Closed fracture of other parts of  
 bony thorax 
 
S22.81 Open fracture of other parts of bony  
 thorax 
 
S22.90 Closed fracture of bony thorax, part  
 unspecified 
 
S22.91 Open fracture of bony thorax, part  
 unspecified 
 
S23.3 Sprain and strain of thoracic spine 
 
S23.4 Sprain and strain of ribs and  
 sternum 
 
S23.5 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of thorax 
 
S29.0 Injury of muscle and tendon at  
 thorax level 
 
S29.8 Other specified injuries of thorax 
 
S29.9 Unspecified injury of thorax 
 
Injuries to the abdomen, lower back, lumbar 
spine and pelvis 
(S30-S39) 
 
Includes:  abdominal wall 
  anus  
  buttock 
  external genitalia 
  flank 
  groin 
 
 
 
 
 
 
 
 

S22.21 กระดูกหนาอกหกัแบบเปด 
  
S22.30 กระดูกซี่โครงหักแบบปด 
  
S22.31 กระดูกซี่โครงหักแบบเปด 
  
S22.40 กระดูกซี่โครงหักแบบปดหลายตาํแหนง 
   
S22.41 กระดูกซี่โครงหักแบบเปดหลายตําแหนง 
   
S22.50 อกยบุแบบปด 
  
S22.51 อกยบุแบบเปด 
  
S22.80 กระดูกทรวงอกสวนอื่นหักแบบปด 
   
S22.81 กระดูกทรวงอกสวนอื่นหักแบบเปด 
  
S22.90 กระดูกทรวงอกหกัแบบปด ไมระบุสวน 
 
S22.91 กระดูกทรวงอกหกัแบบเปด ไมระบุสวน 
   
S23.3 การแพลงและเคล็ดของกระดูกสันหลัง 
 สวนอก 
   
S23.4 การแพลงและเคล็ดของกระดูก 
 ซี่โครงและกระดกูหนาอก 
  
S23.5 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 สวนที่ไมระบรุายละเอียดของทรวงอก 
  
S29.0 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ระดบัอก 
   
S29.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 ทรวงอก 
 
S29.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 ทรวงอก 
 
 
การบาดเจบ็ทีท่อง  หลังสวนลาง กระดกูสันหลัง
สวนเอว  และเชิงกราน 
(S30-S39) 
 
รวม: ผนังทอง 
 ทวารหนัก  
 กนกบ 
 อวัยวะสืบพันธุดานนอก 
 สีขาง 
 ขาหนีบ 
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S31.8  Open wound of other and  
 unspecified parts of abdomen 
 
S32.009 Closed fracture of lumbar vertebra 
 
S32.019 Open fracture of lumbar vertebra 
 
S32.10 Closed fracture of sacrum 
 
S32.11 Open fracture of sacrum 
 
S32.20 Closed fracture of coccyx 
 
S32.21 Open fracture of coccyx 
 
S32.30 Closed fracture of ilium 
 
S32.31 Open fracture of ilium 
 
S32.40 Closed fracture of acetabulum 
 
S32.41 Open fracture of acetabulum 
 
S32.50 Closed fracture of pubis 
 
S32.51 Open fracture of pubis 
 
S32.609 Closed fracture of pelvis 
 
S32.619 Open fracture of pelvis 
 
S32.80 Closed fracture of other and  
 unspecified parts of lumbar spine  
 and pelvis 
 
S32.81 Open fracture of other and  
 unspecified parts of lumbar spine  
 and pelvis 
 
S33.5 Sprain and strain of lumbar spine 
 
S33.6 Sprain and strain of sacroiliac joint 
 
S33.7 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of lumbar spine  
 and pelvis 
 
S39.0 Injury of muscle and tendon of  
 abdomen, lower back and pelvis 
 
S39.8 Other specified injuries of  
 abdomen, lower back and pelvis 
 
S39.9 Unspecified injury of abdomen,  
 lower back and pelvis 
 
 
 
 

S31.8  แผลเปดที่สวนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของทอง  
    
S32.009 กระดูกสันหลังสวนเอวหกัแบบปด   
 
S32.019 กระดูกสันหลังสวนเอวหกัแบบเปด   
   
S32.10 กระดูกใตกระเบนเหน็บหักแบบปด 
 
S32.11 กระดูกใตกระเบนเหน็บหักแบบเปด 
    
S32.20 กระดูกกนกบหักแบบปด 
 
S32.21 กระดูกกนกบหักแบบเปด 
   
S32.30 กระดูกปกสะโพกหักแบบปด 
 
S32.31 กระดูกปกสะโพกหักแบบเปด 
 
S32.40 เบาหัวกระดกูตนขาหกัแบบปด 
 
S32.41 เบาหัวกระดกูตนขาหกัแบบเปด 
    
S32.50 กระดูกหัวหนาวหักแบบปด 
  
S32.51 กระดูกหัวหนาวหักแบบเปด 
   
S32.609 กระดูกเชิงกรานหกัแบบปด 
  
S32.619 กระดูกเชิงกรานหกัแบบเปด   
   
S32.80 กระดูกสันหลังสวนเอวและกระดูก 
 เชิงกรานสวนอื่นและที่ไมระบุ 
 รายละเอียดหกัแบบปด 
 
S32.81 กระดูกสันหลังสวนเอวและกระดูก 
 เชิงกรานสวนอื่นและที่ไมระบุ 
 รายละเอียดหกัแบบเปด 
    
S33.5 การแพลงและเคล็ดของกระดูกสันหลัง 
 สวนเอว 
    
S33.6 การแพลงและเคล็ดของขอตอระหวาง 
 กระดูกใตกระเบนเหน็บกับกระดกู 
 ปกสะโพก 
 
S33.7 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของกระดกู 
 สันหลังสวนเอวและเชิงกราน 
  
S39.0 การบาดเจ็บทีก่ลามเน้ือและเอ็นของ 
 ทอง  หลังสวนลาง และเชิงกราน 
    
S39.8 การบาดเจบ็แบบอื่นที่ระบุรายละเอียด 
 ที่ทอง หลังสวนลาง  และเชิงกราน  
 
S39.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดที่ทอง   
 หลังสวนลาง  และเชิงกราน  
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Excludes: burns and corrosions (T20-T32) 
 effects of foreign body in: 

• anus and rectum (T18.5) 
• genitourinary tract (T19.-) 
• stomach, small intestine and colon 

(T18.2-T18.4) 
  fracture of spine NOS (T08) 
  frostbite (T33-T35) 
  injuries of: 

• back NOS (T09.-) 
• spinal cord NOS (T09.3) 
• trunk cord NOS (T09.3) 

  insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S30.0 Contusion of lower back and pelvis 
 Buttock 
 
S30.1 Contusion of abdominal wall 
 Flank 
 Groin 
 
S30.2 Contusion of external genital  
 organs 
 Labium 
 Penis 
 Perineum 
 Scrotum 
 Testis 
 Vagina 
 Vulva 
 
S30.8 Other superficial injuries of  
 abdomen, lower back and pelvis 
 
S30.9 Superficial injury of abdomen,  
 lower back and pelvis, part  
 unspecified 
 
S31.0 Open wound of lower back and  
 pelvis 
 Buttock 
 
S31.1 Open wound of abdominal wall 
 Flank 
 Groin 
 
S31.2 Open wound of penis 
 
S31.3 Open wound of scrotum and testes 
 
S31.4 Open wound of vagina and vulva 
 
S31.5 Open wound of other and  
 unspecified external genital organs 
 
 Excludes: traumatic amputation of  
    external genital organs  
    (S38.2) 
 

ไมรวม: แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน (T20-T32) 
 ผลของสิ่งแปลกปลอมใน : 

• ทวารหนักและไสตรง (T18.5) 
• ทางเดินปสสาวะและสืบพันธุ (T19.-) 
• กระเพาะอาหาร  ลําไสเล็ก และลําไส
ใหญ (T18.2-T18.4) 

 กระดูกสันหลังหัก (T08) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของ : 

• หลัง (T09.-) 
• ไขสันหลัง (T09.3) 
• ลําตัว (T09.3) 

 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S30.0 การฟกชํ้าของหลังสวนลางและเชิงกราน 
 กนกบ 
 
S30.1 การฟกชํ้าของผนังทอง 
 สีขาง 
 ขาหนีบ 
 
S30.2 การฟกชํ้าของอวยัวะสืบพนัธุดานนอก 
 แคม 
 องคชาต 
 ฝเย็บ 
 ถุงอัณฑะ 
 อัณฑะ 
 ชองคลอด 
 อวัยวะสืบพันธุสตรีดานนอก 
 
S30.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ช้ันผิวของทอง   
 หลังสวนลาง และเชิงกราน  
 
S30.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของทอง   
 หลังสวนลาง และเชิงกราน ไมระบุสวน  
 
S31.0 แผลเปดทีห่ลังสวนลางและเชิงกราน 
 กนกบ 
 
S31.1 แผลเปดทีผ่นังทอง 
 สีขาง 
 ขาหนีบ 
 
S31.2 แผลเปดทีอ่งคชาต 
 
S31.3 แผลเปดทีถุ่งอัณฑะและอณัฑะ 
 
S31.4 แผลเปดที่ชองคลอดและอวยัวะ 
 สืบพันธุสตรีดานนอก 
 
S31.5 แผลเปดทีอ่วยัวะสืบพันธุดานนอกอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด 
 
 ไมรวม:  อวัยวะสืบพันธุดานนอกถูกตัด 
           เพราะบาดเจ็บ (S38.2) 
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S31.8  Open wound of other and  
 unspecified parts of abdomen 
 
S32.009 Closed fracture of lumbar vertebra 
 
S32.019 Open fracture of lumbar vertebra 
 
S32.10 Closed fracture of sacrum 
 
S32.11 Open fracture of sacrum 
 
S32.20 Closed fracture of coccyx 
 
S32.21 Open fracture of coccyx 
 
S32.30 Closed fracture of ilium 
 
S32.31 Open fracture of ilium 
 
S32.40 Closed fracture of acetabulum 
 
S32.41 Open fracture of acetabulum 
 
S32.50 Closed fracture of pubis 
 
S32.51 Open fracture of pubis 
 
S32.609 Closed fracture of pelvis 
 
S32.619 Open fracture of pelvis 
 
S32.80 Closed fracture of other and  
 unspecified parts of lumbar spine  
 and pelvis 
 
S32.81 Open fracture of other and  
 unspecified parts of lumbar spine  
 and pelvis 
 
S33.5 Sprain and strain of lumbar spine 
 
S33.6 Sprain and strain of sacroiliac joint 
 
S33.7 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of lumbar spine  
 and pelvis 
 
S39.0 Injury of muscle and tendon of  
 abdomen, lower back and pelvis 
 
S39.8 Other specified injuries of  
 abdomen, lower back and pelvis 
 
S39.9 Unspecified injury of abdomen,  
 lower back and pelvis 
 
 
 
 

S31.8  แผลเปดที่สวนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของทอง  
    
S32.009 กระดูกสันหลังสวนเอวหกัแบบปด   
 
S32.019 กระดูกสันหลังสวนเอวหกัแบบเปด   
   
S32.10 กระดูกใตกระเบนเหน็บหักแบบปด 
 
S32.11 กระดูกใตกระเบนเหน็บหักแบบเปด 
    
S32.20 กระดูกกนกบหักแบบปด 
 
S32.21 กระดูกกนกบหักแบบเปด 
   
S32.30 กระดูกปกสะโพกหักแบบปด 
 
S32.31 กระดูกปกสะโพกหักแบบเปด 
 
S32.40 เบาหัวกระดกูตนขาหกัแบบปด 
 
S32.41 เบาหัวกระดกูตนขาหกัแบบเปด 
    
S32.50 กระดูกหัวหนาวหักแบบปด 
  
S32.51 กระดูกหัวหนาวหักแบบเปด 
   
S32.609 กระดูกเชิงกรานหกัแบบปด 
  
S32.619 กระดูกเชิงกรานหกัแบบเปด   
   
S32.80 กระดูกสันหลังสวนเอวและกระดูก 
 เชิงกรานสวนอื่นและที่ไมระบุ 
 รายละเอียดหกัแบบปด 
 
S32.81 กระดูกสันหลังสวนเอวและกระดูก 
 เชิงกรานสวนอื่นและที่ไมระบุ 
 รายละเอียดหกัแบบเปด 
    
S33.5 การแพลงและเคล็ดของกระดูกสันหลัง 
 สวนเอว 
    
S33.6 การแพลงและเคล็ดของขอตอระหวาง 
 กระดูกใตกระเบนเหน็บกับกระดกู 
 ปกสะโพก 
 
S33.7 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของกระดกู 
 สันหลังสวนเอวและเชิงกราน 
  
S39.0 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นของ 
 ทอง  หลังสวนลาง และเชิงกราน 
    
S39.8 การบาดเจบ็แบบอื่นที่ระบุรายละเอียด 
 ที่ทอง หลังสวนลาง  และเชิงกราน  
 
S39.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดที่ทอง   
 หลังสวนลาง  และเชิงกราน  
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S42.409 Closed fracture of distal humerus 
 
S42.419 Open fracture of distal humerus 
 
S42.80 Closed fracture of other parts of  
 shoulder and arm 
 
S42.81 Open fracture of other parts of  
 shoulder and arm 
 
S42.90 Closed fracture of shoulder girdle,  
 part unspecified 
 
S42.91 Open fracture of shoulder girdle,  
 part unspecified 
 
S43.09 Dislocation of shoulder joint,  
 
S43.3 Dislocation of other and unspecified  
 parts of shoulder girdle 
 Dislocation of shoulder girdle  
 
S43.4 Sprain and strain of shoulder joint 
 Rotator cuff capsule 
 
S43.7 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of shoulder girdle 
 Sprain and strain of shoulder girdle NOS 
 
S46.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at shoulder and arm level 
 
S49.8 Other specified injuries of shoulder  
 and arm 
 
S49.9 Unspecified injury of shoulder and  
 arm 
 
Injuries to the elbow and forearm 
(S50-S59) 
 
Excludes:  bilateral involvement of elbow and 
forearm (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of: 

• arm, level unspecified (T10-T11) 
• wrist and hand (S60-S69) 

     insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S50.0 Contusion of elbow 
 
S50.1 Contusion of forearm 
 
S50.80 Abrasion of elbow and forearm 
 
S50.81 Blister of elbow and forearm 
 
 

S42.409 กระดูกตนแขนสวนปลายหกัแบบปด  
 
S42.419 กระดูกตนแขตสวนปลายหักแบบเปด 
 
S42.80 กระดูกสวนอืน่ของไหลและตนแขนหัก 
 แบบปด 
 
S42.81 กระดูกสวนอืน่ของไหลและตนแขนหัก 
 แบบเปด 

 
S42.90 กระดูกโอบไหลหักแบบปด  ไมระบุสวน 
 
 
S42.91 กระดูกโอบไหลหักแบบเปด  ไมระบุสวน 

 
 

S43.09 การเคล่ือนของขอไหล    
   
S43.3 การเคล่ือนของสวนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของกระดกูโอบไหล  
 
 
S43.4 การแพลงและเคล็ดของขอไหล 
 กลุมกลามเน้ือรอบไหล 
    
S43.7 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของกระดกูโอบไหล  
 
 
S46.9 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัไหลและตนแขน  
 
S49.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 ไหลและตนแขน 

 
S49.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 ไหลและตนแขน 
 
การบาดเจบ็ทีข่อศอกและแขนทอนปลาย 
(S50-S59) 
 
ไมรวม: ขอศอกและแขนทอนปลายทั้งสองขาง  
 (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของ : 

• แขน  ไมระบุระดับ (T10-T11) 
• ขอมือและมือ (S60-S69) 

 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S50.0 การฟกชํ้าทีข่อศอก 
 
S50.1 การฟกชํ้าที่แขนทอนปลาย 
  
S50.80 การถลอกที่ขอศอกและแขนทอนปลาย 
 
S50.81 ตุมพองที่ขอศอกและแขนทอนปลาย 
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Injuries to the shoulder and arm 
(S40-S49) 
 
Includes:  injuries of: 

• axilla    
• scapular region 

 
Excludes: bilateral involvement of shoulder and  
 arm (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of: 

• arm, level unspecified (T10-T11)  
• elbow (S50-S59) 

 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S40.0 Contusion of shoulder 
 
S40.1 Contusion of arm  
 
S40.80 Abrasion of shoulder and arm 
 
S40.81 Blister of shoulder and arm 
 
S40.82 Insect bite of shoulder and arm 
 
S40.83 Superficial foreign body of shoulder  
 and arm 
 
S40.88 Other superficial injuries of  
 shoulder and arm 
 
S40.9 Superficial injury of shoulder and  
 arm, unspecified 
 
S41.0 Open wound of shoulder 
 
S41.1 Open wound of arm 
 
S41.8  Open wound of other and  
 unspecified parts of shoulder 
 
S42.009 Closed fracture of clavicle 
 
S42.019 Open fracture of clavicle 
 
S42.109 Closed fracture of scapula 
 
S42.119 Open fracture of scapula 
 
S42.209 Closed fracture of proximal  
 humerus 
 
S42.219 Open fracture of proximal humerus 
 
S42.309 Closed fracture of shaft of humerus 
 
S42.319 Open fracture of shaft of humerus 
 

การบาดเจบ็ทีไ่หลและตนแขน 
(S40-S49) 
 
รวม: การบาดเจ็บที่ : 

• รักแร  
• บริเวณสะบัก 

 
ไมรวม: ไหลและตนแขนทั้งสองขาง (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของ : 

• แขน  ไมระบุระดับ (T10-T11)  
• ขอศอก (S50-S59) 

 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
 
S40.0 การฟกชํ้าของไหล 
 
S40.1 การฟกชํ้าของตนแขน 
      
S40.80 การถลอกที่ไหลและตนแขน 
 
S40.81 ตุมพองที่ไหลและตนแขน 
      
S40.82 แมลงกัดที่ไหลและตนแขน 
     
S40.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของไหลและ 
 ตนแขน 
 
S40.88 การบาดเจบ็อืน่ที่ช้ันผิวของไหลและ 
 ตนแขน 
   
S40.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของไหลและ 
 ตนแขน ไมระบุรายละเอียด  
   
S41.0 แผลเปดที่ไหล 
 
S41.1 แผลเปดทีต่นแขน 
  
S41.8  แผลเปดที่สวนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของไหล 
    
S42.009 กระดูกไหปลาราหักแบบปด 
     
S42.019 กระดูกไหปลาราหักแบบเปด   
      
S42.109 กระดูกสะบักหักแบบปด 
    
S42.119 กระดูกสะบักหักแบบเปด 
      
S42.209 กระดูกตนแขนปลายบนหักแบบปด   
    
S42.219 กระดูกตนแขนปลายบนหักแบบเปด   
     
S42.309 กระดูกตนแขนสวนกลางหกัแบบปด   
     
S42.319 กระดูกตนแขนสวนกลางหกัแบบเปด 
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S42.409 Closed fracture of distal humerus 
 
S42.419 Open fracture of distal humerus 
 
S42.80 Closed fracture of other parts of  
 shoulder and arm 
 
S42.81 Open fracture of other parts of  
 shoulder and arm 
 
S42.90 Closed fracture of shoulder girdle,  
 part unspecified 
 
S42.91 Open fracture of shoulder girdle,  
 part unspecified 
 
S43.09 Dislocation of shoulder joint,  
 
S43.3 Dislocation of other and unspecified  
 parts of shoulder girdle 
 Dislocation of shoulder girdle  
 
S43.4 Sprain and strain of shoulder joint 
 Rotator cuff capsule 
 
S43.7 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of shoulder girdle 
 Sprain and strain of shoulder girdle NOS 
 
S46.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at shoulder and arm level 
 
S49.8 Other specified injuries of shoulder  
 and arm 
 
S49.9 Unspecified injury of shoulder and  
 arm 
 
Injuries to the elbow and forearm 
(S50-S59) 
 
Excludes:  bilateral involvement of elbow and 
forearm (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of: 

• arm, level unspecified (T10-T11) 
• wrist and hand (S60-S69) 

     insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S50.0 Contusion of elbow 
 
S50.1 Contusion of forearm 
 
S50.80 Abrasion of elbow and forearm 
 
S50.81 Blister of elbow and forearm 
 
 

S42.409 กระดูกตนแขนสวนปลายหกัแบบปด  
 
S42.419 กระดูกตนแขตสวนปลายหักแบบเปด 
 
S42.80 กระดูกสวนอืน่ของไหลและตนแขนหัก 
 แบบปด 
 
S42.81 กระดูกสวนอืน่ของไหลและตนแขนหัก 
 แบบเปด 

 
S42.90 กระดูกโอบไหลหักแบบปด  ไมระบุสวน 
 
 
S42.91 กระดูกโอบไหลหักแบบเปด  ไมระบุสวน 

 
 

S43.09 การเคล่ือนของขอไหล    
   
S43.3 การเคล่ือนของสวนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของกระดกูโอบไหล  
 
 
S43.4 การแพลงและเคล็ดของขอไหล 
 กลุมกลามเน้ือรอบไหล 
    
S43.7 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของกระดกูโอบไหล  
 
 
S46.9 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัไหลและตนแขน  
 
S49.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 ไหลและตนแขน 

 
S49.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 ไหลและตนแขน 
 
การบาดเจบ็ทีข่อศอกและแขนทอนปลาย 
(S50-S59) 
 
ไมรวม: ขอศอกและแขนทอนปลายท้ังสองขาง  
 (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของ : 

• แขน  ไมระบุระดับ (T10-T11) 
• ขอมือและมือ (S60-S69) 

 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S50.0 การฟกชํ้าทีข่อศอก 
 
S50.1 การฟกชํ้าที่แขนทอนปลาย 
  
S50.80 การถลอกที่ขอศอกและแขนทอนปลาย 
 
S50.81 ตุมพองที่ขอศอกและแขนทอนปลาย 
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S52.91 Open fracture of forearm, part  
 unspecified 
 
S53.18 Dislocation of elbow, others 
 Dislocation of ulna alone 
 Subluxation of elbos 
 
S53.4 Sprain and strain of elbow 
 
S56.0 Injury of flexor muscle and  
 tendon of thumb at forearm level 
 
S56.5 Injury of other extensor muscle  
 and tendon at forearm level 
 
S56.8 Injury of other and unspecified  
 muscles and tendons at forearm  
 level 
 
S59.8 Other specified injuries of  
 forearm 
 
S59.9 Unspecified injury of forearm 
 
Injury to the wrist and hand 
(S60-S69) 
 
Excludes: bilateral involvement of wrist and hand  
 (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of qrm, level unspecified  
 (T10-T11) 
 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S60.0 Contusion of thumb and finger(s)  
 without damage to nail 
 
 Excludes: contusion involving nail  
    (S60.1) 
 
S60.1 Contusion of thumb and finger(s)  
 with damage to nail 
 
S60.2 Contusion of other parts of wrist  
 and hand 
 
S60.80 Abrasion of wrist and hand 
 
S60.81 Blister of wrist and hand 
 
S60.82 Insect bite of wrist and hand 
 
S60.83 Superficial foreign body of wrist  
 and hand 
 
S60.9 Superficial injury of wrist and hand 
 
 

S52.91 กระดูกแขนทอนปลายหกัแบบเปด   
 ไมระบุสวน 

 
S53.18 การเคล่ือนของขอศอก  ลักษณะอื่น 
 การเคลื่อนของกระดูกอัลนารโดยลําพัง 
 การเบ่ียงของขอศอก 
 
S53.4 การแพลงและเคล็ดของขอศอก 

 
S56.0 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ใช 
 งอน้ิว หวัแมมอืทีร่ะดับแขนทอนปลาย  

 
S56.5 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ใช 
 เหยียดสวนอืน่ที่ระดบัแขนทอนปลาย 
 

S56.8 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัแขนทอนปลาย 
 

S59.8 การบาดเจบ็แบบอื่นที่ระบุรายละเอียด 
 ของแขนทอนปลาย 
 
S59.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 แขนทอนปลาย 
 
การบาดเจบ็ทีข่อมือและมอื 
(S60-S69) 
 
ไมรวม: ขอมือและมือทัง้สองขาง (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน  
 (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของแขน ไมระบุระดับ  
 (T10-T11) 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
     
S60.0 การฟกชํ้าของน้ิวหวัแมมอืและน้ิวมือ 
 โดยบาดเจ็บไมถึงเล็บ  
 
 ไมรวม:  การฟกช้ําไปถึงเล็บ (S60.1) 
 
S60.1 การฟกชํ้าของน้ิวหวัแมมอืและน้ิวมือ 
 โดยบาดเจ็บถงึเล็บ  
 
S60.2 การฟกชํ้าของสวนอื่นของขอมือและมอื 
 
S60.80 การถลอกที่ขอมือและมือ 
  
S60.81 ตุมพองที่ขอมือและมอื 
 
S60.82 แมลงกัดที่ขอมือและมอื 
 
S60.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของขอมือและมอื 
 
S60.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของขอมือและมอื  
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S50.82 Insect bite of elbow and forearm 
 
S50.83 Superficial foreign body of elbow  
 and forearm 
 
S50.9 Superficial injury of elbow and  
 forearm, unspecified 
 Superficial injury of elbow NOS 
 
S51.0 Open wound of elbow 
 
S51.1 Open wound of forearm 
 
S51.8  Open wound of other parts of  
 forearm 
 
S52.009 Closed fracture of proximal ulna 
 
S52.019 Open fracture of proximal ulna 
 
S52.109 Closed fracture of upper end of  
 radius 
 
S52.119 Open fracture of upper end of  
 radius, 
 
S52.209 Closed fracture of shaft of ulna 
 
S52.219 Open fracture of shaft of ulna 
 
S52.309 Closed fracture of shaft of radius 
 
S52.319 Open fracture of shaft of radius 
 
S52.40 Closed fracture of shaft of both ulna  
 and radius 
 
S52.41 Open fracture of shaft of both ulna  
 and radius 
 
S52.509 Closed fracture of distal radius 
 
S52.519 Open fracture of distal radius 
 
S52.60 Closed fracture of lower end of both  
 ulna and radius 
 
S52.61 Open fracture of lower end of both  
 ulna and radius 
 
S52.80 Closed fracture of other parts of  
 forearm 
 
S52.81 Open fracture of other parts of  
 forearm 
 
S52.90 Closed fracture of forearm, part  
 unspecified 
 

S50.82 แมลงกัดที่ขอศอกและแขนทอนปลาย 
 
S50.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของขอศอกและ 
 แขนทอนปลาย 
     
S50.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของขอศอกและ 
 แขนทอนปลาย  ไมระบรุายละเอียด 
 การบาดเจ็บที่ชัน้ผิวของขอศอก  
  
S51.0 แผลเปดทีข่อศอก 
 
S51.1 แผลเปดที่แขนทอนปลาย 
 
S51.8  แผลเปดที่สวนอื่นของแขนทอนปลาย 
   
S52.009 กระดูกอัลนารสวนตนหกัแบบปด   
 
S52.019 กระดูกอัลนารสวนตนหกัแบบเปด   
   
S52.109 กระดูกเรเดียสหักที่ปลายบนแบบปด  
   
S52.119 กระดูกเรเดียสหักที่ปลายบนแบบเปด  
    
S52.209 กระดูกอัลนารหักที่สวนกลางแบบปด   
     
S52.219 กระดูกอัลนารหักที่สวนกลางแบบเปด 
 
S52.309 กระดูกเรเดียสหักที่สวนกลางแบบปด   
     
S52.319 กระดูกเรเดียสหักที่สวนกลางแบบเปด  
     
S52.40 กระดูกอัลนารและเรเดียสหกัที ่
 สวนกลางแบบปดทั้งคู 
   
S52.41 กระดูกอัลนารและเรเดียสหกัที ่
 สวนกลางแบบเปดทั้งคู 
 

S52.509 กระดูกเรเดียสสวนปลายหกัแบบปด   
 

S52.519 กระดูกเรเดียสสวนปลายหกัแบบเปด  
 

S52.60 กระดูกอัลนารและเรเดียสหกัที ่
 ปลายลางแบบปดทั้งคู 

 
S52.61 กระดูกอัลนารและเรเดียสหกัที ่
 ปลายลางแบบเปดทั้งคู 

 
S52.80 กระดูกแขนทอนปลายหกัแบบปดที ่
 สวนอื่น 

 
S52.81 กระดูกแขนทอนปลายหกัแบบเปดที ่
 สวนอื่น 

 
S52.90 กระดูกแขนทอนปลายหกัแบบปด   
 ไมระบุสวน 
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S52.91 Open fracture of forearm, part  
 unspecified 
 
S53.18 Dislocation of elbow, others 
 Dislocation of ulna alone 
 Subluxation of elbos 
 
S53.4 Sprain and strain of elbow 
 
S56.0 Injury of flexor muscle and  
 tendon of thumb at forearm level 
 
S56.5 Injury of other extensor muscle  
 and tendon at forearm level 
 
S56.8 Injury of other and unspecified  
 muscles and tendons at forearm  
 level 
 
S59.8 Other specified injuries of  
 forearm 
 
S59.9 Unspecified injury of forearm 
 
Injury to the wrist and hand 
(S60-S69) 
 
Excludes: bilateral involvement of wrist and hand  
 (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of qrm, level unspecified  
 (T10-T11) 
 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S60.0 Contusion of thumb and finger(s)  
 without damage to nail 
 
 Excludes: contusion involving nail  
    (S60.1) 
 
S60.1 Contusion of thumb and finger(s)  
 with damage to nail 
 
S60.2 Contusion of other parts of wrist  
 and hand 
 
S60.80 Abrasion of wrist and hand 
 
S60.81 Blister of wrist and hand 
 
S60.82 Insect bite of wrist and hand 
 
S60.83 Superficial foreign body of wrist  
 and hand 
 
S60.9 Superficial injury of wrist and hand 
 
 

S52.91 กระดูกแขนทอนปลายหกัแบบเปด   
 ไมระบุสวน 

 
S53.18 การเคล่ือนของขอศอก  ลักษณะอื่น 
 การเคลื่อนของกระดูกอัลนารโดยลําพัง 
 การเบ่ียงของขอศอก 
 
S53.4 การแพลงและเคล็ดของขอศอก 

 
S56.0 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ใช 
 งอน้ิว หวัแมมอืทีร่ะดับแขนทอนปลาย  

 
S56.5 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ใช 
 เหยียดสวนอืน่ที่ระดบัแขนทอนปลาย 
 

S56.8 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัแขนทอนปลาย 
 

S59.8 การบาดเจบ็แบบอื่นที่ระบุรายละเอียด 
 ของแขนทอนปลาย 
 
S59.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 แขนทอนปลาย 
 
การบาดเจบ็ทีข่อมือและมอื 
(S60-S69) 
 
ไมรวม: ขอมือและมือทัง้สองขาง (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน  
 (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของแขน ไมระบุระดับ  
 (T10-T11) 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
     
S60.0 การฟกชํ้าของน้ิวหวัแมมอืและน้ิวมือ 
 โดยบาดเจ็บไมถึงเล็บ  
 
 ไมรวม:  การฟกช้ําไปถึงเล็บ (S60.1) 
 
S60.1 การฟกชํ้าของน้ิวหวัแมมอืและน้ิวมือ 
 โดยบาดเจ็บถงึเล็บ  
 
S60.2 การฟกชํ้าของสวนอื่นของขอมือและมอื 
 
S60.80 การถลอกที่ขอมือและมือ 
  
S60.81 ตุมพองที่ขอมือและมอื 
 
S60.82 แมลงกัดที่ขอมือและมอื 
 
S60.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของขอมือและมอื 
 
S60.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของขอมือและมอื  
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S66.3 Injury of extensor muscle and  
 tendon of other digits at wrist and  
 hand level 
 Mallet finger tendon injury 
 
S66.8 Injury of other muscles and  
 tendons at wrist and hand level 
 
S66.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at wrist and hand level 
 
S69.8 Other specified injuries of wrist and  
 hand 
 
S69.9 Unspecified injury of wrist and hand 
 
Injuries to the hip and thigh 
(S70-S79) 
 
Excludes: bilateral involvement of hip and thigh  
 (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of leg, level unspecified  
 (T12-T13) 
 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S70.0 Contusion of hip 
 
S70.1 Contusion of thigh 
 
S70.80 Abrasion of hip and thigh 
 
S70.81 Blister of hip and thigh 
 
S70.82 Insect bite of hip and thigh 
 
S70.83 Superficial foreign body of hip and  
 thigh 
 
S70.9 Superficial injury of hip and thigh 
 
S71.0 Open wound of hip 
 
S71.1 Open wound of thigh 
 
S71.8  Open wound of other and  
 unspecified parts of pelvic girdle 
 
S72.009 Closed fracture of neck of femur 
 
S72.019 Open fracture of neck of femur 
 
S72.309 Closed fracture of shaft of femur 
 
S72.319 Open fracture of shaft of femur 
 
S72.90 Closed fracture of femur, part  
 unspecified  

S66.3 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ใช 
 เหยียดน้ิวมืออื่นทีร่ะดับขอมือและมอื  
 การบาดเจ็บเอ็นน้ิวมือแบบมาลเล็ต 
 
S66.8 การบาดเจบ็ของกลามเน้ือและเอ็น 
 สวนอื่นทีร่ะดบัขอมือและมือ  
 
S66.9 การบาดเจบ็ของกลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัขอมือและมือ 
 
S69.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 ขอมือและมอื 
 
S69.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 ขอมือและมอื 
 
การบาดเจบ็ทีส่ะโพกและตนขา 
(S70-S79) 
 
ไมรวม: สะโพกและตนขาทั้งสองขาง (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน  
 (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของขา  ไมระบุระดับ  
 (T12-T13) 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S70.0 การฟกชํ้าที่สะโพก 
 
S70.1 การฟกชํ้าทีต่นขา 
   
S70.80 การถลอกที่สะโพกและตนขา 
 
S70.81 ตุมพองที่สะโพกและตนขา 
  
S70.82 แมลงกัดที่สะโพกและตนขา 
 
S70.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของสะโพกและ 
 ตนขา 
 
S70.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของสะโพกและตนขา  
 
S71.0 แผลเปดที่สะโพก 
 
S71.1 แผลเปดทีต่นขา 
  
S71.8  แผลเปดที่สวนอื่นและที่ไมระบุรายละเอยีด 
 ของกระดูกโอบเชิงกราน  
   
S72.009 กระดูกตนขาสวนคอหักแบบปด 
    
S72.019 กระดูกตนขาสวนคอหักแบบเปด   
    
S72.309 กระดูกตนขาสวนกลางหกัแบบปด   
 
S72.319 กระดูกตนขาสวนกลางหกัแบบเปด 
    
S72.90 กระดูกตนขาหักแบบปด  ไมระบุสวน 
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S61.0 Open wound of thumb and finger(s)  
 without damage to nail 
 Open wound of finger(s) NOS 
 
 Excludes:  open wound involving nail  
    (matrix) (S61.1) 
 
S61.1 Open wound of thumb and finger(s)  
 with damage to nail 
 
S61.9 Open wound of wrist and hand, part  
 unspecified 
 
S62.50 Closed fracture of thumb  
 
S62.51 Open fracture of thumb 
 
S62.60 Closed fracture of other digits of  
 hand  
 
S62.61 Open fracture of other digits of  
 hand  
 
S62.80 Closed fracture of other and  
 unspecified parts of wrist and hand  
 
S62.81 Open fracture of other and  
 unspecified parts of wrist and hand 
 
S63.09 Dislocation of wrist 
 
S63.19 Dislocation of thumb and finger 
 
S63.5 Sprain and strain of wrist 
 Carpal (joint) 
 Radiocarpal (joint) (ligament) 
 
S63.6 Sprain and strain of joint of thumb  
 and finger(s) 
 Interphalangeal (joint), hand 
 Metacarpophalangeal (joint) 
 Phalanx, hand 
 Thumb 
 
S63.7 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of hand 
 
S66.0 Injury of long flexor muscle and  
 tendon of thumb at wrist and hand  
 level 
 
S66.1 Injury of long flexor muscle and  
 tendon of other digits at wrist and  
 hand level 
 
S66.2 Injury of extensor muscle and  
 tendon of thumb at wrist and hand  
 level 
 

S61.0 แผลเปดของน้ิวหวัแมมือและน้ิวมอื 
 โดยไมมีความเสียหายถึงเล็บ  
 แผลเปดของน้ิวมือ  
 
 ไมรวม:  แผลเปดที่เสียหายถงึเล็บ (S61.1) 
   
 
S61.1 แผลเปดของน้ิวหวัแมมือและน้ิวมอืที่ม ี
 ความเสียหายถึงเล็บ  
  
S61.9 แผลเปดของขอมือและมอื  ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 
S62.50 กระดูกน้ิวหัวแมมือหักแบบปด 
 
S62.51 กระดูกน้ิวหัวแมมือหักแบบเปด 
    
S62.60 กระดูกน้ิวมอือื่นหกัแบบปด 
 
S62.61 กระดูกน้ิวมอือื่นหกัแบบเปด 
   
S62.80 กระดูกสวนอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 ของขอมือและมือหกัแบบปด  
 
S62.81 กระดูกสวนอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 ของขอมือและมือหกัแบบเปด  
    
S63.09 การเคล่ือนของขอมือ  
    
S63.19 การเคล่ือนของน้ิวหวัแมมอืและน้ิวมือ   
 
S63.5 การแพลงและเคล็ดของขอมือ 
 คารปาล (ขอ) 
 เรดิโอคารปาล (ขอ) (เอ็น) 
 
S63.6 การแพลงและเคล็ดของขอของ 
 น้ิวหวัแมมือและน้ิวมอื  
 อินเตอรฟาแลงเจียล (ขอ)   มือ 
 เมตะคารโปฟาแลงเจียล (ขอ) 
 น้ิวมือ 
 น้ิวหัวแมมือ 
 
S63.7 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของมือ  
 
S66.0 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือยาวและเอ็น 
 ที่ใชงอน้ิวหวัแมมือทีร่ะดบัขอมือและมอื  
 
S66.1 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือยาวและเอ็น 
 ที่ใชงอน้ิวมืออื่นทีร่ะดับขอมือและมอื  
 
S66.2 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ใช 
 เหยียดน้ิวหวัแมมือทีร่ะดบัขอมือและมอื  
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S66.3 Injury of extensor muscle and  
 tendon of other digits at wrist and  
 hand level 
 Mallet finger tendon injury 
 
S66.8 Injury of other muscles and  
 tendons at wrist and hand level 
 
S66.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at wrist and hand level 
 
S69.8 Other specified injuries of wrist and  
 hand 
 
S69.9 Unspecified injury of wrist and hand 
 
Injuries to the hip and thigh 
(S70-S79) 
 
Excludes: bilateral involvement of hip and thigh  
 (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of leg, level unspecified  
 (T12-T13) 
 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S70.0 Contusion of hip 
 
S70.1 Contusion of thigh 
 
S70.80 Abrasion of hip and thigh 
 
S70.81 Blister of hip and thigh 
 
S70.82 Insect bite of hip and thigh 
 
S70.83 Superficial foreign body of hip and  
 thigh 
 
S70.9 Superficial injury of hip and thigh 
 
S71.0 Open wound of hip 
 
S71.1 Open wound of thigh 
 
S71.8  Open wound of other and  
 unspecified parts of pelvic girdle 
 
S72.009 Closed fracture of neck of femur 
 
S72.019 Open fracture of neck of femur 
 
S72.309 Closed fracture of shaft of femur 
 
S72.319 Open fracture of shaft of femur 
 
S72.90 Closed fracture of femur, part  
 unspecified  

S66.3 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที่ใช 
 เหยียดน้ิวมืออื่นทีร่ะดับขอมือและมอื  
 การบาดเจ็บเอ็นน้ิวมือแบบมาลเล็ต 
 
S66.8 การบาดเจบ็ของกลามเน้ือและเอ็น 
 สวนอื่นทีร่ะดบัขอมือและมือ  
 
S66.9 การบาดเจบ็ของกลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัขอมือและมือ 
 
S69.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 ขอมือและมอื 
 
S69.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 ขอมือและมอื 
 
การบาดเจบ็ทีส่ะโพกและตนขา 
(S70-S79) 
 
ไมรวม: สะโพกและตนขาทั้งสองขาง (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน  
 (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของขา  ไมระบุระดับ  
 (T12-T13) 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S70.0 การฟกชํ้าที่สะโพก 
 
S70.1 การฟกชํ้าทีต่นขา 
   
S70.80 การถลอกที่สะโพกและตนขา 
 
S70.81 ตุมพองที่สะโพกและตนขา 
  
S70.82 แมลงกัดที่สะโพกและตนขา 
 
S70.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของสะโพกและ 
 ตนขา 
 
S70.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของสะโพกและตนขา  
 
S71.0 แผลเปดที่สะโพก 
 
S71.1 แผลเปดทีต่นขา 
  
S71.8  แผลเปดที่สวนอื่นและที่ไมระบุรายละเอยีด 
 ของกระดูกโอบเชิงกราน  
   
S72.009 กระดูกตนขาสวนคอหักแบบปด 
    
S72.019 กระดูกตนขาสวนคอหักแบบเปด   
    
S72.309 กระดูกตนขาสวนกลางหกัแบบปด   
 
S72.319 กระดูกตนขาสวนกลางหกัแบบเปด 
    
S72.90 กระดูกตนขาหักแบบปด  ไมระบุสวน 
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S82.209 Closed fracture of shaft of tibia 
 
S82.219 Open fracture of shaft of tibia 
 
S82.309 Closed fracture of distal tibia 
 
S82.319 Open fracture of distal tibia 
 
S82.40 Closed fracture of fibula alone  
 
S82.41 Open fracture of fibula alone 
 
S82.50 Closed fracture of medial malleolus  
 
S82.51 Open fracture of medial malleolus 
 
S82.60 Closed fracture of lateral malleolus  
 
S82.61 Open fracture of lateral malleolus 
 
S82.80 Closed fractures of other parts of  
 leg  
 
S82.81 Open fractures of other parts of leg 
 
S82.90 Closed fracture of leg, part  
 unspecified  
 
S82.91 Open fracture of leg, part  
 unspecified 
 
S83.0 Dislocation of patella 
 
S83.1 Dislocation of knee 
 Tibiofibular (joint) 
 
S83.4 Sprain and strain involving (fibular)  
 (tibial) collateral ligament of knee 
 
S83.59 Sprain and strain involving cruciate  
 ligament of knee 
 
S86.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at leg level 
 
S89.8 Other specified injuries of knee and  
 leg 
 
S89.9 Unspecified injury of knee and leg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S82.209 กระดูกแขงสวนกลางหักแบบปด   
 

S82.219 กระดูกแขงสวนกลางหักแบบเปด  
 

S82.309 กระดูกแขงสวนปลายหกัแบบปด  
 

S82.319 กระดูกแขงสวนปลายหกัแบบเปด 
 

S82.40 กระดูกนองหกัโดยลําพังแบบปด  
 

S82.41 กระดูกนองหกัโดยลําพังแบบเปด 
   
S82.50 กระดูกตาตุมดานในหกัแบบปด 
    
S82.51 กระดูกตาตุมดานในหกัแบบเปด 
   
S82.60 กระดูกตาตุมดานนอกหกัแบบปด  
   
S82.61 กระดูกตาตุมดานนอกหกัแบบเปด  

 
S82.80 กระดูกขาทอนปลายสวนอืน่หักแบบปด  

 
S82.81 กระดูกขาทอนปลายสวนอืน่หักแบบเปด 

 
S82.90 กระดูกขาทอนปลายหกัแบบปด   
 ไมระบุสวน 

 
S82.91 กระดูกขาทอนปลายหกัแบบปด   
 ไมระบุสวน 
 
S83.0 สะบาเคล่ือน 
 
S83.1 เขาเคล่ือน 
 ระหวางกระดูกแขงกับกระดูกนอง (ขอ) 
 
S83.4 การแพลงและเคล็ดของเอ็นขางเขา  
 (ของกระดูกแขง) (ของกระดูกนอง)  
 
S83.59 การแพลงและเคล็ดของเอ็นไขวเขา    
 
S86.9 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัขาทอนปลาย 

 
S89.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 เขาและขาทอนปลาย 

 
S89.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 เขาและขาทอนปลาย 
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S72.91 Open fracture of femur, part  
 unspecified 
 
S73.09 Dislocation of hip 
 
S73.1 Sprain and strain of hip 
 
S76.0 Injury of muscle and tendon of hip 
 
S79.8 Other specified injuries of hip and  
 thigh 
 
S79.9 Unspecified injury of hip and thigh 
 
 
Injury to the knee and leg 
(S80—S89) 
 
Includes: fracture of ankle and malleolus 
 
Excludes: bilateral involvement of knee and leg  
 (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of: 

• ankle and foot, except fracture of 
ankle and malleolus (S90-S99)  

• leg, level unspecified (T12-T13) 
 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S80.0 Contusion of knee 
 
S80.1 Contusion of leg 
 
S80.80 Abrasion of knee and leg 
 
S80.81 Blister of knee and leg 
 
S80.82 Insect bite of knee and leg 
 
S80.83 Superficial foreign body of knee and  
 leg 
 
S80.9 Superficial injury of knee and leg 
 
S81.0 Open wound of knee 
 Open knee injury 
 
S81.1 Open wound of leg 
 
S81.9 Open wound of knee and leg 
 
S82.00 Closed fracture of patella  
 
S82.01 Open fracture of patella 
 
S82.109 Closed fracture of proximal tibia 
 
S82.119 Open fracture of proximal tibia 

S72.91 กระดูกตนขาหักแบบเปด  ไมระบุสวน 
   
S73.09 การเคล่ือนของขอสะโพก 
 
S73.1 การแพลงและเคล็ดของสะโพก 
 
S76.0 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นของสะโพก 
 
S79.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 สะโพกและตนขา 
 
S79.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 สะโพกและตนขา 
 
 
การบาดเจบ็ทีเ่ขาและขาทอนปลาย  
(S80—S89) 
 
รวม: กระดูกขอเทาและตาตุมหัก 
  
ไมรวม: เขาและขาทอนปลายทั้งสองขาง  
 (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน  
 (T20-T32) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของ : 

• ขอเทาและเทา  ยกเวนกระดูกขอเทา
และตาตุมหัก (S90-S99)  

• ขา  ไมระบุระดบั (T12-T13) 
  แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
S80.0 การฟกชํ้าที่เขา 
 
S80.1 การฟกชํ้าทีข่าทอนปลาย 

 
S80.80 การถลอกที่เขาและขาทอนปลาย 
 
S80.81 ตุมพองที่เขาและขาทอนปลาย 

 
S80.82 แมลงกัดที่เขาและขาทอนปลาย 
 
S80.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของเขาและขา 
 ทอนปลาย 

 
S80.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของเขาและขา 
 ทอนปลาย  
 
S81.0 แผลเปดที่เขา 
 การบาดเจ็บที่เขาแบบเปด 
   
S81.1 แผลเปดทีข่าทอนปลาย 

 
S81.9 แผลเปดที่เขาและขาทอนปลาย   
 
S82.00 กระดูกสะบาหกัแบบปด  
 
S82.01 กระดูกสะบาหกัแบบเปด 
 

S82.109 กระดูกแขงสวนตนหักแบบปด 
    
S82.119 กระดูกแขงสวนตนหักแบบเปด   
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S82.209 Closed fracture of shaft of tibia 
 
S82.219 Open fracture of shaft of tibia 
 
S82.309 Closed fracture of distal tibia 
 
S82.319 Open fracture of distal tibia 
 
S82.40 Closed fracture of fibula alone  
 
S82.41 Open fracture of fibula alone 
 
S82.50 Closed fracture of medial malleolus  
 
S82.51 Open fracture of medial malleolus 
 
S82.60 Closed fracture of lateral malleolus  
 
S82.61 Open fracture of lateral malleolus 
 
S82.80 Closed fractures of other parts of  
 leg  
 
S82.81 Open fractures of other parts of leg 
 
S82.90 Closed fracture of leg, part  
 unspecified  
 
S82.91 Open fracture of leg, part  
 unspecified 
 
S83.0 Dislocation of patella 
 
S83.1 Dislocation of knee 
 Tibiofibular (joint) 
 
S83.4 Sprain and strain involving (fibular)  
 (tibial) collateral ligament of knee 
 
S83.59 Sprain and strain involving cruciate  
 ligament of knee 
 
S86.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at leg level 
 
S89.8 Other specified injuries of knee and  
 leg 
 
S89.9 Unspecified injury of knee and leg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S82.209 กระดูกแขงสวนกลางหักแบบปด   
 

S82.219 กระดูกแขงสวนกลางหักแบบเปด  
 

S82.309 กระดูกแขงสวนปลายหกัแบบปด  
 

S82.319 กระดูกแขงสวนปลายหกัแบบเปด 
 

S82.40 กระดูกนองหกัโดยลําพังแบบปด  
 

S82.41 กระดูกนองหกัโดยลําพังแบบเปด 
   
S82.50 กระดูกตาตุมดานในหกัแบบปด 
    
S82.51 กระดูกตาตุมดานในหกัแบบเปด 
   
S82.60 กระดูกตาตุมดานนอกหกัแบบปด  
   
S82.61 กระดูกตาตุมดานนอกหกัแบบเปด  

 
S82.80 กระดูกขาทอนปลายสวนอืน่หักแบบปด  

 
S82.81 กระดูกขาทอนปลายสวนอืน่หักแบบเปด 

 
S82.90 กระดูกขาทอนปลายหกัแบบปด   
 ไมระบุสวน 

 
S82.91 กระดูกขาทอนปลายหกัแบบปด   
 ไมระบุสวน 
 
S83.0 สะบาเคล่ือน 
 
S83.1 เขาเคล่ือน 
 ระหวางกระดูกแขงกับกระดูกนอง (ขอ) 
 
S83.4 การแพลงและเคล็ดของเอ็นขางเขา  
 (ของกระดูกแขง) (ของกระดูกนอง)  
 
S83.59 การแพลงและเคล็ดของเอ็นไขวเขา    
 
S86.9 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัขาทอนปลาย 

 
S89.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 เขาและขาทอนปลาย 

 
S89.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 เขาและขาทอนปลาย 
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S93.0 Dislocation of ankle joint 
 Astragalus 
 Fibula, lower end 
 Talus 
 Tibia, lower end 
 
S93.1 Dislocation of toe(s) 
 Interphalangeal (joint(s)) 
 Metatarsophalangeal (joint(s)) 
 
S93.4 Sprain and strain of ankle 
 Calcaneofibular (ligament) 
 Deltoid (ligament) 
 Internal collateral (ligament) 
 Talofibular (ligament) 
 Tibiofibular (ligament), distal 
 
 Excludes:  injury of Achilles tendon  
    (S86.0) 
 
S93.5 Sprain and strain of toe(s) 
 Interphalangeal (joint(s)) 
 Metatarsophalangeal (joint(s)) 
 
S93.6 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of foot 
 Tarsal (ligament) 
 Tarsometatarsal (ligament) 
 
S96.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at ankle and foot level 
 
S99.8 Other specified injuries of ankle and  
 foot 
 
S99.9 Unspecified injury of ankle and foot 
 
Effects of foreign body entering through 
natural orifice 
(T15-T19) 
 
Excludes:  foreign body: 

• accidentally left in operation wound 
(T81.5) 

• in puncture wound—see open wound 
by body region 

• residual, in soft tissue (M79.5) 
  splinter, without major open wound— 
 see superficial injury by body region 
 
T15.0 Foreign body in cornea 
 
T15.1 Foreign body in conjunctival sac 
 
T15.9 Foreign body on external eye 
 
T16 Foreign body in ear 
 Auditory canal 
 

S93.0 ขอเทาเคล่ือน 
 แอสตรากาลัส 
 กระดูกนอง  ปลายลาง 
 ทาลสั 
 กระดูกแขง  ปลายลาง 
 
S93.1 น้ิวเทาเคล่ือน 
 ระหวางกระดูกน้ิวเทา (ขอ) 
 ระหวางกระดูกฝาเทากับกระดกูน้ิวเทา (ขอ) 
 
S93.4 การแพลงและเคล็ดของขอเทา 
 ระหวางกระดูกสนเทากับกระดกูนอง (เอ็น) 
 เดลตอยด (เอ็น) 
 ขางขอเทาดานใน (เอ็น) 
 ระหวางกระดูกทาลสักับกระดกูนอง (เอ็น) 
 ระหวางกระดูกแขงกับกระดูกนอง (เอ็น)   
 สวนปลาย 
 
 ไมรวม:  การบาดเจ็บของเอ็นรอยหวาย  
          (S86.0) 
 
S93.5 การแพลงและเคล็ดของน้ิวเทา 
 ระหวางกระดูกน้ิวเทา (ขอ) 
 ระหวางกระดูกฝาเทากับกระดกูน้ิวเทา (ขอ) 
 
S93.6 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของเทา 
 กระดูกขอเทา (เอ็น) 
 ระหวางกระดูกขอเทาและกระดูกฝาเทา (เอ็น) 
 
S96.9 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัขอเทาและเทา  
    
S99.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 ขอเทาและเทา 
    
S99.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 ขอเทาและเทา 
 
ผลของส่ิงแปลกปลอมที่เขาสูรางกายผานชองเปด
ธรรมชาต ิ
(T15-T19) 
 
ไมรวม: สิ่งแปลกปลอม : 

• ตกคางในแผลผาตดัโดยอุบัตเิหตุ 
(T81.5) 

• ในแผลเจาะ—ดู แผลเปด ตามบริเวณ
ของรางกาย 

• ที่หลงเหลือ  ในเน้ือเยื่อออน (M79.5) 
 เสี้ยน  ไมมีแผลเปดชัดเจน—ดู  
 การบาดเจ็บที่ชัน้ผิว ตามบริเวณของรางกาย  
 
T15.0 ส่ิงแปลกปลอมในกระจกตา 
 
T15.1 ส่ิงแปลกปลอมในถุงเย่ือตา 
 
T15.9 ส่ิงแปลกปลอมที่ตาสวนนอก    
 
T16   ส่ิงแปลกปลอมในห ู
 รูห ู
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Injury to the ankle and foot 
(S90—S99) 
 
Excludes: bilateral involvement of ankle and foot  
 (T00-T07) 
 burns and corrosions (T20-T32) 
 fracture of ankle and malleolus (S82.-) 
 frostbite (T33-T35) 
 injuries of leg, level unspecified  
 (T12-T13) 
 insect bite or sting, venomous (T63.4) 
 
S90.0 Contusion of ankle 
 
S90.1 Contusion of toe(s) without damage  
 to nail 
 Contusion of toe(s) NOS 
 
S90.2 Contusion of toe(s) with damage to  
 nail 
 
S90.3 Contusion of other and unspecified  
 parts of foot 
 
S90.80 Abrasion of ankle and foot 
 
S90.81 Blister of ankle and foot 
 
S90.82 Insect bite of ankle and foot 
 
S90.83 Superficial foreign body of ankle  
 and foot 
 
S90.9 Superficial injury of ankle and foot 
 
S91.0 Open wound of ankle 
 
S91.1 Open wound of toe(s) without  
 damage to nail 
 Open wound of toe(s) NOS 
 
S91.2 Open wound of toe(s) with damage  
 to nail 
 
S91.8  Open wound of other parts of foot 
 
S92.40 Closed fracture of great toe  
 
S92.41 Open fracture of great toe 
 
S92.50 Closed fracture of other toe  
 
S92.51 Open fracture of other toe 
 
S92.90 Closed fracture of foot, unspecified 
 
S92.91 Open fracture of foot, unspecified 
 
 

การบาดเจบ็ทีข่อเทาและเทา 
(S90—S99) 
 
ไมรวม: ขอเทาและเทาทั้งสองขาง (T00-T07) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน  
 (T20-T32) 
 กระดูกขอเทาและตาตุมหัก (S82.-) 
 หิมะกัด (T33-T35) 
 การบาดเจ็บของขา ไมระบุระดบั (T12-T13) 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย (T63.4) 
 
 
S90.0 การฟกชํ้าทีข่อเทา 
 
S90.1 การฟกชํ้าที่น้ิวเทาโดยบาดเจ็บไมถึงเล็บ 
 การฟกช้าํที่น้ิวเทา  
 
S90.2 การฟกชํ้าที่น้ิวเทาโดยบาดเจ็บถึงเล็บ 
 
S90.3 การฟกชํ้าที่สวนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของเทา  
   
S90.80 การถลอกที่ขอเทาและเทา 
 
S90.81 ตุมพองที่ขอเทาและเทา 
 
S90.82 แมลงกัดที่ขอเทาและเทา 
 
S90.83 ส่ิงแปลกปลอมที่ช้ันผวิของขอเทา 
 และเทา 
 
S90.9 การบาดเจบ็ทีช้ั่นผิวของขอเทาและเทา  
 
S91.0 แผลเปดทีข่อเทา 
 
S91.1 แผลเปดที่น้ิวเทาโดยบาดเจ็บไมถึงเล็บ 
 แผลเปดที่น้ิวเทา  
 
S91.2 แผลเปดที่น้ิวเทาโดยบาดเจ็บถึงเล็บ 
 
S91.3 แผลเปดที่สวนอื่นของเทา 
   
S92.40 กระดูกน้ิวหัวแมเทาหกัแบบปด 
   
S92.41 กระดูกน้ิวหัวแมเทาหกัแบบเปด 
   
S92.50 กระดูกน้ิวเทาอื่นหกัแบบปด 
 
S92.51 กระดูกน้ิวเทาอื่นหกัแบบเปด 
  
S92.90 กระดูกเทาหักแบบปด  ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
   
S92.91 กระดูกเทาหักแบบเปด  ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
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S93.0 Dislocation of ankle joint 
 Astragalus 
 Fibula, lower end 
 Talus 
 Tibia, lower end 
 
S93.1 Dislocation of toe(s) 
 Interphalangeal (joint(s)) 
 Metatarsophalangeal (joint(s)) 
 
S93.4 Sprain and strain of ankle 
 Calcaneofibular (ligament) 
 Deltoid (ligament) 
 Internal collateral (ligament) 
 Talofibular (ligament) 
 Tibiofibular (ligament), distal 
 
 Excludes:  injury of Achilles tendon  
    (S86.0) 
 
S93.5 Sprain and strain of toe(s) 
 Interphalangeal (joint(s)) 
 Metatarsophalangeal (joint(s)) 
 
S93.6 Sprain and strain of other and  
 unspecified parts of foot 
 Tarsal (ligament) 
 Tarsometatarsal (ligament) 
 
S96.9 Injury of unspecified muscle and  
 tendon at ankle and foot level 
 
S99.8 Other specified injuries of ankle and  
 foot 
 
S99.9 Unspecified injury of ankle and foot 
 
Effects of foreign body entering through 
natural orifice 
(T15-T19) 
 
Excludes:  foreign body: 

• accidentally left in operation wound 
(T81.5) 

• in puncture wound—see open wound 
by body region 

• residual, in soft tissue (M79.5) 
  splinter, without major open wound— 
 see superficial injury by body region 
 
T15.0 Foreign body in cornea 
 
T15.1 Foreign body in conjunctival sac 
 
T15.9 Foreign body on external eye 
 
T16 Foreign body in ear 
 Auditory canal 
 

S93.0 ขอเทาเคล่ือน 
 แอสตรากาลัส 
 กระดูกนอง  ปลายลาง 
 ทาลสั 
 กระดูกแขง  ปลายลาง 
 
S93.1 น้ิวเทาเคล่ือน 
 ระหวางกระดูกน้ิวเทา (ขอ) 
 ระหวางกระดูกฝาเทากับกระดกูน้ิวเทา (ขอ) 
 
S93.4 การแพลงและเคล็ดของขอเทา 
 ระหวางกระดูกสนเทากับกระดกูนอง (เอ็น) 
 เดลตอยด (เอ็น) 
 ขางขอเทาดานใน (เอ็น) 
 ระหวางกระดูกทาลสักับกระดกูนอง (เอ็น) 
 ระหวางกระดูกแขงกับกระดูกนอง (เอ็น)   
 สวนปลาย 
 
 ไมรวม:  การบาดเจ็บของเอ็นรอยหวาย  
          (S86.0) 
 
S93.5 การแพลงและเคล็ดของน้ิวเทา 
 ระหวางกระดูกน้ิวเทา (ขอ) 
 ระหวางกระดูกฝาเทากับกระดกูน้ิวเทา (ขอ) 
 
S93.6 การแพลงและเคล็ดของสวนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดของเทา 
 กระดูกขอเทา (เอ็น) 
 ระหวางกระดูกขอเทาและกระดูกฝาเทา (เอ็น) 
 
S96.9 การบาดเจบ็ทีก่ลามเน้ือและเอ็นที ่
 ไมระบุรายละเอียดที่ระดบัขอเทาและเทา  
    
S99.8 การบาดเจบ็อืน่ที่ระบรุายละเอียดของ 
 ขอเทาและเทา 
    
S99.9 การบาดเจบ็ทีไ่มระบุรายละเอียดของ 
 ขอเทาและเทา 
 
ผลของส่ิงแปลกปลอมที่เขาสูรางกายผานชองเปด
ธรรมชาต ิ
(T15-T19) 
 
ไมรวม: สิ่งแปลกปลอม : 

• ตกคางในแผลผาตดัโดยอุบัตเิหตุ 
(T81.5) 

• ในแผลเจาะ—ดู แผลเปด ตามบริเวณ
ของรางกาย 

• ที่หลงเหลือ  ในเน้ือเยื่อออน (M79.5) 
 เสี้ยน  ไมมีแผลเปดชัดเจน—ดู  
 การบาดเจ็บที่ชัน้ผิว ตามบริเวณของรางกาย  
 
T15.0 ส่ิงแปลกปลอมในกระจกตา 
 
T15.1 ส่ิงแปลกปลอมในถุงเย่ือตา 
 
T15.9 ส่ิงแปลกปลอมที่ตาสวนนอก    
 
T16   ส่ิงแปลกปลอมในห ู
 รูห ู
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T24.4 Corrosion of unspecified degree of  
 hip and lower limb, except ankle  
 and foot 
 
T25.0 Burn of unspecified degree of ankle  
 and foot 
 
T25.4 Corrosion of unspecified degree of  
 ankle and foot 
 
T26.0 Burn of eyelid and periocular area 
 
T26.5 Corrosion of eyelid and periocular  
 area 
 
T28.0 Burn of mouth and pharynx 
 
T28.5 Corrosion of mouth and pharynx 
 
Toxic effects of substances chiefly 
nonmedicinal as to source 
(T51-T65) 
 
T51.1 Methanol 
 Methyl alcohol 
 
T51.9 Alcohol, unspecified 
 
T54.9 Corrosive substance 
 
T55 Toxic effect of soaps and detergents 
 
T60.2 Other insecticides 
 
T60.9 Pesticide 
 
T63.00 Hematotoxin 
 Green pit viper 
 Russel viper 
 
T63.01 Neurotoxin 
 Cobra 
 King cobra 
 
T63.09 Snake venom 
 
T63.2 Venom of scorpion 
 
T63.4 Venom of other arthropods 
 Insect bite or sting, venomous 
 
T63.9 Toxic effect of contact with  
 unspecified venomous animal 
 
T65.9 Toxic effect of unspecified  
 substances 
 Poisoning NOS 
 
 

T24.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั 
 ที่สะโพกและขา ยกเวนขอเทาและเทา 
 
T25.0 แผลถูกความรอน ไมระบุระดับ  
 ที่ขอเทาและเทา 
 
T25.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั  
 ที่ขอเทาและเทา 
 
T26.0 แผลถูกความรอนที่ตาและบริเวณรอบตา 
 
T26.5 แผลถูกสารกดักรอนที่ตาและบริเวณ 
 รอบตา 
 
T28.0 แผลถูกความรอนที่ปากและคอหอย 
 
T28.5 แผลถูกสารกดักรอนที่ปากและคอหอย 
 
 
การเปนพิษจากสารที่ไมใชเปนยา 
(T51-T65) 
 
T51.1 เมทานอล 
 เมทิล แอลกอฮอล 
 
T51.9 แอลกอฮอล  ไมระบุรายละเอียด 
 
T54.9 สารกัดกรอน   
 
T55   การเปนพิษจากสบูและผงซักฟอก 
 
T60.2 สารฆาแมลงอืน่ 
 
T60.9 สารฆาศัตรูพชืและสัตว    
    
T63.00 พิษตอเลือด 
 งูเขียวหางไหม 
 งูแมวเซา 
 
T63.01 พิษตอระบบประสาท 
 งูเหา 
 งูจงอาง 
 
T63.09 พิษงู    
 
T63.02 พิษตอกลามเน้ือ 
 
T63.4 พิษสัตวขาปลองอื่น 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย 
 
T63.9 การเปนพิษจากการสัมผัสสัตวมพีิษ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
  
T65.9 การเปนพิษ 
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T17.1 Foreign body in nostril 
 Nose  
 
T18.0 Foreign body in mouth 
 
T18.5 Foreign body in anus and rectum 
 Rectosigmoid (junction) 
 
T19.2 Foreign body in vulva and vagina  
 
Burns and corrosions 
(T20-T32) 
 
Includes: burns (thermal) from: 

• electrical heating appliances 
• electricity 
• flame 
• friction 
• hot air and hot gases 
• hot objects 
• lightning 
• radiation 

  chemical burns [corrosions] (external)  
 (internal) 
 
Excludes: erythema [dermatitis] ab igne (L59.0) 
 radiation-related disorders of the skin  
 and subcutaneous tissue (L55-L59) 
 sunburn (L55.-) 
 
T20.0 Burn of unspecified degree of head  
 and neck 
 
T20.4 Corrosion of unspecified degree of  
 head and neck 
 
T21.0 Burn of unspecified degree of trunk 
 
T21.4 Corrosion of unspecified degree of  
 trunk 
 
T22.0 Burn of unspecified degree of  
 shoulder and upper limb, except  
 wrist and hand 
 
T22.4 Corrosion of unspecified degree of  
 shoulder and upper limb, except  
 wrist and hand 
 
T23.0 Burn of unspecified degree of wrist  
 and hand 
 
T23.4 Corrosion of unspecified degree of  
 wrist and hand 
 
T24.0 Burn of unspecified degree of hip  
 and lower limb, except ankle and  
 foot 
 

T17.1 ส่ิงแปลกปลอมในรูจมูก 
 จมูก  
 
T18.0 ส่ิงแปลกปลอมในปาก 
 
T18.5 ส่ิงแปลกปลอมในทวารหนักและลําไสตรง 
 ลําไสตรงและลาํไสคด (รอยตอ) 
 
T19.2 ส่ิงแปลกปลอมในอวัยวะสืบพันธุสตร ี
 ดานนอกและชองคลอด 
 
แผลถูกความรอนและสารกัดกรอน 
(T20-T32) 
 
รวม: แผลไหม (จากความรอน) จาก : 

• เครื่องทําความรอนไฟฟา 
• กระแสไฟฟา 
• เปลวไฟ 
• การเสียดส ี
• อากาศรอนและแกสรอน 
• วัตถรุอน 
• ฟาผา 
• การแผรังส ี

 แผลไหมจากสารเคม ี[การกัดกรอน] 
  (ภายนอก) (ภายใน) 
 
ไมรวม: อีริทีมา แอบ อิกเน [ผิวหนังอักเสบ] (L59.0) 
 ความผิดปกติของผิวหนังและเน้ือเยื่อ 
 ใตผิวหนังจากการแผรังส ี (L55-L59) 
 แดดเผา (L55.-) 
 
T20.0 แผลถูกความรอน ไมระบุระดับ ที่ศรีษะ 
 และคอ 
 
T20.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั  
 ที่ศรีษะและคอ 
 
T21.0 แผลถูกความรอน ไมระบุระดับ ที่ลําตัว 
 
T21.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั ที่ลําตวั 
 
T22.0 แผลถูกความรอน ไมระบุระดับ ที่ไหล 
 และแขน ยกเวนขอมือและมือ 
 
T22.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั  
 ที่ไหลและแขนยกเวนขอมือและมือ 
 
T23.0 แผลถูกความรอน ไมระบุระดับ ที่ขอมือ 
 และมือ 
 
T23.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั  
 ที่ขอมือและมือ 
 
T24.0 แผลถูกความรอน ไมระบุระดับ  
 ที่สะโพกและขายกเวนขอเทาและเทา 
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T24.4 Corrosion of unspecified degree of  
 hip and lower limb, except ankle  
 and foot 
 
T25.0 Burn of unspecified degree of ankle  
 and foot 
 
T25.4 Corrosion of unspecified degree of  
 ankle and foot 
 
T26.0 Burn of eyelid and periocular area 
 
T26.5 Corrosion of eyelid and periocular  
 area 
 
T28.0 Burn of mouth and pharynx 
 
T28.5 Corrosion of mouth and pharynx 
 
Toxic effects of substances chiefly 
nonmedicinal as to source 
(T51-T65) 
 
T51.1 Methanol 
 Methyl alcohol 
 
T51.9 Alcohol, unspecified 
 
T54.9 Corrosive substance 
 
T55 Toxic effect of soaps and detergents 
 
T60.2 Other insecticides 
 
T60.9 Pesticide 
 
T63.00 Hematotoxin 
 Green pit viper 
 Russel viper 
 
T63.01 Neurotoxin 
 Cobra 
 King cobra 
 
T63.09 Snake venom 
 
T63.2 Venom of scorpion 
 
T63.4 Venom of other arthropods 
 Insect bite or sting, venomous 
 
T63.9 Toxic effect of contact with  
 unspecified venomous animal 
 
T65.9 Toxic effect of unspecified  
 substances 
 Poisoning NOS 
 
 

T24.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั 
 ที่สะโพกและขา ยกเวนขอเทาและเทา 
 
T25.0 แผลถูกความรอน ไมระบุระดับ  
 ที่ขอเทาและเทา 
 
T25.4 แผลถูกสารกดักรอน ไมระบุระดบั  
 ที่ขอเทาและเทา 
 
T26.0 แผลถูกความรอนที่ตาและบริเวณรอบตา 
 
T26.5 แผลถูกสารกดักรอนที่ตาและบริเวณ 
 รอบตา 
 
T28.0 แผลถูกความรอนที่ปากและคอหอย 
 
T28.5 แผลถูกสารกดักรอนที่ปากและคอหอย 
 
 
การเปนพิษจากสารที่ไมใชเปนยา 
(T51-T65) 
 
T51.1 เมทานอล 
 เมทิล แอลกอฮอล 
 
T51.9 แอลกอฮอล  ไมระบุรายละเอียด 
 
T54.9 สารกัดกรอน   
 
T55   การเปนพิษจากสบูและผงซักฟอก 
 
T60.2 สารฆาแมลงอืน่ 
 
T60.9 สารฆาศัตรูพชืและสัตว    
    
T63.00 พิษตอเลือด 
 งูเขียวหางไหม 
 งูแมวเซา 
 
T63.01 พิษตอระบบประสาท 
 งูเหา 
 งูจงอาง 
 
T63.09 พิษงู    
 
T63.02 พิษตอกลามเน้ือ 
 
T63.4 พิษสัตวขาปลองอื่น 
 แมลงมีพิษกัดหรือตอย 
 
T63.9 การเปนพิษจากการสัมผัสสัตวมพีิษ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
  
T65.9 การเปนพิษ 
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T78.4 Allergy, unspecified 
 Allergic reaction  
 Hypersensitivity  
 Idiosyncracy  
 
 Excludes:  allergic reaction NOS to  
    correct medicinal substance  
    properly administered  
    (T88.7) 
    specified type of allergic  
    reaction such as: 

• allergic gastroenteritis and 
colitis (K52.2) 

• dermatitis (L23-L25, L27.-) 
• hay fever (J30.1) 

 
Certain early complications of trauma 
(T79) 
 
T79.3 Post-traumatic wound infection,  
 not elsewhere classified 
 
Complications of surgical and medical care, 
not elsewhere classified 
(T80-T88) 

 
Excludes: adverse effects of drugs and  
 medicaments (A00-R99, T78.-) 
 any encounters with medical care for  
 postoperative conditions in which no  
 complications are present, such as: 

• artificial opening status (Z93.-) 
• closure of external stoma (Z43.-) 
• fitting and adjustment of external 

prosthetic device (Z44.-) 
 burns and corrosions from local  
 applications and irradiation (T20-T32) 
 complications of surgical procedures  
 during pregnancy, childbirth and the  
 puerperium (O00-O99) 
 poisoning and toxic effects of drugs and  
 chemicals (T36-T65) 
 specified complications classified  
 elsewhere, such as: 

• cerebrospinal fluid leak from spinal 
puncture (G97.0) 

• colostomy malfunction (K91.4) 
• disorders of fluid and electrolyte 

balance (E86-E87) 
• functional disturbances following 

cardiac surgery      (I97.0-I97.1) 
• postgastric surgery syndromes 

(K91.1) 
• postlaminectomy syndrome NEC 

(M96.1) 
• postmastectomy lymphoedema 

syndrome (I97.2) 
• postsurgical blind-loop syndrome 

(K91.2) 

T78.4 ภูมิแพ  ไมระบุรายละเอียด 
 ปฏิกิริยาภูมิแพ  
 ภาวะไวเกิน  
 ภาวะไวผิดเพ้ียน  
 
 ไมรวม:  ปฏิกิริยาภูมิแพ ตอยาถูกชนิด 
          ที่บริหารถกูตอง (T88.7) 
          ปฏิกิริยาภูมิแพชนิดจาํเพาะ เชน : 

• กระเพาะอาหารและลําไส
อักเสบและลําไสใหญอักเสบ
จากภูมิแพ (K52.2) 

• ผิวหนังอักเสบ (L23-L25, L27.-) 
• ไขละอองฟาง (J30.1) 

 
ภาวะแทรกซอนบางอยางในระยะแรกของการบาดเจ็บ 
(T79) 
 
T79.3 แผลติดเช้ือหลังการบาดเจบ็  มิได 
 จําแนกไวที่ใด 
 อาจใชรหสัเสรมิ (B95-B97) เพ่ือระบุเชื้อ 
 ตนเหต ุ
 
ภาวะแทรกซอนของการดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรมมิไดจําแนกไวที่ใด 
(T80-T88) 
 
อาจใชรหสัสาเหตุภายนอก (บทที่ 20) เสริม เพ่ือระบุ
อุปกรณที่เก่ียวของและรายละเอียดของภาวะแวดลอม 
อาจใชรหสัเสรมิ (B95-B97)  เพ่ือระบุเชื้อตนเหตุ  
 
ไมรวม: ผลรายของยาและตัวยา (A00-R99, T78.-) 
 การมารับการดแูลหลังผาตัดทีไ่มพบ 
 ภาวะแทรกซอน เชน :  

• ภาวะมีรูเปดเทยีม (Z93.-) 
• การปดรูเปดเทยีม (Z43.-) 
• การลองและปรบัอุปกรณเทียมภายนอก 

(Z44.-) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอนเฉพาะ 
 ที่และจากรังส ี(T20-T32) 
 ภาวะแทรกซอนของการผาตดัระหวางการ 
 ตั้งครรภ  การคลอด และระยะหลังคลอด   
 (O00-O99) 
 การเปนพิษจากยาและสารเคมี (T36-T65) 
 ภาวะแทรกซอนที่ระบุรายละเอียดซึ่ง 
 จําแนกไวที่อ่ืน เชน : 

• นํ้าไขสันหลังรั่วจากการเจาะไขสันหลัง 
(G97.0) 

• รูเปดลําไสใหญไมทํางาน (K91.4) 
• ความผิดปกติของสมดุลของเหลวและอิ
เล็กโทรไลต (E86-E87) 

• การทํางานผดิปกติหลังการผาตัดหวัใจ 
(I97.0-I97.1) 

• กลุมอาการหลงัผาตดักระเพาะอาหาร 
(K91.1) 

• กลุมอาการหลงัผาตดักระดูกสนัหลัง 
NEC (M96.1) 

• กลุมอาการบวมนํ้าเหลืองหลังผาตดัเตานม 
(I97.2) 

• กลุมอาการบุลายลูปหลังผาตัด 
(K91.2) 
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Other and unspecified effects of external 
causes 
(T66-T78) 
 
T67.1 Heat syncope 
 Heat collapse 
 
T71 Asphyxiation 
 Suffocation (by strangulation) 
 Systemic oxygen deficiency due to: 

• low oxygen content in ambient air 
• mechanical threat to breathing 

 
 Excludes:  anoxia due to high altitude  
    (T70.2) 
      asphyxia from: 

• carbon monoxide (T58) 
• inhalation of food or 

foreign body (T17.-) 
• other gases, fumes and 

vapours (T59.-) 
      respiratory distress  
    (syndrome) in: 

• adult (J80) 
• newborn (P22.-) 

 
T74.1 Physical abuse 
 Battered: 

• baby or child syndrome  
• spouse syndrome  

 
T74.2 Sexual abuse 
 
T75.0 Effects of lightning 
 Shock from lightning 
 Struck by lightning  
 
T75.1 Drowning and nonfatal submersion 
 Immersion 
 Swimmer’s cramp 
 
T75.3 Motion sickness 
 Airsickness 
 Seasickness 
 Travel sickness 
 
T75.4 Effects of electric current 
 Electrocution 
 Shock from electric current 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลแบบอื่นและผลที่ไมระบรุายละเอียดของสาเหตุ
ภายนอก 
(T66-T78) 
 
T67.1 หมดสติช่ัวคราวเพราะความรอน 
 ฟุบลงไปเพราะความรอน 
 
T71   การขาดอากาศหายใจ 
 การหายใจไมออก (จากการรัดคอ) 
 รางกายขาดออกซิเจนจาก : 

• มีปริมาณออกซเิจนในอากาศต่าํ 
• การคุกคามทางกลไกตอการหายใจ 

 
 ไมรวม:   ภาวะขาดออกซิเจนจากอยูใน 
           ที่สูง (T70.2) 

            การขาดอากาศหายใจจาก : 
• คารบอน ไดออกไซด (T58) 
• การสดูอาหารและสิ่ง
แปลกปลอมเขาไป (T17.-) 

• แกส  ควัน  และไออ่ืน (T59.-) 
การหายใจอึดอัด : 
• กลุมอาการในผูใหญ (J80) 
• ในทารกแรกเกิด (P22.-) 

 
T74.1 ถูกทํารายรางกาย 
 ถูกทํารายอยางตอเนื่อง : 

• กลุมอาการในทารกแรกเกิดหรือเด็ก   
• กลุมอาการในคูสมรส   

 
T74.2 ถูกทํารายทางเพศ 
 
T75.0 ผลของฟาผา 
 ช็อกจากฟาผา 
 ถูกฟาผา   
 
T75.1 จมนํ้าตายและจมนํ้าแตไมตาย 
 จมนํ้า 
 ตะคริวของนักวายนํ้า 
 
T75.3 ปวยจากการเคล่ือนไหว 
 เมาเครื่องบิน 
 เมาเรือหรือเมาคล่ืน 
 เมารถ 
 
T75.4 ผลของกระแสไฟฟา 
 ไฟฟาช็อต 
 ช็อกจากกระแสไฟฟา 
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T78.4 Allergy, unspecified 
 Allergic reaction  
 Hypersensitivity  
 Idiosyncracy  
 
 Excludes:  allergic reaction NOS to  
    correct medicinal substance  
    properly administered  
    (T88.7) 
    specified type of allergic  
    reaction such as: 

• allergic gastroenteritis and 
colitis (K52.2) 

• dermatitis (L23-L25, L27.-) 
• hay fever (J30.1) 

 
Certain early complications of trauma 
(T79) 
 
T79.3 Post-traumatic wound infection,  
 not elsewhere classified 
 
Complications of surgical and medical care, 
not elsewhere classified 
(T80-T88) 

 
Excludes: adverse effects of drugs and  
 medicaments (A00-R99, T78.-) 
 any encounters with medical care for  
 postoperative conditions in which no  
 complications are present, such as: 

• artificial opening status (Z93.-) 
• closure of external stoma (Z43.-) 
• fitting and adjustment of external 

prosthetic device (Z44.-) 
 burns and corrosions from local  
 applications and irradiation (T20-T32) 
 complications of surgical procedures  
 during pregnancy, childbirth and the  
 puerperium (O00-O99) 
 poisoning and toxic effects of drugs and  
 chemicals (T36-T65) 
 specified complications classified  
 elsewhere, such as: 

• cerebrospinal fluid leak from spinal 
puncture (G97.0) 

• colostomy malfunction (K91.4) 
• disorders of fluid and electrolyte 

balance (E86-E87) 
• functional disturbances following 

cardiac surgery      (I97.0-I97.1) 
• postgastric surgery syndromes 

(K91.1) 
• postlaminectomy syndrome NEC 

(M96.1) 
• postmastectomy lymphoedema 

syndrome (I97.2) 
• postsurgical blind-loop syndrome 

(K91.2) 

T78.4 ภูมิแพ  ไมระบุรายละเอียด 
 ปฏิกิริยาภูมิแพ  
 ภาวะไวเกิน  
 ภาวะไวผิดเพ้ียน  
 
 ไมรวม:  ปฏิกิริยาภูมิแพ ตอยาถูกชนิด 
          ที่บริหารถกูตอง (T88.7) 
          ปฏิกิริยาภูมิแพชนิดจาํเพาะ เชน : 

• กระเพาะอาหารและลําไส
อักเสบและลําไสใหญอักเสบ
จากภูมิแพ (K52.2) 

• ผิวหนังอักเสบ (L23-L25, L27.-) 
• ไขละอองฟาง (J30.1) 

 
ภาวะแทรกซอนบางอยางในระยะแรกของการบาดเจ็บ 
(T79) 
 
T79.3 แผลติดเช้ือหลังการบาดเจบ็  มิได 
 จําแนกไวที่ใด 
 อาจใชรหสัเสรมิ (B95-B97) เพ่ือระบุเชื้อ 
 ตนเหต ุ
 
ภาวะแทรกซอนของการดูแลทางศัลยกรรมและ 
อายุรกรรมมิไดจําแนกไวที่ใด 
(T80-T88) 
 
อาจใชรหสัสาเหตุภายนอก (บทที่ 20) เสริม เพ่ือระบุ
อุปกรณที่เก่ียวของและรายละเอียดของภาวะแวดลอม 
อาจใชรหสัเสรมิ (B95-B97)  เพ่ือระบุเชื้อตนเหตุ  
 
ไมรวม: ผลรายของยาและตัวยา (A00-R99, T78.-) 
 การมารับการดแูลหลังผาตัดทีไ่มพบ 
 ภาวะแทรกซอน เชน :  

• ภาวะมีรูเปดเทยีม (Z93.-) 
• การปดรูเปดเทยีม (Z43.-) 
• การลองและปรบัอุปกรณเทียมภายนอก 

(Z44.-) 
 แผลถูกความรอนและสารกัดกรอนเฉพาะ 
 ที่และจากรังส ี(T20-T32) 
 ภาวะแทรกซอนของการผาตดัระหวางการ 
 ตัง้ครรภ  การคลอด และระยะหลังคลอด   
 (O00-O99) 
 การเปนพิษจากยาและสารเคมี (T36-T65) 
 ภาวะแทรกซอนที่ระบุรายละเอียดซึ่ง 
 จําแนกไวที่อ่ืน เชน : 

• นํ้าไขสันหลังรั่วจากการเจาะไขสันหลัง 
(G97.0) 

• รูเปดลําไสใหญไมทํางาน (K91.4) 
• ความผิดปกติของสมดุลของเหลวและอิ
เล็กโทรไลต (E86-E87) 

• การทํางานผดิปกติหลังการผาตัดหวัใจ 
(I97.0-I97.1) 

• กลุมอาการหลงัผาตดักระเพาะอาหาร 
(K91.1) 

• กลุมอาการหลงัผาตดักระดูกสนัหลัง 
NEC (M96.1) 

• กลุมอาการบวมนํ้าเหลืองหลังผาตดัเตานม 
(I97.2) 

• กลุมอาการบุลายลูปหลังผาตัด 
(K91.2) 
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T87.4 Infection of amputation stump 
 
T88.7 Unspecified adverse effect of drug  
 or medicament 
 Adverse effect of 
 Allergic reaction to 
 Hypersensitivity to 
 Idiosyncracy to 
 Drug: 

• hypersensitivity NOS 
• reaction NOS 

 
 Excludes: specified adverse effects of  
    drugs and medicaments  
    (A00-R99, T80-T88, T88.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T87.4 การตดิเช้ือของตออวัยวะทีถู่กตัด 
 
T88.7 ผลรายที่ไมระบุรายละเอียดของยา 
 หรอืตวัยา  
 ผลรายของ 
 ปฏิกิริยาแพตอ      ยาหรือตวัยา 
 ภาวะไวเกินตอ      บริหารถูกตอง 
 ภาวะไวผิดเพ้ียนตอ 
 ยา : 

• ภาวะไวเกิน  
• ปฏิกิริยา  

 
 ไมรวม:  ผลรายทีร่ะบุรายละเอียด 
           ของยาและตวัยา  
          (A00-R99, T80-T88, T88.8) 
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T80.1 Vascular complications following  
 infusion, transfusion and  
 therapeutic  
 injection 
 Phlebitis 
 Thromboembolism    
 Thrombophlebitis     
 
 Excludes:  the listed conditions when  
    specified as: 

• due to prosthetic devices, 
implants and grafts 
(T82.8, T83.8,           
T84.8, T85.8) 

• postprocedural (T81.7) 
 
T81.0 Hemorrhage and hematoma  
 complicating a procedure 
 Hemorrhage at any site resulting from  
 a procedure 
 
 Excludes:  hematoma of obstetric  
    wound (O90.2) 
     hemorrhage due to  
    prosthetic devices, implants  
    and grafts (T82.8, T83.8,  
    T84.8, T85.8) 
 
T81.3 Disruption of operation wound 
 Dehiscence    
 Rupture  
 
 Excludes:  disruption of: 

• caesarean-section wound 
(O90.0) 

• perineal obstetric wound 
(O90.1) 

 
T81.4 Infection following a procedure, not  
 elsewhere classified 
 Abscess: 

• intra-abdominal  
• stitch 
• subphrenic 
• wound 
septicaemia 

 
 Excludes:  infection due to:   

• infusion, transfusion and 
therapeutic injection 
(T80.2) 

• prosthetic devices, 
implants and grafts 
(T82.6-T82.7, T83.5-
T83.6, T84.5-T84.7, 
T85.7) 

      obstetric surgical wound  
    infection (O86.0) 
 

T80.1 ภาวะแทรกซอนของหลอดเลือด 
 หลังการใหของเหลวทางหลอดเลือด   
 การถายเลือด  และการฉีดยาเพ่ือรกัษา  

หลอดเลือดดําอักเสบ 
 ลิ่มเลือดอุดหลอดเลือด   
 หลอดเลือดดําอักเสบมีลิ่มเลือด   
 
 
 ไมรวม:  ภาวะในรายการเมื่อระบุวา : 

• เกิดจากอุปกรณเทียม  สิ่งฝง  
และสิ่งปลูกถาย (T82.8, 
T83.8, T84.8, T85.8)           
หลังทาํหัตถการ (T81.7) 

 
 
 
T81.0 เลือดออกและกอนเลือดที่แทรกซอน 
 การทาํหัตถการ  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 เลือดออกไมวาที่ใดจากการทําหัตถการ 
 
 ไมรวม:  กอนเลือดในแผลทางสูติกรรม  
          (O90.2) 
          เลือดออกจากอุปกรณเทยีม   
            สิ่งฝง และสิ่งปลูกถาย (T82.8,  
           T83.8, T84.8, T85.8) 
 
 
 
T81.3 แผลผาตดัแยก  มิไดจาํแนกไวที่ใด  
 ของแผลผาตดั การแยก  
     การฉีกขาด  
 
 ไมรวม:  การแยกของ : 

• แผลผาคลอด (O90.0) 
• แผลฝเย็บ (O90.1) 

 
 
 
T81.4 การตดิเช้ือหลังการทําหัตถการ   
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 ฝ : 

• ในชองทอง 
• รอยเย็บ 
• ใตกะบังลม 
• แผล 

 การติดเชื้อในกระแสเลือด 
 
 ไมรวม:  การตดิเชื้อจาก :   

• การใหของเหลวทางหลอด
เลือด  การถายเลือด และการ
ฉีดเพ่ือรักษา (T80.2) 

• อุปกรณเทียม  สิ่งฝง และสิ่ง
ปลูกถาย  (T82.6-T82.7, 
T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, 
T85.7) 

          การติดเชือ้ของแผลผาตดัทาง 
          สูติกรรม (O86.0) 
 
 

postprocedural

of operation 
wound 

following infusion, 
transfusion and  
therapeutic 
injection

หลังการใหของ 
เหลวทางหลอด 
เลือด การถายเลือด  
และการฉีดยาเพ่ือ 
รักษา 

หลังทาํหัตถการ
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T87.4 Infection of amputation stump 
 
T88.7 Unspecified adverse effect of drug  
 or medicament 
 Adverse effect of 
 Allergic reaction to 
 Hypersensitivity to 
 Idiosyncracy to 
 Drug: 

• hypersensitivity NOS 
• reaction NOS 

 
 Excludes: specified adverse effects of  
    drugs and medicaments  
    (A00-R99, T80-T88, T88.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T87.4 การตดิเช้ือของตออวัยวะทีถู่กตัด 
 
T88.7 ผลรายที่ไมระบุรายละเอียดของยา 
 หรอืตวัยา  
 ผลรายของ 
 ปฏิกิริยาแพตอ      ยาหรือตวัยา 
 ภาวะไวเกินตอ      บริหารถูกตอง 
 ภาวะไวผิดเพ้ียนตอ 
 ยา : 

• ภาวะไวเกิน  
• ปฏิกิริยา  

 
 ไมรวม:  ผลรายทีร่ะบุรายละเอียด 
           ของยาและตวัยา  
          (A00-R99, T80-T88, T88.8) 
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CHAPTER  XX บทที่  20 
 

External causes of morbidity and mortality  
(V01-Y98) 
 
This chapter, which in previous revisions of ICD 
constituted a supplementary classification, permits 
the classification of environmental events and 
circumstances as the cause of injury, poisoning and 
other adverse effects.  Where a code from this 
section is applicable, it is intended that it shall be 
used in addition to a code from another chapter of 
the Classification indicating the nature of the 
condition.  Most often, the condition will be 
classifiable to Chapter XIX, Injury, poisoning and 
certain other consequences of external causes  
(S00-T98).  Causes of death should preferably be 
tabulated according to both Chapter XIX and 
Chapter XX, but if only one code is tabulated then 
the code from Chapter XX should be used in 
preference.  Other conditions that may be stated to 
be due to external causes are classified in Chapter  
I to XVIII.  For these conditions, codes from 
Chapter XX should be used to provide additional 
information for multiple-condition analysis only. 
 
Categories for sequelae of external causes of 
morbidity and mortality are included at Y85-Y89. 
 
This chapter contains the following blocks: 
 
V01-X59 Accidents 
V01-V99 Transport accidents 
 V01-V09 Pedestrian injured in  
   transport accident 
 V10-V19 Pedal cyclist injured in  
   transport accident 
 V20-V29 Motorcycle rider injured in  
   transport accident 
 V30-V39 Occupant of three-wheeled  
   motorvehicle injured in  
   transport accident  
 V40-V49 Car occupant injured in  
   transport accident 
 V50-V59 Occupant of pick-up truck  
   or van injured in transport  
   accident  
 V60-V69 Occupant of heavy  
   transport vehicle injured in  
   transport accident  
 V70-V79 Bus occupant injured in  
   transport accident 
 V80-V89 Other land  transport  
   accidents 
 V90-V94 Water transport accidents 
 V95-V97 Air and space transport  
   Accidents 
 V98-V99 Other and unspecified  
   transport accidents 

 
สาเหตุภายนอกของการเจ็บปวย และการตาย 
(V01-Y98) 
 
บทน้ีในไอซดีีฉบับที่แลวเปนเพียงการจําแนกเสริม แตใน
ไอซีดีฉบับปจจบัุนใชสําหรับจาํแนกเหตุการณและสภาวะ
แวดลอมที่เปนสาเหตุของการบาดเจ็บ การเปนพิษ และ
ผลรายอ่ืน  รหสัในบทน้ีใชเพ่ือเสริมรหัสในบทอ่ืนที่บงบอก
ธรรมชาติของภาวะที่เกิดข้ึน  ซึ่งมักจะไดแกรหัสในบทที่ 
19 การบาดเจบ็ การเปนพิษ และผลตอเนื่องบางอยางของ
สาเหตภุายนอก (S00-T98)  สาเหตุของการตายควรให
รหสัทั้งในบทที ่19 และ 20  แตถาตองเลือกใหเพียงรหสั
เดียวควรเลือกรหัสในบทที่ 20 ภาวะอ่ืนๆ ที่อาจถูกระบุวา
เกิดจากสาเหตภุายนอกไดถูกจําแนกไวในบทที่ 1 ถึง 18 
แลว  สําหรับภาวะเหลาน้ี รหสัจากบทที่ 20 อาจถูกใชเพ่ือ
เสริมขอมูลเพ่ือการวิเคราะหแบบหลายภาวะเทาน้ัน   
 
การแบงประเภทของผลตามมาของสาเหตภุายนอกของ
การเจ็บปวยและการตายถูกรวบรวมไวใน Y85-Y89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทน้ีประกอบดวยกลุมรหัสตอไปน้ี : 
 
V01-X59 อุบัติเหต ุ

อุบัติเหตุการขนสง V01-V99 
 V01-V09 คนเดินเทาบาดเจ็บในอุบัติเหต ุ
   การขนสง  
 V10-V19 ผูใชรถถีบบาดเจ็บในอุบัติเหต ุ
   การขนสง  
 V20-V29 ผูใชรถจักรยานยนตบาดเจ็บใน 
   อุบัติเหตุการขนสง 
 V30-V39 ผูใชรถสามลอเครื่องบาดเจ็บใน 
   อุบัติเหตุการขนสง  
 V40-V49 ผูใชรถยนตบาดเจ็บในอุบัติเหตุ 
   การขนสง 
 V50-V59 ผูใชรถบรรทุกเล็กหรือรถตู 
   บาดเจ็บ ในอุบัติเหตุการขนสง 
 V60-V69 ผูใชรถบรรทุกหนักบาดเจ็บใน 
   อุบัติเหตุการขนสง 
 V70-V79 ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บใน 
   อุบัติเหตุการขนสง  
 V80-V89 อุบัติเหตุการขนสงทางบกอ่ืน 
 V90-V94 อุบัติเหตุการขนสงทางนํ้า 
 V95-V97 อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศ 
   และอวกาศ 
 V98-V99 อุบัติเหตุการขนสงอ่ืนและที ่
   ไมระบุรายละเอียด 
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W00-X59 Other external causes of accidental  
 injury 
 W00-W19 Falls 
 W20-W49 Exposure to inanimate  
   mechanical forces 
 W50-W64 Exposure to animate  
   mechanical forces 
 W65-W74 Accidental drowning and  
   submersion 
 W75-W84 Other accidental threats to  
   breathing 
 W85-W99 Exposure to electric  
   current, radiation and  
   extreme ambient air  
   temperature and pressure 
 X00-X09 Exposure to smoke, fire and  
   flames 
 X10-X19 Contact with heat and hot  
   substances 
 X20-X29 Contact with venomous  
   animals and plants 
 X30-X39 Exposure to force of nature 
 X40-X49 Accidental poisoning by and  
   exposure to noxious  
   substances 
 X50-X57 Overexertion, travel and  
   privation 
 X58-X59 Accidental exposure to  
   other and unspecified  
   factors 
X60-X84 Intentional self-harm 
X85-Y09 Assault 
Y10-Y34 Event of undetermined intent 
Y35-Y36 Legal intervention and operations of war 
Y40-Y84 Complications of medical and surgical  
 care 
 Y40-Y59 Drugs, medicaments and  
   biological substances  
   causing adverse effects in  
   therapeutic use 
 Y60-Y69 Misadventures to patients  
   during surgical and medical  
   care 
 Y70-Y82 Medical devices associated  

   with adverse incidents in  
   diagnostic and therapeutic  

   use 
 Y83-Y84 Surgical and other medical  
   procedures as the cause of  
   abnormal reaction of the  
   patient, or of later  
   complication, without  
   mention of misadventure at  
   the time of the procedure 
Y85-Y89 Sequelae of external causes of  
 morbidity and mortality 
Y90-Y98 Supplementary factors related to causes  
 of morbidity and mortality classified  
 elsewhere 

W00-X59 สาเหตภุายนอกอ่ืนของการบาดเจ็บจาก 
 อุบัติเหต ุ
 W00-W19 การตกหรือลม 
 W20-W49 การสัมผสัแรงเชิงกลของ 
   สิ่งไมมีชีวติ  
 W50-W64 การสัมผสัแรงเชิงกลของ 
   สิ่งมีชวีิต  
 W65-W74 การจมนํ้าตายและจมน้ําจาก 
   อุบัติเหต ุ
 W75-W84 อุบัติเหตุอ่ืนทีค่กุคามการหายใจ 
 W85-W99 การสัมผสักระแสไฟฟา  รังสี   
   อุณหภูมิและความดันสุดข้ัว  
 X00-X09 การสัมผสัควัน ไฟ และเปลวไฟ 
 X10-X19 การสัมผสัความรอนและวัตถรุอน 
 X20-X29 การสัมผสัสตัวและพืชที่มีพิษ  
 X30-X39 การสัมผสัแรงธรรมชาต ิ
 X40-X49 การเปนพิษโดยอุบัติเหตจุากการ 
   สัมผัสสารพิษ  
 X50-X57 การออกกําลังมากเกิน การเดินทาง   
   และการขาดแคลน 
 X58-X59 การสัมผสัโดยอุบัติเหตุกับปจจัยอ่ืน 
   และที่ไมระบรุายละเอียด 
X60-X84 การตั้งใจทํารายตนเอง 
X85-Y09 การถูกทาํราย 

เหตุการณที่ไมทราบเจตนา Y10-Y34 
Y35-Y36 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายและ 
 ปฏิบัติการสงคราม 
Y40-Y84 ภาวะแทรกซอนของการดูแลทางอายรุกรรม 
 และศลัยกรรม 
 Y40-Y59 ยา  ตัวยา และสารชีวภาพทาํให 
   เกิดผลราย ในการใชเพื่อรกัษา  
 Y60-Y69 อุบัติเหตุตอผูปวยระหวางการ 
   ดูแลทางศลัยกรรมและอายุรกรรม  
 Y70-Y82 อุปกรณทางการแพทยมสีวน 
   ในการเกิดผลรายในการใชเพ่ือ 
   วินิจฉยัและรักษา  
 Y83-Y84 การผาตัดและหัตถการอื่นเปน 
   สาเหตุของปฏกิิริยาผิดปกติของ 
   ผูปวย หรือภาวะแทรกซอนที่เกิด 
   ภายหลัง โดยไมไดระบถุึงผลรายน้ัน 
   ในขณะทําหัตถการ 
Y85-Y89 ผลตามมาของสาเหตภุายนอกของการ 
 เจ็บปวยและการตาย  
Y90-Y98 ปจจัยเสริมที่เก่ียวกับสาเหตุของการเจ็บปวย 
 และการตายทีจ่าํแนกไวที่อ่ืน  
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W00-X59 Other external causes of accidental  
 injury 
 W00-W19 Falls 
 W20-W49 Exposure to inanimate  
   mechanical forces 
 W50-W64 Exposure to animate  
   mechanical forces 
 W65-W74 Accidental drowning and  
   submersion 
 W75-W84 Other accidental threats to  
   breathing 
 W85-W99 Exposure to electric  
   current, radiation and  
   extreme ambient air  
   temperature and pressure 
 X00-X09 Exposure to smoke, fire and  
   flames 
 X10-X19 Contact with heat and hot  
   substances 
 X20-X29 Contact with venomous  
   animals and plants 
 X30-X39 Exposure to force of nature 
 X40-X49 Accidental poisoning by and  
   exposure to noxious  
   substances 
 X50-X57 Overexertion, travel and  
   privation 
 X58-X59 Accidental exposure to  
   other and unspecified  
   factors 
X60-X84 Intentional self-harm 
X85-Y09 Assault 
Y10-Y34 Event of undetermined intent 
Y35-Y36 Legal intervention and operations of war 
Y40-Y84 Complications of medical and surgical  
 care 
 Y40-Y59 Drugs, medicaments and  
   biological substances  
   causing adverse effects in  
   therapeutic use 
 Y60-Y69 Misadventures to patients  
   during surgical and medical  
   care 
 Y70-Y82 Medical devices associated  

   with adverse incidents in  
   diagnostic and therapeutic  

   use 
 Y83-Y84 Surgical and other medical  
   procedures as the cause of  
   abnormal reaction of the  
   patient, or of later  
   complication, without  
   mention of misadventure at  
   the time of the procedure 
Y85-Y89 Sequelae of external causes of  
 morbidity and mortality 
Y90-Y98 Supplementary factors related to causes  
 of morbidity and mortality classified  
 elsewhere 

W00-X59 สาเหตภุายนอกอ่ืนของการบาดเจ็บจาก 
 อุบัติเหต ุ
 W00-W19 การตกหรือลม 
 W20-W49 การสัมผสัแรงเชิงกลของ 
   สิ่งไมมีชีวติ  
 W50-W64 การสัมผสัแรงเชิงกลของ 
   สิ่งมีชวีิต  
 W65-W74 การจมนํ้าตายและจมน้ําจาก 
   อุบัติเหต ุ
 W75-W84 อุบัติเหตุอ่ืนทีค่กุคามการหายใจ 
 W85-W99 การสัมผสักระแสไฟฟา  รังสี   
   อุณหภูมิและความดันสุดข้ัว  
 X00-X09 การสัมผสัควัน ไฟ และเปลวไฟ 
 X10-X19 การสัมผสัความรอนและวัตถรุอน 
 X20-X29 การสัมผสัสตัวและพืชที่มีพิษ  
 X30-X39 การสัมผสัแรงธรรมชาต ิ
 X40-X49 การเปนพิษโดยอุบัติเหตจุากการ 
   สัมผัสสารพิษ  
 X50-X57 การออกกําลังมากเกิน การเดินทาง   
   และการขาดแคลน 
 X58-X59 การสัมผสัโดยอุบัติเหตุกับปจจัยอ่ืน 
   และที่ไมระบรุายละเอียด 
X60-X84 การตั้งใจทํารายตนเอง 
X85-Y09 การถูกทาํราย 

เหตุการณที่ไมทราบเจตนา Y10-Y34 
Y35-Y36 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายและ 
 ปฏิบัติการสงคราม 
Y40-Y84 ภาวะแทรกซอนของการดูแลทางอายรุกรรม 
 และศลัยกรรม 
 Y40-Y59 ยา  ตัวยา และสารชีวภาพทาํให 
   เกิดผลราย ในการใชเพื่อรกัษา  
 Y60-Y69 อุบัติเหตุตอผูปวยระหวางการ 
   ดูแลทางศลัยกรรมและอายุรกรรม  
 Y70-Y82 อุปกรณทางการแพทยมสีวน 
   ในการเกิดผลรายในการใชเพ่ือ 
   วินิจฉยัและรักษา  
 Y83-Y84 การผาตัดและหัตถการอื่นเปน 
   สาเหตุของปฏกิิริยาผิดปกติของ 
   ผูปวย หรือภาวะแทรกซอนที่เกิด 
   ภายหลัง โดยไมไดระบถุึงผลรายน้ัน 
   ในขณะทําหัตถการ 
Y85-Y89 ผลตามมาของสาเหตภุายนอกของการ 
 เจ็บปวยและการตาย  
Y90-Y98 ปจจัยเสริมที่เก่ียวกับสาเหตุของการเจ็บปวย 
 และการตายทีจ่าํแนกไวที่อ่ืน  
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Place of occurrence codes รหัสสถานท่ีเกิดเหตุ 
 
The following categories are provided to be used as 
separate variables in addition to ICD categories 
W00-Y34 to identify the place of occurrence of the 
external cause where relevant: 
 
.0 Home 
 Apartment 
 Boarding-house 
 Caravan [trailer] park, residential 
 Farmhouse 
 Home premises 
 House (residential) 
 Noninstitutional place of residence 
 Private: 

• driveway to home 
• garage 
• garden to home 
• yard to home 

 Swimming-pool in private house or  
 garden 
 
 Excludes: abandoned or derelict  
    house (.8) 
    home under construction  
    but not yet occupied (.6) 
    institutional place of  
    residence (.1) 
 
.1 Residential institution 
 Children’s home 
 Dormitory 
 Home for the sick 
 Hospice 
 Military camp 
 Nursing home 
 Old people’s home 
 Orphanage 
 Pensioner’s home 
 Prison 
 Reform school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การจําแนกประเภทตอไปน้ีใชเสริมการใหรหสัในกลุม 
W00 – Y34 เพ่ือระบุสถานทีเ่กิดเหตุสําหรับสาเหตุ
ภายนอกที่เก่ียวของ : 
 
ขอสังเกต: เปนที่ตกลงกันในการประชุมเม่ือป 2003 ที่
เมืองโคโลญจวารหสัสถานที่เกิดเหตุควรถูกแยกออกจาก
รหสัสามหลักในบทที่ 20  อยางไรก็ตามดวยเหตุผลทาง
เทคนิค  หลักการน้ียังคงไมสามารถปฏิบัติไดจนกวาจะมี
การใช ไอซีด-ี10 ฉบับอิเล็กทรอนิก  
 
.0 บาน 
 หองชุด 
 บานพักหรือหอพักที่จัดอาหารใหพรอม 
 สถานที่จอดรถคาราวาน [รถพวง] ที่ใชอยู 
 อาศัย 
 บานในทุงนา 
 บริเวณบานพักอาศัย 
 บาน (ที่อยูอาศยั) 
 ที่พักอาศัยที่ไมใชสถานที่รวม 
 สวนตวั : 

ถนนเขาบาน •
โรงรถ •
สวนเขาบาน •
สนามเขาบาน •

สระวายนํ้าในบานหรือสวนสวนตัว  
 

ไมรวม: บานที่ถูกทอดทิ้งหรือบานราง (.8)  
   บานที่กําลังกอสรางแตยังไมเขา 
   พักอาศัย (.6) 
   สถานที่พักอาศยัรวม (.1) 
 
.1 สถานทีพ่กัอาศัยรวม 
 สถานสงเคราะหเด็ก 
 หอพัก 
 บานพักผูปวย 
 บานรับรอง 
 คายทหาร 
 สถานทีดู่แลผูไมแข็งแรง 
 สถานสงเคราะหคนชรา 
 สถานสงเคราะหเด็กกําพรา 
 บานพักผูสูงอายุหลังเกษียณ 

เรือนจํา  
 สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
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.2 School, other institution and public  
 administrative area 
 Building (including adjacent grounds)  
 used by the general public or by  a  
 particular group of the public such as: 

• assembly hall 
• campus 
• church 
• cinema 
• clubhouse 
• college 
• court-house 
• dancehall 
• day nursery 
• gallery 
• hospital 
• institute for higher education 
• kindergarten 
• library 
• movie-house 
• museum 
• music-hall 
• opera-house 
• post office 
• public hall 
• school (private) (public) (state) 
• theatre 
• university 
• youth centre 

 
 Excludes: building under construction (.6) 
    residential institution (.1) 
    sports and athletics area (.3) 
 
.3 Sports and athletics area 
 Baseball field 
 Basketball-court 
 Cricket ground 
 Football field 
 Golf-course 
 Gymnasium 
 Hockey field 
 Riding-school 
 Skating-rink 
 Squash-court 
 Stadium 
 Swimming-pool, public 
 Tennis-court 
 
 Excludes:  swimming-pool or tennis- 
    court in private home or  
    garden (.0) 
 
 
 
 
 
 
 

.2 โรงเรียน  สถาบันอื่น  และพื้นที ่
 สาธารณะ  
 สิ่งกอสราง (และบริเวณ) ที่ใชในกิจการ 
 สาธารณะหรือโดยสาธารณชน  
 เชน : 

หอประชมุ •
วิทยาเขต •
โบสถ •
โรงภาพยนตร •
สโมสร •
วิทยาลัย •
ศาล •
โรงเตนรํา •
สถานเลีย้งเด็กกลางวัน •
หอศิลป •
โรงพยาบาล •
สถาบนัเพ่ือการศึกษา •
โรงเรียนอนุบาล •
หองสมุด •
หอภาพยนตร •
พิพิธภัณฑ •
โรงแสดงดนตร ี•
โรงโอเปรา •
ที่ทาํการไปรษณีย •
ศาลาประชาคม •
โรงเรียน (เอกชน) (สาธารณะ) (ของรัฐ) •
โรงมหรสพ •
มหาวทิยาลัย •
ศูนยเยาวชน •

 
 ไมรวม:  อาคารระหวางกอสราง (.6) 
   สถานที่พักอาศยัรวม (.1) 
   สนามกีฬาและพื้นที่เลนกีฬา (.3) 
 
.3 สนามกีฬาและพื้นที่เลนกีฬา 
 สนามเบสบอล 
 สนามบาสเก็ตบอล 
 สนามคริกเก็ต 
 สนามฟุตบอล 
 สนามกอลฟ 
 โรงยิมเนเซียม 
 สนามฮ็อกก้ี 
 สนามฝกข่ีมา 
 ลานสเก็ต 
 คอรตสควอช 
 อัฒจันทร 
 สระวายนํ้าสาธารณะ 
 คอรตเทนนิส 
 
 ไมรวม:   สระวายนํ้าหรือคอรตเทนนิส 
   ในบานหรือสวนสวนตวั  (.0) 
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.2 School, other institution and public  
 administrative area 
 Building (including adjacent grounds)  
 used by the general public or by  a  
 particular group of the public such as: 

• assembly hall 
• campus 
• church 
• cinema 
• clubhouse 
• college 
• court-house 
• dancehall 
• day nursery 
• gallery 
• hospital 
• institute for higher education 
• kindergarten 
• library 
• movie-house 
• museum 
• music-hall 
• opera-house 
• post office 
• public hall 
• school (private) (public) (state) 
• theatre 
• university 
• youth centre 

 
 Excludes: building under construction (.6) 
    residential institution (.1) 
    sports and athletics area (.3) 
 
.3 Sports and athletics area 
 Baseball field 
 Basketball-court 
 Cricket ground 
 Football field 
 Golf-course 
 Gymnasium 
 Hockey field 
 Riding-school 
 Skating-rink 
 Squash-court 
 Stadium 
 Swimming-pool, public 
 Tennis-court 
 
 Excludes:  swimming-pool or tennis- 
    court in private home or  
    garden (.0) 
 
 
 
 
 
 
 

.2 โรงเรียน  สถาบันอื่น  และพื้นที ่
 สาธารณะ  
 สิ่งกอสราง (และบริเวณ) ที่ใชในกิจการ 
 สาธารณะหรือโดยสาธารณชน  
 เชน : 

หอประชมุ •
วิทยาเขต •
โบสถ •
โรงภาพยนตร •
สโมสร •
วิทยาลัย •
ศาล •
โรงเตนรํา •
สถานเลีย้งเด็กกลางวัน •
หอศิลป •
โรงพยาบาล •
สถาบนัเพ่ือการศึกษา •
โรงเรียนอนุบาล •
หองสมุด •
หอภาพยนตร •
พิพิธภัณฑ •
โรงแสดงดนตร ี•
โรงโอเปรา •
ที่ทาํการไปรษณีย •
ศาลาประชาคม •
โรงเรียน (เอกชน) (สาธารณะ) (ของรัฐ) •
โรงมหรสพ •
มหาวทิยาลัย •
ศูนยเยาวชน •

 
 ไมรวม:  อาคารระหวางกอสราง (.6) 
   สถานที่พักอาศยัรวม (.1) 
   สนามกีฬาและพื้นที่เลนกีฬา (.3) 
 
.3 สนามกีฬาและพื้นที่เลนกีฬา 
 สนามเบสบอล 
 สนามบาสเก็ตบอล 
 สนามคริกเก็ต 
 สนามฟุตบอล 
 สนามกอลฟ 
 โรงยิมเนเซียม 
 สนามฮ็อกก้ี 
 สนามฝกข่ีมา 
 ลานสเก็ต 
 คอรตสควอช 
 อัฒจันทร 
 สระวายนํ้าสาธารณะ 
 คอรตเทนนิส 
 
 ไมรวม:   สระวายนํ้าหรือคอรตเทนนิส 
   ในบานหรือสวนสวนตวั  (.0) 
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.4 Street and highway 
 Freeway 
 Motorway 
 Pavement 
 Road 
 Sidewalk 
 
.5 Trade and service area 
 Airport 
 Bank 
 Café 
 Casino 
 Garage (commercial) 
 Gas station 
 Hotel 
 Market 
 Office building 
 Petrol station 
 Radio or television station 
 Restaurant 
 Service station 
 Shop (commercial) 
 Shopping mall 
 Station (bus) (railway) 
 Store 
 Supermarket 
 Warehouse 
 
 Excludes: garage in private home (.0) 
 
.6 Industrial and construction area 
 Building [any] under construction 
 Dockyard 
 Dry dock 
 Factory: 

• building 
• premises 

 Gasworks 
 Industrial yard 
 Mine 
 Oil rig and other offshore installations 
 Pit (coal) (gravel) (sand) 
 Power-station (coal) (nuclear) (oil) 
 Shipyard 
 Tunnel under construction 
 Workshop 
 
.7 Farm 
 Farm: 

• buildings 
• land under cultivation 

 Ranch 
 
 Excludes:  farmhouse and home  
    premises of farm (.0) 
 
 
 
 

.4 ถนนและทางหลวง 
 ฟรีเวย 
 มอเตอรเวย 
 บาทวิถ ี
 ถนน 
 ทางเดิน 
 
.5 พื้นทีก่ารคาและการบรกิาร 
 สนามบิน 
 ธนาคาร 
 รานกาแฟ 
 บอนคาสิโน 
 โรงรถ (เสียคาบริการ)  อูซอมรถ 
 สถานบริการเชือ้เพลิง 
 โรงแรม 
 ตลาด 
 อาคารสํานักงาน 
 ปมนํ้ามัน 
 สถานวีิทยุหรือโทรทัศน 

ภตัตาคาร  
 สถานบริการ 
 รานคา 
 ศูนยการคา 
 สถาน ี(รถโดยสาร) (รถไฟ) 
 หาง 
 ซุปเปอรมารเก็ต 
 คลังสินคา 
 
 ไมรวม:  โรงรถในบานสวนตัว (.0) 
 
.6 พื้นทีอุ่ตสาหกรรมและกอสราง 
 อาคาร [ไมวาประเภทใด] ในระหวางกอสราง 
 อูเรือ 
 อูแหง 
 โรงงาน : 

สิ่งปลูกสราง •
บริเวณ •

 โรงผลติแกส 
 ลานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 เหมือง 
 แทนขุดเจาะนํ้ามัน 
 บอ (ถานหิน) (กรวด) (ทราย) 

สถานีพลังงาน (ถานหิน) (นิวเคลียร) (นํ้ามัน)  
 อูตอเรือ 
 อุโมงคในระหวางกอสราง 
 โรงปฏิบัติงาน 
 
.7 ไรนา 
 ไรนา : 

สิ่งกอสราง •
พ้ืนที่เพาะปลูก •

 ปศุสตัว 
 

ไมรวม:   บานในทุงนาและบรเิวณ (.0)  
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.8 Other specified places 
 Beach 
 Campsite 
 Canal 
 Caravan site NOS 
 Derelict house 
 Desert 
 Dock NOS 
 Forest 
 Harbour 
 Hill 
 Lake 
 Marsh 
 Military training ground 
 Mountain 
 Park (amusement) (public) 
 Parking-lot and parking-place 
 Pond or pool 
 Prairie 
 Public place NOS 
 Railway line 
 River 
 Sea 
 Seashore 
 Stream 
 Swamp 
 Water reservoir 
 Zoo 
 
.9 Unspecified place 

 
Activity code 
 
The following categories are provided to be used as 
separate variables in addition to ICD categories 
V01-Y34 to indicate the activity of the injured 
person at the time the event occurred.  This 
supplementary classification should not be confused 
with, or be used instead of, the recommended 
categories provided to indicate the place of 
occurrence of events classifiable to W00-Y34.  
 
0 While engaged insports activity 
 Physical exercise with a described  
 functional element such as: 
 golf   
 jogging 
 riding 
 school athletics 
 skiing 
 swimming 
 trekking 
 water-skiing 
 
 
 
 
 
 

8 สถานทีอ่ื่นทีร่ะบรุายละเอียด 
 ชายหาด 
 พ้ืนที่ตั้งแคมป 
 คลอง 
 พ้ืนที่กองคาราวาน  
 บานราง 
 ทะเลทราย 
 ทาเรือ  
 ปา 
 อาว 
 เนินเขา 
 ทะเลสาบ 
 ที่ลุมชื้นแฉะ 
 พ้ืนที่ฝกทหาร 
 ภูเขา 
 สวน (สนุก) (สาธารณะ) 
 ลานจอดรถและที่จอดรถ 
 บอหรือสระ 
 ทุงหญา 

สถานทีส่าธารณะ   
 รางรถไฟ 
 แมนํ้า 
 ทะเล 
 ชายฝงทะเล 
 ลําธาร 
 หนองนํ้า  บึง 
 อางเก็บนํ้า 
 สวนสัตว 
 
.9 สถานที่ไมระบรุายละเอียด 
 
 
รหัสกิจกรรม 
 
การจําแนกประเภทตอไปน้ีใชเสริมการใหรหสัในกลุม  
V01 – Y34 เพ่ือระบุกิจกรรมของผูบาดเจ็บในเวลาที่เกิด
เหตุ  กลุมการจาํแนกเสริมน้ีไมควรสับสนกับ หรือถูกใช
แทน  การจําแนกประเภทของสถานที่เกิดเหตุของ
เหตุการณซึ่งไดจําแนกไวใน W00 – Y34 
 
0 ขณะทาํกิจกรรมกีฬา 
 การออกกําลังกายที่ไดระบุองคประกอบของ 
 กิจกรรม เชน : 

กอลฟ   •
จอกก้ิง •
ข่ีมา •
กรีฑาโรงเรยีน •
สกี •
วายนํ้า •
เดินปา •
สกีนํ้า •
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.8 Other specified places 
 Beach 
 Campsite 
 Canal 
 Caravan site NOS 
 Derelict house 
 Desert 
 Dock NOS 
 Forest 
 Harbour 
 Hill 
 Lake 
 Marsh 
 Military training ground 
 Mountain 
 Park (amusement) (public) 
 Parking-lot and parking-place 
 Pond or pool 
 Prairie 
 Public place NOS 
 Railway line 
 River 
 Sea 
 Seashore 
 Stream 
 Swamp 
 Water reservoir 
 Zoo 
 
.9 Unspecified place 

 
Activity code 
 
The following categories are provided to be used as 
separate variables in addition to ICD categories 
V01-Y34 to indicate the activity of the injured 
person at the time the event occurred.  This 
supplementary classification should not be confused 
with, or be used instead of, the recommended 
categories provided to indicate the place of 
occurrence of events classifiable to W00-Y34.  
 
0 While engaged insports activity 
 Physical exercise with a described  
 functional element such as: 
 golf   
 jogging 
 riding 
 school athletics 
 skiing 
 swimming 
 trekking 
 water-skiing 
 
 
 
 
 
 

8 สถานทีอ่ื่นทีร่ะบรุายละเอียด 
 ชายหาด 
 พ้ืนที่ตั้งแคมป 
 คลอง 
 พ้ืนที่กองคาราวาน  
 บานราง 
 ทะเลทราย 
 ทาเรือ  
 ปา 
 อาว 
 เนินเขา 
 ทะเลสาบ 
 ที่ลุมชื้นแฉะ 
 พ้ืนที่ฝกทหาร 
 ภูเขา 
 สวน (สนุก) (สาธารณะ) 
 ลานจอดรถและที่จอดรถ 
 บอหรือสระ 
 ทุงหญา 

สถานทีส่าธารณะ   
 รางรถไฟ 
 แมนํ้า 
 ทะเล 
 ชายฝงทะเล 
 ลําธาร 
 หนองนํ้า  บึง 
 อางเก็บนํ้า 
 สวนสัตว 
 
.9 สถานที่ไมระบรุายละเอียด 
 
 
รหัสกิจกรรม 
 
การจําแนกประเภทตอไปน้ีใชเสริมการใหรหสัในกลุม  
V01 – Y34 เพ่ือระบุกิจกรรมของผูบาดเจ็บในเวลาที่เกิด
เหตุ  กลุมการจาํแนกเสริมน้ีไมควรสับสนกับ หรือถูกใช
แทน  การจําแนกประเภทของสถานที่เกิดเหตุของ
เหตุการณซึ่งไดจําแนกไวใน W00 – Y34 
 
0 ขณะทาํกิจกรรมกีฬา 
 การออกกําลังกายที่ไดระบุองคประกอบของ 
 กิจกรรม เชน : 

กอลฟ   •
จอกก้ิง •
ข่ีมา •
กรีฑาโรงเรยีน •
สกี •
วายนํ้า •
เดินปา •
สกีนํ้า •
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1 While engaged in leisure activity 
 Hobby activities 
 Leisure-time activities with an entertainment  
  element such as going to the cinema,  
  to a dance or to a party 
 Participation in sessions and activities of  
  voluntary organizations 
 
 Excludes: sports activities (0)    
 
2 While working for income 
 Paid work (manual) (professional) 
 Transportation (time) to and from such  
  activities 
 Work for salary, bonus and other types  
  of income 
 
3 While engaged in other types of  
 work 
 Domestic duties such as: 

• caring for children and relatives 
• cleaning 
• cooking 
• gardening 
• household maintenance 

 Duties for which one would not normally gain  
  an income 
 Learning activities, e.g. attending school  
  session or lesson 
 Undergoing education 
 
4 While resting, sleeping, eating or  
 engaging in other vital activities 
 Personal hygiene 
 
8 While engaged in other specified  
 activities 
 
9 During unspecified activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ขณะทาํกิจกรรมยามวาง 
 งานอดิเรก 
 กิจกรรมในเวลาวางทีใ่หความเพลิดเพลิน เชน  
  ไปชมภาพยนตร ไปเตนรํา หรอืไปงานเลี้ยง 
 การมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรอาสาสมัคร  
 

ไมรวม:   กิจกรรมกีฬา (0)     
 
 
 
2 ขณะทาํงานเพ่ือรายได 
 งานที่ไดคาตอบแทน (แรงงาน) (วิชาชีพ) 
 การเดินทางไปและกลับจากการทาํงาน 
 งานที่ไดรับเงินเดือน  โบนัส  และรายไดอ่ืน 
 
 
 
3 ขณะทาํงานประเภทอ่ืน 
 หนาทีใ่นบาน เชน : 

ดูแลเด็กและญาต ิ•
ทําความสะอาด •
ทําครัว •
ทําสวน •
บํารุงรักษาเครือ่งใชในบาน •

 งานที่โดยปกตไิมไดคาตอบแทน 
 กิจกรรมการเรียนรู  เชน  เรียนหนังสือ  
 รับการศึกษา 
 
 
 
 
4 ขณะพกัผอน  หลับ  รบัประทานอาหาร  
 หรอืประกอบกิจกรรมในชีวติประจาํวัน 
 สุขอนามัยสวนตัว 
 
8 ขณะทาํกิจกรรมอื่นที่ระบรุายละเอียด 
 
 
9 ขณะทาํกิจกรรมที่ไมระบุรายละเอียด 
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Transport accidents อุบัติเหตุการขนสง 
(V00-V99) 
 
Note: This section is structured in 12 groups.   
 Those relating to land transport accidents  
 (V01-V89) reflect the victim’s mode of  
 transport and are subdivided to identify the  
 victim’s “counterpart” or the type of event.   
 The vehicle of which the injured person is  
 an occupant is identified in the first two  
 characters since it is seen as the most  
 important factor to identify for prevention  
 purposes. 
 
Excludes: accidents to persons engaged in the  
   maintenance or repair of transport  
   equipment or vehicle not in motion  
   not on a public highway (W00-X59)  
  assault by crashing of motor vehicle  
   (Y03.-) 
  event of undetermined intent (Y32-Y33) 
  intentional self-harm (X82-X83) 
  transport accidents due to cataclysm  
   (X34-X38) 
 
Definitions related to transport accidents 
 
(a) A  transport accident  (V01-V99) is any  
 accident involving a device designed primarily  
 for, or being used at the time primarily for,  
 conveying persons or goods from one place  
 to another. 
 
(b) A  public highway  [trafficway] or  street  is  
 the entire width between property lines (or  
 other boundary lines) of land open to the  
 public as a matter of right or custom for  
 purposes of moving persons or property from  
 one place to another.  A roadway  is that  
 part of the public highway designed, improved  
 and customarily used for vehicular traffic. 

 
(c) A  traffic accident  is any vehicle accident  
 occurring on the public highway [i.e.  
 originating on, terminating on, or involving  
 a vehicle partially on the highway].  A vehicle  
 accident is assumed to have occurred on the  
 public highway unless another place is  
 specified, except in the case of accidents  
 involving only off-road motor vehicles, which  
 are classified as nontraffic accidents unless  
 the contrary is stated. 
 
(d) A  nontraffic accident  is any vehicle accident  
 that occurs entirely in any place other than a  
 public highway. 
 
 
 

(V00-V99) 
 
ขอสังเกต: สวนน้ีแบงโครงสรางออกเปน 12 กลุม   
  ในสวนที่เก่ียวกับอุบัติเหตุการขนสงทางบก  
  (V01-V89) จะสะทอนถึงรูปแบบการขนสง 
  ของผูบาดเจ็บ  และแบงยอยลงไปเพ่ือระบุ 
  ถึง “คูกรณี” ของผูบาดเจ็บ  หรือชนิดของ 
  เหตุการณที่เกิดข้ึน  พาหนะทีผู่บาดเจ็บ 
  โดยสารถูกระบโุดยรหัสสองหลักแรก  
  เน่ืองจากเห็นไดชัดวาเปนปจจัยสาํคัญทีสุ่ด 
  ที่ตองระบุไว เพ่ือวัตถุประสงคในการปองกัน  
 
 
ไมรวม: อุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลที่กําลงับํารุงรักษา 
  หรือซอมอุปกรณการขนสงหรอืยานพาหนะ  
  (มิไดเคลื่อนที่) นอกจากไดรับบาดเจ็บ 
  จากยานพาหนะอ่ืนซึ่งเคลื่อนที่ (W00-X59)  
 การทํารายโดยใชยานยนตชน (Y03.-) 
 เหตุการณที่ไมทราบเจตนา (Y31-Y33) 
 เจตนาทาํรายตนเอง (X81-X83) 
 อุบัติเหตุการขนสงที่เกิดจากวนิาศภยั (X34-X38) 
 
 
คําจํากดัความเกี่ยวกบัอบุตัิเหตกุารขนสง 
 
ก) อุบัติเหตุการขนสง  (V01-V99)   หมายถึง   (

 อุบัติเหตุใดๆ  ที่เก่ียวของกับอุปกรณที่ถูกออกแบบ 
 โดยเบื้องตนมาสําหรับ หรือถูกใชในเวลาน้ันสาํหรับ 
 การลําเลียงขนสงคนหรือสินคาจากทีห่น่ึงไปอีกที่ 
 หน่ึง 
  
ข) ทางหลวงสาธารณะ  [ทางจราจร] หรือ  ถนน   (

 หมายถึง พ้ืนทีท่ั้งหมดที่อยูระหวางเสนแสดง 
 กรรมสิทธ์ิ  (หรอืเสนแบงเขตอ่ืน)  ของดินแดนที ่
 เปดใหใชเปนสาธารณะ เพ่ือขนสงคนหรือสิ่งของ 

จากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง  ถนน เปนสวนหน่ึงของ  
 ทางหลวงทีถู่กออกแบบ  ปรับปรุง หรือถูกใช 
 ประจําเพ่ือการจราจร 
 
ค) อุบัติเหตุจราจร   หมายถึง  อุบัติเหตุยานพาหนะใดๆ   (

 ที่เกิดบนทางหลวงสาธารณะ [น่ันคือ เริ่มตนบน   
 สิ้นสดุบน  หรือเก่ียวของกับยานพาหนะที่บางสวน 
 อยูบนถนน]  ใหสันนิษฐานวาอุบัติเหตุยาน พาหนะ 
 เกิดบนทางหลวงสาธารณะ นอกจากจะถูกระบุจําเพาะ 
 วาเกิดที่อ่ืน  ยกเวนอุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะ 
 ประเภทใชไดทกุภูมิประเทศ  ใหจําแนกเปนอุบัติเหต ุ

ที่ไมใชจากการจราจร  นอกจากจะระบตุรงขาม    
 
ง) อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตจุราจร  หมายถึง  (

 อุบัติเหตุยานพาหนะที่เกิดข้ึนที่อ่ืน  นอกจากทาง 
 หลวงสาธารณะ 
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Transport accidents อุบัติเหตุการขนสง 
(V00-V99) 
 
Note: This section is structured in 12 groups.   
 Those relating to land transport accidents  
 (V01-V89) reflect the victim’s mode of  
 transport and are subdivided to identify the  
 victim’s “counterpart” or the type of event.   
 The vehicle of which the injured person is  
 an occupant is identified in the first two  
 characters since it is seen as the most  
 important factor to identify for prevention  
 purposes. 
 
Excludes: accidents to persons engaged in the  
   maintenance or repair of transport  
   equipment or vehicle not in motion  
   not on a public highway (W00-X59)  
  assault by crashing of motor vehicle  
   (Y03.-) 
  event of undetermined intent (Y32-Y33) 
  intentional self-harm (X82-X83) 
  transport accidents due to cataclysm  
   (X34-X38) 
 
Definitions related to transport accidents 
 
(a) A  transport accident  (V01-V99) is any  
 accident involving a device designed primarily  
 for, or being used at the time primarily for,  
 conveying persons or goods from one place  
 to another. 
 
(b) A  public highway  [trafficway] or  street  is  
 the entire width between property lines (or  
 other boundary lines) of land open to the  
 public as a matter of right or custom for  
 purposes of moving persons or property from  
 one place to another.  A roadway  is that  
 part of the public highway designed, improved  
 and customarily used for vehicular traffic. 

 
(c) A  traffic accident  is any vehicle accident  
 occurring on the public highway [i.e.  
 originating on, terminating on, or involving  
 a vehicle partially on the highway].  A vehicle  
 accident is assumed to have occurred on the  
 public highway unless another place is  
 specified, except in the case of accidents  
 involving only off-road motor vehicles, which  
 are classified as nontraffic accidents unless  
 the contrary is stated. 
 
(d) A  nontraffic accident  is any vehicle accident  
 that occurs entirely in any place other than a  
 public highway. 
 
 
 

(V00-V99) 
 
ขอสังเกต: สวนน้ีแบงโครงสรางออกเปน 12 กลุม   
  ในสวนที่เก่ียวกับอุบัติเหตุการขนสงทางบก  
  (V01-V89) จะสะทอนถึงรูปแบบการขนสง 
  ของผูบาดเจ็บ  และแบงยอยลงไปเพื่อระบุ 
  ถึง “คูกรณี” ของผูบาดเจ็บ  หรือชนิดของ 
  เหตุการณที่เกิดข้ึน  พาหนะทีผู่บาดเจ็บ 
  โดยสารถูกระบุโดยรหัสสองหลักแรก  
  เน่ืองจากเห็นไดชัดวาเปนปจจัยสาํคัญทีสุ่ด 
  ที่ตองระบุไว เพ่ือวัตถุประสงคในการปองกัน  
 
 
ไมรวม: อุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลที่กําลงับํารุงรักษา 
  หรือซอมอุปกรณการขนสงหรอืยานพาหนะ  
  (มิไดเคลื่อนที่) นอกจากไดรับบาดเจ็บ 
  จากยานพาหนะอ่ืนซึ่งเคลื่อนที่ (W00-X59)  
 การทํารายโดยใชยานยนตชน (Y03.-) 
 เหตุการณที่ไมทราบเจตนา (Y31-Y33) 
 เจตนาทาํรายตนเอง (X81-X83) 
 อุบัติเหตุการขนสงที่เกิดจากวนิาศภยั (X34-X38) 
 
 
คําจํากดัความเกี่ยวกบัอบุตัิเหตกุารขนสง 
 
ก) อุบัติเหตุการขนสง  (V01-V99)   หมายถึง   (

 อุบัติเหตุใดๆ  ที่เก่ียวของกับอุปกรณที่ถูกออกแบบ 
 โดยเบื้องตนมาสําหรับ หรือถูกใชในเวลาน้ันสาํหรับ 
 การลําเลียงขนสงคนหรือสินคาจากทีห่น่ึงไปอีกที่ 
 หน่ึง 
  
ข) ทางหลวงสาธารณะ  [ทางจราจร] หรือ  ถนน   (

 หมายถึง พ้ืนทีท่ั้งหมดที่อยูระหวางเสนแสดง 
 กรรมสิทธ์ิ  (หรอืเสนแบงเขตอ่ืน)  ของดินแดนที ่
 เปดใหใชเปนสาธารณะ เพ่ือขนสงคนหรือสิ่งของ 

จากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง  ถนน เปนสวนหน่ึงของ  
 ทางหลวงทีถู่กออกแบบ  ปรับปรุง หรือถูกใช 
 ประจําเพ่ือการจราจร 
 
ค) อุบัติเหตุจราจร   หมายถึง  อุบัติเหตุยานพาหนะใดๆ   (

 ที่เกิดบนทางหลวงสาธารณะ [น่ันคือ เริ่มตนบน   
 สิ้นสดุบน  หรือเก่ียวของกับยานพาหนะที่บางสวน 
 อยูบนถนน]  ใหสันนิษฐานวาอุบัติเหตุยาน พาหนะ 
 เกิดบนทางหลวงสาธารณะ นอกจากจะถูกระบุจําเพาะ 
 วาเกิดที่อ่ืน  ยกเวนอุบัติเหตุที่เกิดกับยานพาหนะ 
 ประเภทใชไดทกุภูมิประเทศ  ใหจําแนกเปนอุบัติเหต ุ

ที่ไมใชจากการจราจร  นอกจากจะระบตุรงขาม    
 
ง) อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตจุราจร  หมายถึง  (

 อุบัติเหตุยานพาหนะที่เกิดข้ึนที่อ่ืน  นอกจากทาง 
 หลวงสาธารณะ 
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(e) A  pedestrian  is any person involved in an  
 accident who was not at the time of the  
 accident riding in or on a motor ehicle,  
 railway train, streetcar or animal-drawn or  
 other vehicle, or on a pedal cycle or animal. 
 
 Includes: person: 

• changing wheel of vehicle 
• making adjustment to motor 

of vehicle 
• on foot 
user of a pedestrian conveyance 
such as: 
• baby carriage 
• ice-skates 
• perambulator 
• push-cart 
• push-chair 
• roller-skates 
• scooter 
• skateboard 
• skis 
• sled 
• wheelchair (powered) 

 
(f) A  driver  is an occupant of a transport vehicle  
 who is operating or intending to operate it. 

 
(g) A  passenger  is any occupant of a transport  
 vehicle other than the driver. 
 
 Excludes: person travelling on outside of  
    vehicle—see definition(h) 

 
 
(h) A  person on outside of vehicle  is any person  
 being transported by a vehicle but not  
 occupying the space normally reserved for the  
 driver or passengers, or the space intended  
 for the transport of property. 
 
 Includes: person (travelling on): 

• bodywork 
• bumper [fender] 
• hanging on outside 
• roof (rack) 
• running-board 
• step 

 
 

(i) A  pedal cycle  is any land transport vehicle  
 operated solely by pedals. 
 
 Includes: bicycle 
    tricycle  
 
 Excludes: motorized bicycle—see definition  
    (k) 
 

(จ) คนเดินเทา  หมายถึง บุคคลที่เก่ียวของในอุบัติเหต ุ
 ซึ่ง ณ เวลาเกิดเหตุ  มิไดขับข่ีหรืออยูบนยานยนต   
 รถไฟ  รถราง หรือพาหนะเทยีมสตัว หรือพาหนะอ่ืน   
 หรืออยูบนรถถบีหรือหลังสัตว 
 
 รวม:   บุคคลที่ : 

กําลังเปลี่ยนลอของยานพาหนะ •
กําลังปรับแตเครื่องของยานพาหนะ •
กําลังเดิน •

 ผูใชพาหนะของคนเดินเทา เชน : 
รถเข็นเด็ก •
สเก็ตน้ําแข็ง •
แทนเลื่อน •
รถเข็น •
เกาอ้ีเข็น •
สเก็ตลอเลื่อน •
สกูตเตอร •
สเก็ตบอรด •
สกี •
เลื่อน •
เกาอ้ีลอเข็น (มีเครื่องยนต) •

 
ฉ) ผูขับข่ี  หมายถงึ บุคคลที่อยูในยานพาหนะขนสง   (

 ผูซึ่งกําลังควบคุมหรือตั้งใจจะควบคุมการขับเคล่ือน 
 ยานพาหนะน้ัน 
  
ช) ผูโดยสาร  หมายถึง บุคคลอ่ืนที่อยูในยานพาหนะ (

 ขนสง ที่ไมใชผูขับข่ี  
 
 ไมรวม: ผูอยูนอกยานพาหนะ—ดู คําจาํกัดความ (ซ)  
 
ซ) ผูอยูนอกยานพาหนะ  หมายถงึ บุคคลที่เดินทางมา (

 กับยานพาหนะน้ัน แตไมไดอยูในที่ทีจ่ัดไวสาํหรับ 
 ผูขับข่ีหรือผูโดยสาร หรือทีท่ี่มไีวเพ่ือบรรทุกสิง่ของ 
 
 รวม:  บุคคลที ่(เดินทางมากับ) : 

ตัวถังยานพาหนะ •
กันชน [เครื่องปองกัน] •
หอยโหนอยูขางนอก •
หลังคา (ตะแกรงใสของ) •
รันนิงบอรด •
ข้ันบันได •

 
ฌ) รถจักรยาน  หมายถึง ยานพาหนะขนสงทางบก (

 ที่ขับเคล่ือนโดยการถีบแตอยางเดียว  
 
 รวม:  จักรยานสองลอ 
   จักรยานสามลอ  
 
 ไมรวม: จักรยานสองลอที่ใชเครื่องยนต—ดู  
   คําจํากัดความ (ฎ) 
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(j) A  pedal cyclist  is any person riding on a  
 pedal cycle or in a sidecar or trailer attached  
 to such a vehicle. 

 
(k) A  motorcycle  is a two-wheeled motor  
 vehicle with one or two riding saddles and  
 sometimes with a third wheel for the support  
 of a sidecar.  The sidecar is considered part  
 of the motorcycle. 
 
 Includes: moped 

    motor scooter 
    motorcycle: 

• NOS 
• combination 
• with sidecar 

    motorized bicycle 
    speed-limited motor-driven cycle 

 
 Excludes: motor-driven tricycle—see  
    definition (m) 
 
(l) A  motorcycle rider  is any person riding on a  
 motorcycle or in a sidecar or trailer attached  
 to such a vehicle. 

 
(m) A three-wheeled motor vehicle  is a  
 motorized tricycle designed primarily for  
 on-road use. 
 
 Includes: motor-driven tricycle 

    motorized rickshaw 
    three-wheeled motor car 

 
 Excludes: motorcycle with sidecar—see  
    definition (k) 

    special all-terrain vehicle—see  
    definition (x) 

 
(n) A car [automobile] is a four-wheeled motor  
 vehicle designed primarily for carrying up to  
 10 persons. 
 
 Includes: minibus 
 
(o) A  motor vehicle  or vehicle  may refer to  
 various transport vehicles.  The local usage of  
 the terms should be established to determine  
 the appropriate code.  If the terms are used  
 ambiguously, use the code for “unspecified”.  

 
(p) A  pick-up truck  or  van  is a four- or six- 
 wheeled motor vehicle designed primarily for  
 carrying property, weighing less than the  
 local limit for classification as a heavy goods  
 vehicle, and not requiring a special driver’s  
 licence. 

 
 

(ญ) ผูใชรถจักรยาน  หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ขับข่ีอยู 
 บนรถจักรยาน หรืออยูในรถพวงขางหรือรถพวง 
 ลากที่ตดิกับรถจักรยานนั้น  
 
ฎ) รถจักรยานยนต  หมายถึง ยานพาหนะสองลอ (

 ที่ใชเครื่องยนต มีอานน่ังหน่ึงหรือสองอาน และ 
 บางครั้งอาจมีลอที่สามสําหรับรถพวงขาง  รถพวง 
 ขางน้ีถือเปนสวนหน่ึงของรถจกัรยานยนต   
 
 รวม:  รถปอป 
   สกูตเตอรติดเครื่องยนต 
   จักรยานยนต : 

• NOS 
รวมกัน •
ที่มีรถพวงขาง •

   จักรยานสองลอที่ใชเครื่องยนต 
   จักรยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตและ 
   ถูกจํากัดความเร็ว 
 
 ไมรวม: จักรยานสามลอที่ขับเคล่ือนดวย 
   เครื่องยนต—ดู คําจํากัดความ  
 
ฏ) ผูใชรถจักรยานยนต  หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ขับข่ี (

 อยูบนรถจักรยานยนตหรืออยูในรถพวงขางหรอื 
 รถพวงลากทีต่ดิกับจักรยานยนตน้ัน  
 
ฐ) ยานยนตสามลอ หมายถึง รถจักรยานสามลอที่ใช (

 เครื่องยนต ทีถกูออกแบบมาเบ้ืองตนเพ่ือใชบนถนน  
 
 รวม:  สามลอเครื่อง 
   รถลากสามลอที่ใชเครื่องยนต 
   รถยนตที่มสีามลอ 
 

ไมรวม: รถจักรยานยนตที่มีรถพวงขาง—ด ู  
   คําจํากัดความ (ฎ) 
   ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชไดทกุภูมิประเทศ 
   —ด ูคําจํากัดความ (ป) 
 
ฑ) รถยนต หมายถงึ ยานยนตสีล่อที่ถูกออกแบบ (

 มาเบ้ืองตนสําหรับบรรทุกไมเกิน 10 คน รถพวง 
 หรือรถคาราวานที่ถูกรถยนตลากมาใหถือเปน 
 สวนหน่ึงของรถยนต  
 
 รวม:  มินิบัส 
 
ฒ) ยานยนต  หรือ ยานพาหนะ  อาจหมายถึงพาหนะ (

 ที่ใชในการขนสงไดหลากหลายชนิด   ควรกําหนด 
 ชื่อที่เรยีกในแตละทองถิ่นเพ่ือใหไดรหัสที่เหมาะสม   
 หากชื่อชนิดของยานพาหนะกํากวม ใหใชรหสัสาํหรับ 
 ยานพาหนะที่ “ไมระบุรายละเอียด”  รถพวงหรอื 
 รถคาราวานทีถ่กูยานพาหนะลากมาใหถือเปน 
 สวนหน่ึงของยานพาหนะ  
 
ณ) รถบรรทุกเล็ก หรือ  รถตู  หมายถึง ยานยนตสีห่รือ (

 หกลอที่ถูกออก แบบเบ้ืองตนเพ่ือบรรทุกสิ่งของ  
 ที่มีนํ้าหนักนอยกวานํ้าหนักที่กําหนดสําหรับ 
 รถบรรทุกหนัก และไมตองการใบอนุญาตขับข่ีพิเศษ   
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(j) A  pedal cyclist  is any person riding on a  
 pedal cycle or in a sidecar or trailer attached  
 to such a vehicle. 

 
(k) A  motorcycle  is a two-wheeled motor  
 vehicle with one or two riding saddles and  
 sometimes with a third wheel for the support  
 of a sidecar.  The sidecar is considered part  
 of the motorcycle. 
 
 Includes: moped 

    motor scooter 
    motorcycle: 

• NOS 
• combination 
• with sidecar 

    motorized bicycle 
    speed-limited motor-driven cycle 

 
 Excludes: motor-driven tricycle—see  
    definition (m) 
 
(l) A  motorcycle rider  is any person riding on a  
 motorcycle or in a sidecar or trailer attached  
 to such a vehicle. 

 
(m) A three-wheeled motor vehicle  is a  
 motorized tricycle designed primarily for  
 on-road use. 
 
 Includes: motor-driven tricycle 

    motorized rickshaw 
    three-wheeled motor car 

 
 Excludes: motorcycle with sidecar—see  
    definition (k) 

    special all-terrain vehicle—see  
    definition (x) 

 
(n) A car [automobile] is a four-wheeled motor  
 vehicle designed primarily for carrying up to  
 10 persons. 
 
 Includes: minibus 
 
(o) A  motor vehicle  or vehicle  may refer to  
 various transport vehicles.  The local usage of  
 the terms should be established to determine  
 the appropriate code.  If the terms are used  
 ambiguously, use the code for “unspecified”.  

 
(p) A  pick-up truck  or  van  is a four- or six- 
 wheeled motor vehicle designed primarily for  
 carrying property, weighing less than the  
 local limit for classification as a heavy goods  
 vehicle, and not requiring a special driver’s  
 licence. 

 
 

(ญ) ผูใชรถจักรยาน  หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ขับข่ีอยู 
 บนรถจักรยาน หรืออยูในรถพวงขางหรือรถพวง 
 ลากที่ตดิกับรถจักรยานนั้น  
 
ฎ) รถจักรยานยนต  หมายถึง ยานพาหนะสองลอ (

 ที่ใชเครื่องยนต มีอานน่ังหน่ึงหรือสองอาน และ 
 บางครั้งอาจมีลอที่สามสําหรับรถพวงขาง  รถพวง 
 ขางน้ีถือเปนสวนหน่ึงของรถจกัรยานยนต   
 
 รวม:  รถปอป 
   สกูตเตอรติดเครื่องยนต 
   จักรยานยนต : 

• NOS 
รวมกัน •
ที่มีรถพวงขาง •

   จักรยานสองลอที่ใชเครื่องยนต 
   จักรยานที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตและ 
   ถูกจํากัดความเร็ว 
 
 ไมรวม: จักรยานสามลอที่ขับเคล่ือนดวย 
   เครื่องยนต—ดู คําจํากัดความ  
 
ฏ) ผูใชรถจักรยานยนต  หมายถึง บุคคลใดๆ ที่ขับข่ี (

 อยูบนรถจักรยานยนตหรืออยูในรถพวงขางหรอื 
 รถพวงลากทีต่ดิกับจักรยานยนตน้ัน  
 
ฐ) ยานยนตสามลอ หมายถึง รถจักรยานสามลอที่ใช (

 เครื่องยนต ทีถกูออกแบบมาเบ้ืองตนเพ่ือใชบนถนน  
 
 รวม:  สามลอเครื่อง 
   รถลากสามลอที่ใชเครื่องยนต 
   รถยนตที่มสีามลอ 
 

ไมรวม: รถจักรยานยนตที่มีรถพวงขาง—ด ู  
   คําจํากัดความ (ฎ) 
   ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชไดทุกภูมิประเทศ 
   —ด ูคําจํากัดความ (ป) 
 
ฑ) รถยนต หมายถงึ ยานยนตสีล่อที่ถูกออกแบบ (

 มาเบ้ืองตนสําหรับบรรทุกไมเกิน 10 คน รถพวง 
 หรือรถคาราวานที่ถูกรถยนตลากมาใหถือเปน 
 สวนหน่ึงของรถยนต  
 
 รวม:  มินิบัส 
 
ฒ) ยานยนต  หรือ ยานพาหนะ  อาจหมายถึงพาหนะ (

 ที่ใชในการขนสงไดหลากหลายชนิด   ควรกําหนด 
 ชื่อที่เรยีกในแตละทองถิ่นเพ่ือใหไดรหัสที่เหมาะสม   
 หากชื่อชนิดของยานพาหนะกํากวม ใหใชรหสัสาํหรับ 
 ยานพาหนะที่ “ไมระบุรายละเอียด”  รถพวงหรอื 
 รถคาราวานทีถ่กูยานพาหนะลากมาใหถือเปน 
 สวนหน่ึงของยานพาหนะ  
 
ณ) รถบรรทุกเล็ก หรือ  รถตู  หมายถึง ยานยนตสีห่รือ (

 หกลอที่ถูกออก แบบเบ้ืองตนเพ่ือบรรทุกสิ่งของ  
 ที่มีนํ้าหนักนอยกวานํ้าหนักที่กําหนดสําหรับ 
 รถบรรทุกหนัก และไมตองการใบอนุญาตขับข่ีพิเศษ   
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(q) A  heavy transport vehicle  is a motor vehicle  
 designed primarily for carrying property,  
 meeting local criteria for classification as a  
 heavy goods vehicle in terms of kerbside  
 weight (usually above 3500 kg), and  
 requiring a special driver’s licence. 
 
(r) A  bus  is a motor vehicle designed or  
 adapted primarily for carrying more than 10  
 persons, and requiring a special driver’s  
 licence. 
 
Includes: coach 
 
(s) A  railway train  or  railway vehicle  is any  
 device, with or without cars coupled to it,  
 designed for traffic on a railway. 
 
 Includes: interurban: 

• electric car 
• streetcar 
 
railway train, any power [diesel] 
[electric] [steam]: 
• funicular 
• monorail or two-rail 
• subterranean or elevated 

    other vehicle designed to run on  
    a railway track  
 
 Excludes: interurban electric cars  
    [streetcars] specified to be  
    operating on a right-of-way that  
    forms part of the public street or  
    highway—see definition (t) 

 
(t) A streetcar  is a device designed and used  
 primarily for transporting persons within a  
 municipality, running on rails, usually subject  
 to normal traffic control signals, and operated  
 principally on a right-of-way that forms part  
 of the roadway.  A trailer being towed by a  
 streetcar is considered a part of a streetcar. 
 
 Includes: interurban electric car or  
    streetcar, when specified to be  
    operating on a street or public  
    highway 

    tram (car) 
    trolley (car) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด) รถบรรทุกหนัก  หมายถึง ยานยนตที่ถูกออกแบบ 
 เบ้ืองตนเพ่ือบรรทุกสิ่งของ  เขาเกณฑทองถิ่น 
 ที่กําหนดไวสําหรับรถบรรทุกหนักโดยดูจากนํ้าหนัก 
 บรรทุก (มักเกิน 3,500 ก.ก.) และตองการใบอนุญาต 
 ขับข่ีพิเศษ   
 
 
ต)  รถโดยสาร  หมายถึง ยานยนตที่ถูกออกแบบหรือ (

 ดัดแปลงเพ่ือบรรทุกมากกวา 10 คน  และตองการ 
 ใบอนุญาตขับข่ีพิเศษ   
 
 รวม:  รถโคช 
 
 
ถ) รถไฟ  หรือ  พาหนะที่ใชราง  หมายถึง อุปกรณ  (

 ไมวาจะมีหรือไมมีรถพวง  ที่ถกูออกแบบสําหรับ 
 การเดินทางบนราง 
 

รวม:  ระหวางเมือง : (operated chiefly 
on its own right- 
of-way, not open 
to other traffic)

รถไฟฟา    
(

•
• รถราง   

   รถไฟ  ไมวาใชพลังงานใด [ดีเซล]  

ขับเคลื่อนบนทางพิเศษ
ท่ีไมเปดใหยานพาหนะ
อ่ืนใชรวมดวย

   [ไฟฟา] [ไอนํ้า]: 
สําหรับข้ึนลงเนินเขาโดยใชสลงิดึง •
รางเดี่ยวหรือรางคู •
ใตดินหรือยกระดับ •

   พาหนะอ่ืนทีถู่กออกแบบใหวิ่งบนรางรถไฟ  
 
 ไมรวม: รถไฟฟาระหวางเมือง [รถราง] ที่ขับเคล่ือน 
   บนทางพิเศษทีเ่ปนสวนหน่ึงของถนนหรือ 
   ทางหลวงสาธารณะ—ด ูคําจาํกัดความ (ท) 
 
 
 
 
 
ท) รถรางทีว่ิ่งบนถนน  หมายถึง อุปกรณที่ถูกออกแบบ (

 และใชในเบ้ืองตนสําหรับขนสงคนในเขตเทศบาล  
 วิ่งบนราง มักรวมใชสัญญาณจราจรปกติ  และวิ่ง 
 บนรางที่เปนสวนหน่ึงของถนน  รถที่พวงตอกับ 
 รถรางถือวาเปนสวนหน่ึงของรถราง   
 
 รวม:  รถไฟฟาหรือรถรางระหวางเมือง  
   เมื่อขับเคล่ือนบนถนนหรือทางหลวง 
   สาธารณะ 
   รถราง 
   รถโยกบนราง 
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(u) A  special vehicle mainly used on industrial  
 premises  is a motor vehicle designed  
 primarily for use within the buildings and  
 premises of industrial or commercial  
 establishments. 
 
 Includes: battery-powered: 

• airport passenger vehicle 
• truck (baggage) (mail) 

 coal-car in mine 
 forklift (truck) 
 logging car 
 self-propelled truck, industrial 
 station baggage truck (powered) 
 tram, truck or tub (powered) in mine or 
quarry 

 
(v) A  special vehicle mainly used in agriculture   
 is a motor vehicle designed specifically for  
 use in farming and agriculture (horticulture),  
 for example to work the land, tend and  
 harvest crops and transport materials on  
 the farm. 
 
 Includes: combine harvester 

    self-propelled farm machinery 
    tractor (and trailer) 

 
(w) A special construction vehicle  is a motor  
 vehicle designed specifically for use in the  
 construction (and demolition) of roads,  
 buildings and other structures. 
 
 Includes: bulldozer 

    digger  
    dumper truck 
    earth-leveller 
    mechanical shovel 
    road-roller 

 
(x) A  special all-terrain vehicle  is a motor  
 vehicle of special design to enable it to  
 negotiate rough or soft terrain or snow.   
 Exmples of special design are high  
 construction, special wheels and tyres, tracks,  
 and support on a cushion of air. 
 
 Includes: hovercraft on land or swamp 

    snowmobile 
 

 Excludes: hovercraft on open water—see  
    definition (y) 
 
(y) A  watercraft  is any device for transporting  
 passengers or goods on water 
 
 Includes: hovercraft NOS 
 
(z) An  aircraft  is any device for transporting  
 passengers or goods in the air. 
 

(ธ) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชในพ้ืนที่อุตสาหกรรม   
 หมายถึง ยานยนตทีถู่กออกแบบในเบ้ืองตนสําหรับ 
 ใชงานภายในอาคาร หรือในบรเิวณพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 หรือการคา   
 
 รวม:  ใชแบตเตอรี่ : 

พาหนะรับสงผูโดยสารในสนามบิน •
รถบรรทุก (กระเปาเดินทาง) 
(ไปรษณียภัณฑ) 

•

   รถบรรทุกถานหินในเหมือง 
   รถฟอรคลิฟต  
   รถลากซุง 
   รถบรรทุกที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง   
   ในโรงงานอุตสาหกรรม 
   รถบรรทุกกระเปาในสถานี (มีเครื่องยนต) 
   รถราง  รถบรรทุก  หรือรถขนแร  
   (มีเครื่องยนต) ในเหมืองหรือบอหิน  
 
(น) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชในการเกษตร  หมายถงึ  
 ยานยนตทีถู่กออกแบบพิเศษสาํหรับใชในพ้ืนที ่
 เพาะปลูกและพื้นที่เกษตรกรรม (พืชสวน) เชน  
 ใชเตรยีมดิน  ดแูลและเก็บเก่ียวพืชผล  และ 
 ใชขนสงสิ่งของในไรนา   
 
 รวม:  เครื่องเก็บเก่ียวแบบรวม 
  เครื่องยนตในไรนาที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง 
  รถแทรกเตอร (และรถพวง) 
 
(บ) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชในการกอสราง  หมายถึง  
 ยานยนตทีถู่กออกแบบพิเศษสาํหรับใชในการ 
 กอสราง (และการรื้อถอน) ถนน  อาคาร และ 
 สิ่งปลูกสรางอ่ืน  
 
 รวม:  รถบูลโดเซอร 
   รถขุด  
   รถบรรทุกเททาย 
   รถอัดดิน 
   รถเกลี่ย 
   รถบดถนน 
 
(ป) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชไดทกุภูมิประเทศ  หมายถึง  
 ยานยนตทีถู่กออก แบบพิเศษใหสามารถใชใน 
 ภูมิประเทศที่ขรุขระ หรือออนนุม หรือเปนหิมะ  
 ตัวอยางของการออกแบบพิเศษไดแกการยกสูง   
 ลอและยางพิเศษ ชวงลอ  และการรองรับดวย 
 เบาะอากาศ   
 
 รวม:  โฮเวอรคราฟทีใ่ชบนพ้ืนดินหรอืหนองนํ้า 
   สโนวโมบิล 
 
 ไมรวม: โอเวอรคราฟทีใ่ชบนทองน้ําเปด—ดู  
   คําจํากัดความ (ผ) 
 
(ผ) ยานพาหนะทางนํ้า  หมายถึง อุปกรณสําหรับขนสง 
 ผูโดยสารหรือสิ่งของทางนํ้า   
 
 รวม:  โฮเวอรคราฟ  
 
(ฝ) อากาศยาน  หมายถึง อุปกรณสําหรับขนสง 
 ผูโดยสารหรือสิ่งของทางอากาศ  
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(u) A  special vehicle mainly used on industrial  
 premises  is a motor vehicle designed  
 primarily for use within the buildings and  
 premises of industrial or commercial  
 establishments. 
 
 Includes: battery-powered: 

• airport passenger vehicle 
• truck (baggage) (mail) 

 coal-car in mine 
 forklift (truck) 
 logging car 
 self-propelled truck, industrial 
 station baggage truck (powered) 
 tram, truck or tub (powered) in mine or 
quarry 

 
(v) A  special vehicle mainly used in agriculture   
 is a motor vehicle designed specifically for  
 use in farming and agriculture (horticulture),  
 for example to work the land, tend and  
 harvest crops and transport materials on  
 the farm. 
 
 Includes: combine harvester 

    self-propelled farm machinery 
    tractor (and trailer) 

 
(w) A special construction vehicle  is a motor  
 vehicle designed specifically for use in the  
 construction (and demolition) of roads,  
 buildings and other structures. 
 
 Includes: bulldozer 

    digger  
    dumper truck 
    earth-leveller 
    mechanical shovel 
    road-roller 

 
(x) A  special all-terrain vehicle  is a motor  
 vehicle of special design to enable it to  
 negotiate rough or soft terrain or snow.   
 Exmples of special design are high  
 construction, special wheels and tyres, tracks,  
 and support on a cushion of air. 
 
 Includes: hovercraft on land or swamp 

    snowmobile 
 

 Excludes: hovercraft on open water—see  
    definition (y) 
 
(y) A  watercraft  is any device for transporting  
 passengers or goods on water 
 
 Includes: hovercraft NOS 
 
(z) An  aircraft  is any device for transporting  
 passengers or goods in the air. 
 

(ธ) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชในพ้ืนที่อุตสาหกรรม   
 หมายถึง ยานยนตทีถู่กออกแบบในเบ้ืองตนสําหรับ 
 ใชงานภายในอาคาร หรือในบรเิวณพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 หรือการคา   
 
 รวม:  ใชแบตเตอรี่ : 

พาหนะรับสงผูโดยสารในสนามบิน •
รถบรรทุก (กระเปาเดินทาง) 
(ไปรษณียภัณฑ) 

•

   รถบรรทุกถานหินในเหมือง 
   รถฟอรคลิฟต  
   รถลากซุง 
   รถบรรทุกที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง   
   ในโรงงานอุตสาหกรรม 
   รถบรรทุกกระเปาในสถานี (มีเครื่องยนต) 
   รถราง  รถบรรทุก  หรือรถขนแร  
   (มีเครื่องยนต) ในเหมืองหรือบอหิน  
 
(น) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชในการเกษตร  หมายถงึ  
 ยานยนตทีถู่กออกแบบพิเศษสาํหรับใชในพ้ืนที ่
 เพาะปลูกและพื้นที่เกษตรกรรม (พืชสวน) เชน  
 ใชเตรยีมดิน  ดแูลและเก็บเก่ียวพืชผล  และ 
 ใชขนสงสิ่งของในไรนา   
 
 รวม:  เครื่องเก็บเก่ียวแบบรวม 
  เครื่องยนตในไรนาที่ขับเคลื่อนดวยตนเอง 
  รถแทรกเตอร (และรถพวง) 
 
(บ) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชในการกอสราง  หมายถึง  
 ยานยนตทีถู่กออกแบบพิเศษสาํหรับใชในการ 
 กอสราง (และการรื้อถอน) ถนน  อาคาร และ 
 สิ่งปลูกสรางอ่ืน  
 
 รวม:  รถบูลโดเซอร 
   รถขุด  
   รถบรรทุกเททาย 
   รถอัดดิน 
   รถเกลี่ย 
   รถบดถนน 
 
(ป) ยานพาหนะพิเศษทีใ่ชไดทุกภูมิประเทศ  หมายถึง  
 ยานยนตทีถู่กออก แบบพิเศษใหสามารถใชใน 
 ภูมิประเทศที่ขรุขระ หรือออนนุม หรือเปนหิมะ  
 ตัวอยางของการออกแบบพิเศษไดแกการยกสูง   
 ลอและยางพิเศษ ชวงลอ  และการรองรับดวย 
 เบาะอากาศ   
 
 รวม:  โฮเวอรคราฟทีใ่ชบนพ้ืนดินหรอืหนองนํ้า 
   สโนวโมบิล 
 
 ไมรวม: โอเวอรคราฟทีใ่ชบนทองน้ําเปด—ดู  
   คําจํากัดความ (ผ) 
 
(ผ) ยานพาหนะทางนํ้า  หมายถึง อุปกรณสําหรับขนสง 
 ผูโดยสารหรือสิ่งของทางนํ้า   
 
 รวม:  โฮเวอรคราฟ  
 
(ฝ) อากาศยาน  หมายถึง อุปกรณสําหรับขนสง 
 ผูโดยสารหรือสิ่งของทางอากาศ  
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Pedestrian injured in transport accident คนเดินเทาบาดเจ็บจากอุบตัิเหตกุารขนสง 
(V01-V09) 
 
Includes:   collision of pedestrian (conveyance)  
 with other pedestrian (conveyance)  
 (W51.-) 

• with subsequent fall (W03.-) 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V01-V06: 
 
.0 Nontraffic accident 
.1 Traffic accident 
.9 Unspecified whether traffic or  
 nontraffic accident 
 
 V01  Pedestrian injured in collision with  
 pedal cycle 

 
 V02  Pedestrian injured in collision with  
 two- or three-wheeled motor  
 vehicle  
 
 V03  Pedestrian injured in collision with  
 car, pick-up truck or van  
 
 V04  Pedestrian injured in collision with  
 heavy transport vehicle or bus  
 
 V05  Pedestrian injured in collision with  
 railway train or railway vehicle  
 
 V06  Pedestrian injured in collision with  
 other nonmotor vehicle  

 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 

 
 V09  Pedestrian injured in other and  
 unspecified transport accidents 

 
 Includes:  pedestrian injured by  
    special vehicle 

 
V09.0 Pedestrian injured in nontraffic  
 accident involving other and  
 unspecified motor vehicles 
 
V09.1 Pedestrian injured in unspecified  
 nontraffic accident  
 
V09.2 Pedestrian injured in traffic  
 accident involving other and  
 unspecified motor vehicles 
 
V09.3 Pedestrian injured in unspecified  
 traffic accident  
 
V09.9 Pedestrian injured in unspecified  
 transport accident  
 

(V01-V09) 
 
ไมรวม: การชนของคนเดินเทา (กําลังเดินทาง) กับ 
 คนเดินเทาอ่ืน (กําลังเดินทาง) (W51.-) 

ที่มีการลมหลังชน (W03.-) •
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V01-V06: 
.0 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจร 
.1 อุบติเหตุจราจร 
.9 ไมระบุรายละเอียดวาเปนอุบตัิเหตจุราจร 

หรอือบุัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
 
 V01  คนเดินเทาบาดเจ็บเพราะชนกับรถจกัรยาน 
 
 V02  คนเดินเทาบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 สองหรือสามลอ  
 
 V03  คนเดินเทาบาดเจ็บเพราะชนกับรถยนต  
 รถบรรทกุเล็ก  หรือรถตู  
 
 V04  คนเดินเทาบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 รถบรรทกุหนักหรือรถโดยสาร  
 
 V05  คนเดินเทาบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟ 
 หรอืพาหนะทีใ่ชราง  
 
 V06  คนเดินเทาบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะอ่ืน 
 ที่ไมมีเครื่องยนต  
 

รวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว  สัตวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
  
 V09  คนเดินเทาบาดเจ็บในอบุัติเหตุการขนสงอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  
 

รวม: คนเดินเทาบาดเจ็บจากยานพาหนะ  
   พิเศษ 
 
V09.0 คนเดินเทาบาดเจ็บในอบุัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจรท่ีเกี่ยวของกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  
 
V09.1  คนเดินเทาบาดเจ็บในอบุัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจรท่ีไมระบุรายละเอียด  
 
V09.2 คนเดินเทาบาดเจ็บในอบุัติเหตุจราจร 
 ที่เกี่ยวของกบัยานยนตอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 
V09.3 คนเดินเทาบาดเจ็บในอบุัติเหตุจราจรที ่
 ไมระบุรายละเอียด 
 
V09.9 คนเดินเทาบาดเจ็บในอบุัติเหตุการขนสง 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  
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Pedal cyclist injured in transport accident ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนสง 
(V10-V19)  
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V10-V18: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Unspecified pedal cyclist injured in  
 nontraffic accident 
.3 Person injured while boarding or  
 alighting 
.4 Driver injured in traffic accident 
.5 Passenger injured in traffic accident 
.9 Unspecified pedal cyclist injured in  
 traffic accident 
 
 V10  Pedal cyclist injured in collision  
 with pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V16.-) 
 
 V11  Pedal cyclist injured in collision  
 with other pedal cycle   
 
 V12  Pedal cyclist injured in collision  
 with two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 V13  Pedal cyclist injured in collision  
 with car, pick-up truck or van  
 
 V14  Pedal cyclist injured in collision  
 with heavy transport vehicle or bus  
 
 V15  Pedal cyclist injured in collision  
 with railway train or railway  
 vehicle   
 
 V16  Pedal cyclist injured in collision  
 with other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V17  Pedal cyclist injured in collision  
 with fixed or stationary object   
 
 
 
 
 
 
 
 

(V10-V19)  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V10-V18: 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
.2 ผูใชรถจกัรยานที่ไมระบุรายละเอียด 

บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร   
.3 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.4 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.5 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.9 ผูใชรถจกัรยานที่ไมระบุรายละเอียด 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร 
 
 
 
 V10  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบัคน 
 เดินเทาหรอืสัตว 
 

ไมรวม:  การชนกับพาหนะเทียมสัตวหรอื  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V16.-) 
 
 
 V11  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถจกัรยานอืน่ 
 
 V12  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 ยานยนตสองหรอืสามลอ 
 
 
 V13  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 V14  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถบรรทกุหนักหรือรถโดยสาร 
 
 V15  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
 
 V16  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 พาหนะอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 

รวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V17  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Pedal cyclist injured in transport accident ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนสง 
(V10-V19)  
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V10-V18: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Unspecified pedal cyclist injured in  
 nontraffic accident 
.3 Person injured while boarding or  
 alighting 
.4 Driver injured in traffic accident 
.5 Passenger injured in traffic accident 
.9 Unspecified pedal cyclist injured in  
 traffic accident 
 
 V10  Pedal cyclist injured in collision  
 with pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V16.-) 
 
 V11  Pedal cyclist injured in collision  
 with other pedal cycle   
 
 V12  Pedal cyclist injured in collision  
 with two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 V13  Pedal cyclist injured in collision  
 with car, pick-up truck or van  
 
 V14  Pedal cyclist injured in collision  
 with heavy transport vehicle or bus  
 
 V15  Pedal cyclist injured in collision  
 with railway train or railway  
 vehicle   
 
 V16  Pedal cyclist injured in collision  
 with other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V17  Pedal cyclist injured in collision  
 with fixed or stationary object   
 
 
 
 
 
 
 
 

(V10-V19)  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V10-V18: 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
.2 ผูใชรถจกัรยานที่ไมระบุรายละเอียด 

บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร   
.3 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.4 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.5 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.9 ผูใชรถจกัรยานที่ไมระบุรายละเอียด 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร 
 
 
 
 V10  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบัคน 
 เดินเทาหรอืสัตว 
 

ไมรวม:  การชนกับพาหนะเทียมสัตวหรอื  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V16.-) 
 
 
 V11  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถจกัรยานอืน่ 
 
 V12  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 ยานยนตสองหรอืสามลอ 
 
 
 V13  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 V14  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถบรรทกุหนักหรือรถโดยสาร 
 
 V15  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
 
 V16  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 พาหนะอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 

รวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V17  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่
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 V18  Pedal cyclist injured in noncollision 
 transport accident 
 
 Includes:  fall or thrown from pedal  
    cycle (without antecedent  
    collision) 
    overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
V19  Pedal cyclist injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V19.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V19.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V19.2 Unspecified pedal cyclist injured in  
 collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 nontraffic accident 
 Pedal cycle collision NOS, nontraffic 
 
V19.3 Pedal cyclist [any] injured in  
 unspecified nontraffic accident 
 Pedal cycle accident NOS, nontraffic 
 Pedal cyclist injured in nontraffic  
 accident NOS 
 
V19.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V19.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V19.6 Unspecified pedal cyclist injured in  
 collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 traffic accident 
 Pedal cycle collision NOS (traffic) 
 
V19.8 Pedal cyclist [any] injured in other  
 specified transport accidents 
 Trapped by part of pedal cycle 
 
V19.9 Pedal cyclist [any] injured in  
 unspecified traffic accident 
 Pedal cycle accident NOS 
 
 
 
 
 

 V18  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุ 
 การขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:     ตกหรือถูกเหว่ียงออกจาก  
   รถจักรยาน (ไมมีการชนเกิดข้ึนกอน) 
   พลิกคว่ํา : 

• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V19  ผูใชรถจกัรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุ 
 การขนสงอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด  
 
V19.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V19.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
 
V19.2 ผูใชรถจกัรยานที่ไมระบุรายละเอียด 

บาดเจบ็เพราะชนกบัยานยนตอื่นและ  
 ที่ไมระบรุายละเอียดในอุบตัเิหตทุีไ่มใช  
 อุบัติเหตุจราจร  
 การชนของรถจกัรยาน ไมเก่ียวกับการจราจร 
 
V19.3 ผูใชรถจกัรยาน [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุของรถจักรยาน ไมเก่ียวกับการจราจร 

ผูใชรถจักรยานบาดเจ็บในอุบัติเหตทุี่ไมใช  
 จากการจราจร  
 
V19.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร  
 
V19.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 
V19.6 ผูใชรถจกัรยานที่ไมระบุรายละเอียด 
 บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียดในอุบตัเิหตุจราจร  
 การชนของรถจกัรยาน (การจราจร) 
 
V19.8 ผูใชรถจกัรยาน [ไมวาผูใด] บาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุการขนสงอื่นที่ระบุรายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยสวนของรถจักรยาน 
 
V19.9 ผูใชรถจกัรยาน [ไมวาผูใด] บาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุจราจรที่ไมระบรุายละเอียด  
 อุบัติเหตุของรถจักรยาน  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Motorcycle rider injured in transport accident ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสง  
(V20-V29)  
 
Includes: moped 
  motorcycle with sidecar 
  motorized bicycle 
  motor scooter 
 
Excludes: three-wheeled motor vehicle (V30-V39) 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V20-V28: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Unspecified motorcycle rider  injured  
 in nontraffic accident 
.3 Person injured while boarding or  
 alighting 
.4 Driver injured in traffic accident 
.5 Passenger injured in traffic accident 
.9 Unspecified motorcycle rider  
 injured in traffic accident 
 
 V20  Motorcycle rider injured in collision  
 with pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V26.-) 
 
 V21  Motorcycle rider injured in collision  
 with pedal cycle   
 
 V22  Motorcycle rider injured in collision  
 with two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 V23  Motorcycle rider injured in collision  
 with car, pick-up truck or van  
 
 V24  Motorcycle rider injured in collision  
 with heavy transport vehicle or bus  
 
 V25  Motorcycle rider injured in collision  
 with railway train or railway vehicle 
 
 V26  Motorcycle rider injured in collision  
 with other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 
 
 
 

(V20-V29)  
 
รวม: รถปอป 
 รถจักรยานยนตที่มีรถพวงขาง 
 รถจักรยานสองลอที่มีเครื่องยนต 
 รถสกูตเตอรที่มเีครื่องยนต 
 
ไมรวม: ยานยนตสามลอ (V30-V39) 
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V20-V28: 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูใชรถจกัรยานยนตที่ไมระบรุายละเอียด 

บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร   
.3 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.4 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.5 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.9 ผูใชรถจกัรยานยนตที่ไมระบรุายละเอียด 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร 
 
 
 V20  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับคนเดินเทาหรอืสัตว  
 

ไมรวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว  หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V26.-) 
 
 
 V21  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถจกัรยาน 
 
 V22  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตสองหรอืสามลอ  
 
 V23  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 V24  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถบรรทกุหนักหรอืรถโดยสาร 
 
 V25  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
 
 V26  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับพาหนะอื่นที่ไมเครือ่งยนต 
 

รวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Motorcycle rider injured in transport accident ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสง  
(V20-V29)  
 
Includes: moped 
  motorcycle with sidecar 
  motorized bicycle 
  motor scooter 
 
Excludes: three-wheeled motor vehicle (V30-V39) 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V20-V28: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Unspecified motorcycle rider  injured  
 in nontraffic accident 
.3 Person injured while boarding or  
 alighting 
.4 Driver injured in traffic accident 
.5 Passenger injured in traffic accident 
.9 Unspecified motorcycle rider  
 injured in traffic accident 
 
 V20  Motorcycle rider injured in collision  
 with pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V26.-) 
 
 V21  Motorcycle rider injured in collision  
 with pedal cycle   
 
 V22  Motorcycle rider injured in collision  
 with two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 V23  Motorcycle rider injured in collision  
 with car, pick-up truck or van  
 
 V24  Motorcycle rider injured in collision  
 with heavy transport vehicle or bus  
 
 V25  Motorcycle rider injured in collision  
 with railway train or railway vehicle 
 
 V26  Motorcycle rider injured in collision  
 with other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 
 
 
 

(V20-V29)  
 
รวม: รถปอป 
 รถจักรยานยนตที่มีรถพวงขาง 
 รถจักรยานสองลอที่มีเครื่องยนต 
 รถสกูตเตอรที่มเีครื่องยนต 
 
ไมรวม: ยานยนตสามลอ (V30-V39) 
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V20-V28: 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูใชรถจกัรยานยนตที่ไมระบรุายละเอียด 

บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร   
.3 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.4 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.5 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.9 ผูใชรถจกัรยานยนตที่ไมระบรุายละเอียด 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร 
 
 
 V20  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับคนเดินเทาหรอืสัตว  
 

ไมรวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว  หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V26.-) 
 
 
 V21  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถจกัรยาน 
 
 V22  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตสองหรอืสามลอ  
 
 V23  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 V24  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถบรรทกุหนักหรอืรถโดยสาร 
 
 V25  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
 
 V26  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับพาหนะอื่นที่ไมเครือ่งยนต 
 

รวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

 V27  Motorcycle rider injured in collision  
 with fixed or stationary object   
 
 V28  Motorcycle rider injured in  
 noncollision transport accident  
 
 Includes:  fall or thrown from pedal  
    cycle (without antecedent  
    collision) 
      overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V29  Motorcycle rider injured in other  
 and unspecified transport  
 accidents   
 
V29.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V29.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V29.2 Unspecified motorcycle rider  
 injured in collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 nontraffic accident 
 Motorcycle collision NOS, nontraffic 
 
V29.3 Motorcycle rider [any] injured in  
 unspecified nontraffic accident 
 Motorcycle accident NOS, nontraffic 
 Motorcycle rider injured in nontraffic  
 accident NOS 
 
V29.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V29.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V29.6 Unspecified motorcycle rider  
 injured in collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 traffic accident 
 Motorcycle collision NOS (traffic) 
 
V29.8 Motorcycle rider [any] injured in  
 other specified transport accidents 
 Trapped by part of motorcycle 
 
V29.9 Motorcycle rider [any] injured in  
 unspecified traffic accident 
 Motorcycle accident NOS 
 

 V27  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับวัตถุทีต่รงึอยูกบัทีห่รือไมเคล่ือนที ่ 
 
 V28  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 การขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:   ตกหรือถูกเหว่ียงออกจาก  
   รถจักรยานยนต  
   (ไมมีการชนเกิดข้ึนกอน) 
        พลิกคว่ํา : 

• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V29  ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 การขนสงอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด  
 
V29.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
 
V29.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
 
V29.2 ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 ในอุบัติเหตุทีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร  
 การชนของรถจกัรยานยนต ไมเก่ียวกับ 
 การจราจร 
 
V29.3 ผูใชรถจกัรยานยนต [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 
 จราจรที่ไมระบุรายละเอียด  
 อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต ไมเก่ียวกับ 

การจราจร  
 ผูใชรถจักรยานยนตบาดเจ็บในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตจุราจร  
 
V29.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 
V29.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร 
 
V29.6 ผูใชรถจกัรยานยนตบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 ในอุบัติเหตุจราจร  
 การชนของรถจกัรยานยนต (การจราจร) 
 
V29.8 ผูใชรถจกัรยานยนต [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสงอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยสวนของรถจักรยานยนต 
 
V29.9 ผูใชรถจกัรยานยนต [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจรทีไ่มระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุของรถจักรยานยนต  
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Occupant of three-wheeled motor vehicle 
injured in transport accident 

ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสง 

(V30-V39) 
 
Includes: motorized tricycle 
 
Excludes: motorcycle with sidecar (V20-V29) 
 vehicle designed primarily for off-road  
 use (V86.-)  
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V30-V38: 

 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle injured in  
 nontraffic accident 
.3 Unspecified occupant of three-wheeled  
 motor vehicle injured in nontraffic  
 accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident 
.7 Person on outside of vehicle  
 injured in traffic accident 
.9 Unspecified occupant of three-wheeled  
 motor vehicle injured in traffic accident 

 
 V30  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V36.-) 
 
 V31  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 pedal cycle   
 
 V32  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 V33  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with car,  
 pick-up truck or van 
  
 V34  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 heavy transport vehicle or bus  
 
 
 
 
 

(V30-V39) 
 
รวม: รถสามลอเครื่อง 
 
ไมรวม: รถจักรยานยนตที่มีรถพวงขาง (V20-V29) 
 พาหนะที่ถูกออกแบบสําหรับใชนอกถนน  
 (V86.-)  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V30-V38: 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ

ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
.3 ผูใชยานยนตสามลอที่ไมระบุรายละเอียด 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.9 ผูใชยานยนตสามลอที่ไมระบุรายละเอียด 

บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
 
 
 V30  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับคนเดินเทาหรอืสัตว 
 

ไมรวม:  การชนกับพาหนะเทียมสัตว หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V36.-) 
 
 
 
 V31  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถจกัรยาน  
 
 
 V32  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตสองหรอืสามลอ 
 
   
 V33  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 
 
 V34  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถบรรทกุหนักหรอืรถโดยสาร 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Occupant of three-wheeled motor vehicle 
injured in transport accident 

ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสง 

(V30-V39) 
 
Includes: motorized tricycle 
 
Excludes: motorcycle with sidecar (V20-V29) 
 vehicle designed primarily for off-road  
 use (V86.-)  
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V30-V38: 

 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle injured in  
 nontraffic accident 
.3 Unspecified occupant of three-wheeled  
 motor vehicle injured in nontraffic  
 accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident 
.7 Person on outside of vehicle  
 injured in traffic accident 
.9 Unspecified occupant of three-wheeled  
 motor vehicle injured in traffic accident 

 
 V30  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V36.-) 
 
 V31  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 pedal cycle   
 
 V32  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 V33  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with car,  
 pick-up truck or van 
  
 V34  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 heavy transport vehicle or bus  
 
 
 
 
 

(V30-V39) 
 
รวม: รถสามลอเครื่อง 
 
ไมรวม: รถจักรยานยนตที่มีรถพวงขาง (V20-V29) 
 พาหนะที่ถูกออกแบบสําหรับใชนอกถนน  
 (V86.-)  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V30-V38: 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ

ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
.3 ผูใชยานยนตสามลอที่ไมระบุรายละเอียด 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.9 ผูใชยานยนตสามลอที่ไมระบุรายละเอียด 

บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
 
 
 V30  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับคนเดินเทาหรอืสัตว 
 

ไมรวม:  การชนกับพาหนะเทียมสัตว หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V36.-) 
 
 
 
 V31  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถจกัรยาน  
 
 
 V32  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตสองหรอืสามลอ 
 
   
 V33  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 
 
 V34  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถบรรทกุหนักหรอืรถโดยสาร 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

 V35  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 railway train or railway vehicle   
 
 V36  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V37  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in collision with  
 fixed or stationary object  
  
 V38  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in noncollision  
 transport accident  
 
 Includes:  fall or thrown from pedal  
    cycle (without antecedent  
    collision) 
     overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V39  Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V39.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V39.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V39.2 Unspecified occupant of three- 
 wheeled motor vehicle injured in  
 collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 nontraffic accident 
 Collision NOS involving three-wheeled  
 motor vehicle, nontraffic 
 
 
V39.3 Occupant [any] of three-wheeled  
 motor vehicle injured in unspecified  
 nontraffic accident 
 Accident NOS involving three-wheeled  
 motor vehicle, nontraffic 
 Occupant of three-wheeled motor  
 vehicle injured in nontraffic accident  
 NOS 
 
 
 

 V35  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับรถไฟหรือพาหนะที่ใชราง  
 
 V36  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับพาหนะอื่นที่ไมมีเครื่องยนต 
 

รวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V37  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับวัตถุทีต่รงึอยูกบัทีห่รือไมเคล่ือนที ่ 
 
 V38  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 การขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:   ตกหรือถูกเหว่ียงออกจากยานยนต  
   สามลอ (ไมมีการชนเกิดข้ึนกอน) 
   พลิกคว่ํา : 

• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V39  ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 
 การขนสงอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด  
  
V39.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V39.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด ในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 

ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน V39.2 
 กับยานยนตอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 ในอุบัติเหตุทีไ่มใชอุบัติเหตุ จราจร  
 การชนที่เก่ียวกับยานยนตสามลอ ไมเก่ียวกับ 
 การจราจร 
 
V39.3 ผูใชยานยนตสามลอ [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 
 จราจรที่ไมระบุรายละเอียด  

อุบัติเหตุที่เก่ียวกับยานยนตสามลอ ไมเก่ียวกับ  
 การจราจร 
 ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บในอุบัติเหตทุี ่
 ไมใชอุบัติเหตจุราจร  
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V39.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V39.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V39.6 Unspecified occupant of three- 
 wheeled motor vehicle injured in  
 collision with other and unspecified  
 motor vehicles in traffic accident 
 Collision NOS involving three-wheeled  
 motor vehicle (traffic) 
 
V39.8 Occupant [any] of three-wheeled  
 motor vehicle injured in other  
 specified transport accidents 
 Trapped by door or other part of three- 
 wheeled motor vehicle 
 
V39.9 Occupant [any] of three-wheeled  
 motor vehicle injured in unspecified  
 traffic accident 
 Accident NOS involving three-wheeled  
 motor vehicle 
 
Car occupant injured in transport accident 
(V40-V49) 
 
Includes:  minibus 
  
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V40-V48: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle injured in  
 nontraffic accident 
.3 Unspecified car occupant injured in  
 nontraffic accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident  
.7 Person on outside of vehicle  
 injured in traffic accident 
.9 Unspecified car occupant injured in  
 traffic accident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V39.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 
V39.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 
V39.6 ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 ในอุบัติเหตุจราจร  
 การชนที่เก่ียวกับยานยนตสามลอ  
 (การจราจร) 
 

ผูใชยานยนตสามลอ [ไมวาผูใด]  V39.8 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสงอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของยานยนต 
 สามลอ 
 
V39.9 ผูใชยานยนตสามลอ [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุที่เก่ียวกับยานยนตสามลอ  
 
ผูใชรถยนตบาดเจ็บในอุบตัเิหตกุารขนสง 
(V40-V49) 
 
รวม: มินิบัส 
  
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V40-V48 : 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร 

ผูใชรถยนตทีไ่มระบุรายละเอียดบาดเจ็บ .3 
 ในอุบัติเหตุทีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.9 ผูใชรถยนตทีไ่มระบุรายละเอียดบาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุจราจร 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V39.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V39.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V39.6 Unspecified occupant of three- 
 wheeled motor vehicle injured in  
 collision with other and unspecified  
 motor vehicles in traffic accident 
 Collision NOS involving three-wheeled  
 motor vehicle (traffic) 
 
V39.8 Occupant [any] of three-wheeled  
 motor vehicle injured in other  
 specified transport accidents 
 Trapped by door or other part of three- 
 wheeled motor vehicle 
 
V39.9 Occupant [any] of three-wheeled  
 motor vehicle injured in unspecified  
 traffic accident 
 Accident NOS involving three-wheeled  
 motor vehicle 
 
Car occupant injured in transport accident 
(V40-V49) 
 
Includes:  minibus 
  
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V40-V48: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle injured in  
 nontraffic accident 
.3 Unspecified car occupant injured in  
 nontraffic accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident  
.7 Person on outside of vehicle  
 injured in traffic accident 
.9 Unspecified car occupant injured in  
 traffic accident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V39.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 
V39.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 
V39.6 ผูใชยานยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชน 
 กับยานยนตอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 ในอุบัติเหตุจราจร  
 การชนที่เก่ียวกับยานยนตสามลอ  
 (การจราจร) 
 

ผูใชยานยนตสามลอ [ไมวาผูใด]  V39.8 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสงอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของยานยนต 
 สามลอ 
 
V39.9 ผูใชยานยนตสามลอ [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุที่เก่ียวกับยานยนตสามลอ  
 
ผูใชรถยนตบาดเจ็บในอุบตัเิหตกุารขนสง 
(V40-V49) 
 
รวม: มินิบัส 
  
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V40-V48 : 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร 

ผูใชรถยนตทีไ่มระบุรายละเอียดบาดเจ็บ .3 
 ในอุบัติเหตุทีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.9 ผูใชรถยนตทีไ่มระบุรายละเอยีดบาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุจราจร 
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 V40  Car occupant injured in collision 
 with pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V46.-) 
 
 V41  Car occupant injured in collision  
 with pedal cycle   
 
 V42  Car occupant injured in collision  
 with two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 V43  Car occupant injured in collision  
 with car, pick-up truck or van 
 
 V44  Car occupant injured in collision  
 with heavy transport vehicle or bus  
 
 V45  Car occupant injured in collision  
 with railway train or railway vehicle   
 
 V46  Car occupant injured in collision  
 with other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V47  Car occupant injured in collision  
 with fixed or stationary object   
 
 V48  Car occupant injured in  
 noncollision transport accident  
 
 Includes:  overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V49  Car occupant injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V49.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V49.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V49.2 Unspecified car occupant injured in  
 collision with other and unspecified  
 motor vehicles in nontraffic  
 accident 
 Car collision NOS, nontraffic 
 
 
 

 V40  ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับคนเดิน 
 เทาหรอืสัตว 
 

ไมรวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว  หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V46.-) 
 
 V41  ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับรถจกัรยาน  
 
 V42  ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 สองหรือสามลอ 
   
 V43  ผูใชรถยนตสามลอบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 รถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 V44  ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 รถบรรทกุหนักหรือรถโดยสาร 
 
 V45  ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับรถไฟ 
 หรอืพาหนะทีใ่ชราง  
 
 V46  ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับพาหนะ 
 อื่นที่ไมมีเครื่องยนต 
 

รวม:   การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V47  ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับวตัถุที ่
 ตรึงอยูกับที่หรือไมเคล่ือนที ่ 
 
 V48  ผูใชรถยนตบาดเจ็บในอุบตัเิหตกุาร 
 ขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:   พลิกคว่ํา :  
• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V49  ผูใชรถยนตบาดเจ็บในอุบตัเิหตกุาร 
 ขนสงอื่นและที่ไมระบรุายละเอียด  
 
V49.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V49.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V49.2 ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 

อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่ 
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 การชนของรถยนต ไมเก่ียวกับการจราจร 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V49.3 Car occupant [any] injured in  
 unspecified nontraffic accident 
 Car accident NOS, nontraffic 
 Car occupant injured in nontraffic  
 accident NOS 
 
V49.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V49.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V49.6 Unspecified car occupant injured in  
 collision with other and unspecified  
 motor vehicles in traffic accident 
 Car collision NOS (traffic) 
 
V49.8 Car occupant [any] injured in other  
 specified transport accidents 
 Trapped by door or other part of car 
 
V49.9 Car occupant [any] injured in  
 unspecified traffic accident 
 Car accident NOS  
 
Occupant of pick-up truck or van injured in 
transport accident 
(V50-V59) 
 
Excludes:  heavy transport vehicle (V60-V69)  
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V50-V58: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle  
 injured in nontraffic accident 
.3 Unspecified occupant of pick-up  
 truck or van injured in nontraffic  
 accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident 
.7 Person on outside of vehicle injured in  
 traffic accident 
.9 Unspecified occupant of pick-up truck  
 or van injured in traffic accident 
 
 
 
 
 
 
 

V49.3 ผูใชรถยนต [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุรถยนต ไมเก่ียวกับการจราจร 
 ผูใชรถยนตบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร  
 
V49.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 

ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น V49.5 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร 
 
V49.6 ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 การชนของรถยนต (การจราจร) 
 
V49.8 ผูใชรถยนต [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุการขนสงอื่นทีร่ะบุรายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของรถยนต 
 
V49.9 ผูใชรถยนต [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 

อุบัติเหตุการจราจรที่ไมระบรุายละเอียด   
 อุบัติเหตุรถยนต  
 
ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บในอบุตัิเหตกุาร
ขนสง  
(V50-V59) 
 
ไมรวม: รถบรรทุกหนัก (V60-V69)  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V50-V58 : 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร 

ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูที่ไมระบ ุ.3 
 รายละเอียดบาดเจ็บในอุบตัเิหตทุีไ่มใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.9 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูที่ไมระบ ุ

รายละเอียดบาดเจ็บในอุบตัเิหตุจราจร  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V49.3 Car occupant [any] injured in  
 unspecified nontraffic accident 
 Car accident NOS, nontraffic 
 Car occupant injured in nontraffic  
 accident NOS 
 
V49.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V49.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V49.6 Unspecified car occupant injured in  
 collision with other and unspecified  
 motor vehicles in traffic accident 
 Car collision NOS (traffic) 
 
V49.8 Car occupant [any] injured in other  
 specified transport accidents 
 Trapped by door or other part of car 
 
V49.9 Car occupant [any] injured in  
 unspecified traffic accident 
 Car accident NOS  
 
Occupant of pick-up truck or van injured in 
transport accident 
(V50-V59) 
 
Excludes:  heavy transport vehicle (V60-V69)  
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V50-V58: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle  
 injured in nontraffic accident 
.3 Unspecified occupant of pick-up  
 truck or van injured in nontraffic  
 accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident 
.7 Person on outside of vehicle injured in  
 traffic accident 
.9 Unspecified occupant of pick-up truck  
 or van injured in traffic accident 
 
 
 
 
 
 
 

V49.3 ผูใชรถยนต [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุรถยนต ไมเก่ียวกับการจราจร 
 ผูใชรถยนตบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร  
 
V49.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 

ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น V49.5 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร 
 
V49.6 ผูใชรถยนตบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 การชนของรถยนต (การจราจร) 
 
V49.8 ผูใชรถยนต [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุการขนสงอื่นทีร่ะบุรายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของรถยนต 
 
V49.9 ผูใชรถยนต [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 

อุบัติเหตุการจราจรที่ไมระบรุายละเอียด   
 อุบัติเหตุรถยนต  
 
ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บในอบุตัิเหตกุาร
ขนสง  
(V50-V59) 
 
ไมรวม: รถบรรทุกหนัก (V60-V69)  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V50-V58 : 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร 

ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูที่ไมระบ ุ.3 
 รายละเอียดบาดเจ็บในอุบตัเิหตทุีไ่มใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.9 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูที่ไมระบ ุ

รายละเอียดบาดเจ็บในอุบตัเิหตุจราจร  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

 V50  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with pedestrian  
 or Animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    veicle or animal being  
    ridden (V56.-) 
 
 V51  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with pedal cycle   
 
 V52  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with two- or  
 three- wheeled motor vehicle 
 
 V53  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with car,  
 pick-up truck or van 
  
 V54  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with heavy  
 transport vehicle or bus  
 
 V55  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with railway  
 train or railway vehicle   
 
 V56  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with other  
 nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V57  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in collision with fixed or  
 stationary object   
 
 V58  Occupant of pick-up truck or van  
 injured in noncollision transport  
 accident  
 
 Includes:  overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V59  Occupant of pick-up truck or van  
 vehicle injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V59.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V59.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 

 V50  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับคนเดินเทาหรอืสัตว 
 

ไมรวม:  การชนกับพาหนะเทียมสัตว  หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V56.-) 
 
 V51  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับรถจักรยาน  
 
 V52  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับยานยนตสองหรือสามลอ 
   
 V53  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับรถยนต  รถบรรทกุเล็ก   
 หรอืรถตู 
 
 V54  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับรถบรรทุกหนักหรอื 
 รถโดยสาร 
 
 V55  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับรถไฟหรอืพาหนะที่ใชราง  
 
 V56  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับพาหนะอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 
 รวม:  การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่
   คนกําลังข่ี 
 
 V57  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับวตัถทุีต่รึงอยูกบัทีห่รอื 
 ไมเคล่ือนที ่ 
 
 V58  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุการขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:   พลิกคว่ํา :  
• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V59  ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุการขนสงอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 
V59.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V59.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V59.2 Unspecified occupant of pick-up  
 truck or van injured in collision  
 with other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 Collision NOS involving pick-up truck or  
 van, nontraffic 
 
V59.3 Occupant [any] of pick-up truck or  
 van injured in unspecified  
 nontraffic accident 
 Accident NOS involving pick-up truck or  
 van, nontraffic 
 Occupant of pick-up truck or van  
 injured in nontraffic accident NOS 
 
V59.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V59.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V59.6 Unspecified occupant of pick-up  
 truck or van injured in collision  
 with other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 Collision NOS involving pick-up truck or  
 van (traffic) 
 
V59.8 Occupant [any] of pick-up truck or  
 van injured in other specified  
 transport accidents 
 Trapped by door or other part of pick- 
 up truck or van  
 
V59.9 Occupant [any] of pick-up truck or  
 van injured in unspecified traffic  
 accident 
 Accident NOS involving pick-up truck or  
 van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V59.2 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บใน 
 การชนกบัยานยนตอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 การชนที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู  
 ไมเก่ียวกับการจราจร 
 
V59.3 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตู [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 

จราจรที่ไมระบุรายละเอียด   
 อุบัติเหตุที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู   
 ไมเก่ียวกับการจราจร 
 ผูใชรถบรรทุกเล็กหรือรถตูบาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุที่ไมเก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร  
 
V59.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 
V59.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 

ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บใน V59.6 
 การชนกบัยานยนตอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร  
 การชนที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู  
 (การจราจร) 
 
V59.8 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตู [ไมวาผูใด] 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตุการขนสงอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของรถบรรทุก 
 เล็กหรือรถตู 
 

ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตู [ไมวาผูใด]  V59.9 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจรทีไ่มระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V59.2 Unspecified occupant of pick-up  
 truck or van injured in collision  
 with other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 Collision NOS involving pick-up truck or  
 van, nontraffic 
 
V59.3 Occupant [any] of pick-up truck or  
 van injured in unspecified  
 nontraffic accident 
 Accident NOS involving pick-up truck or  
 van, nontraffic 
 Occupant of pick-up truck or van  
 injured in nontraffic accident NOS 
 
V59.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V59.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V59.6 Unspecified occupant of pick-up  
 truck or van injured in collision  
 with other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 Collision NOS involving pick-up truck or  
 van (traffic) 
 
V59.8 Occupant [any] of pick-up truck or  
 van injured in other specified  
 transport accidents 
 Trapped by door or other part of pick- 
 up truck or van  
 
V59.9 Occupant [any] of pick-up truck or  
 van injured in unspecified traffic  
 accident 
 Accident NOS involving pick-up truck or  
 van 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V59.2 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บใน 
 การชนกบัยานยนตอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 การชนที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู  
 ไมเก่ียวกับการจราจร 
 
V59.3 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตู [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 

จราจรที่ไมระบุรายละเอียด   
 อุบัติเหตุที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู   
 ไมเก่ียวกับการจราจร 
 ผูใชรถบรรทุกเล็กหรือรถตูบาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุที่ไมเก่ียวกับอุบัติเหตุจราจร  
 
V59.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 
V59.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 

ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตูบาดเจ็บใน V59.6 
 การชนกบัยานยนตอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร  
 การชนที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู  
 (การจราจร) 
 
V59.8 ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตู [ไมวาผูใด] 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสงอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของรถบรรทุก 
 เล็กหรือรถตู 
 

ผูใชรถบรรทกุเล็กหรอืรถตู [ไมวาผูใด]  V59.9 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจรทีไ่มระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุที่เก่ียวกับรถบรรทุกเล็กหรือรถตู 
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Occupant of heavy transport vehicle injured 
in transport accident 

ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสง 

(V60-V69) 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V60-V68: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle injured in  
 nontraffic accident 
.3 Unspecified occupant of heavy  
 transport vehicle injured in nontraffic  
 accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident 
.7 Person on outside of vehicle injured in  
 traffic accident 
.9 Unspecified occupant of heavy  
 transport vehicle injured in traffic  
 accident 
 
 V60  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    veicle or animal being  
    ridden (V66.-) 
 
 V61  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 pedal cycle   
 
 V62  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 two- or three-wheeled motor  
 vehicle 
 
 V63  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with car,  
 pick-up truck or van 
  
 V64  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 heavy transport vehicle or bus  
 
 V65  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 railway train or railway vehicle   
 
 
 
 
 
 

(V60-V69) 
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V60-V68 : 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ

ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร  
.3 ผูใชรถบรรทกุหนักที่ไมระบุรายละเอียด 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 

ผูใชรถบรรทกุหนักที่ไมระบุรายละเอียด .9 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร 
 
 
 
 
 V60  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชน 
 กับคนเดินเทาหรอืสัตว 
 

ไมรวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V66.-) 
 
 V61  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถจกัรยาน  
 
 V62  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 ยานยนตสองหรอืสามลอ 
 
 V63  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถยนต  รถบรรทุกเล็ก  หรอืรถตู 
 
 V64  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถบรรทกุหนักหรือรถโดยสาร 
 
 V65  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะที่ใชราง  
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 V66  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V67  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 fixed or stationary object   
 
 V68  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in noncollision  
 transport accident  
 
 Includes:  overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V69  Occupant of heavy transport  
 vehicle vehicle injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V69.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V69.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V69.2 Unspecified occupant of heavy  
 transport vehicle injured in  
 collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 nontraffic accident 
 Collision NOS involving heavy transport  
 vehicle, nontraffic 
 
V69.3 Occupant [any] of heavy transport  
 vehicle injured in unspecified  
 nontraffic accident 
 Accident NOS involving heavy transport  
 vehicle, nontraffic 
 Occupant of heavy transport vehicle  
 injured in nontraffic accident NOS 
 
V69.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V69.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
 
 
 

 V66  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 พาหนะอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 

รวม:    การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V67  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่ 
 
 V68  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บในอุบตัิเหตุ 
 การขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:   พลิกคว่ํา :  
• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V69  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บในอุบตัิเหตุ 
 การขนสงอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด  
 
V69.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V69.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 

ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั V69.2 
 ยานยนตอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดใน 
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุ จราจร  
 การชนที่เก่ียวกับรถบรรทุกหนัก  ไมเก่ียวกับ 
 การจราจร 
 
V69.3 ผูใชรถบรรทกุหนัก [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 
 จราจรที่ไมระบุรายละเอียด  

อุบัติเหตุที่เก่ียวกับรถบรรทุกหนัก ไมเก่ียวกับ  
 การจราจร 
 ผูใชรถบรรทุกหนักบาดเจ็บในอุบัติเหตทุี ่
 ไมใชอุบัติเหตจุราจร 
 
V69.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 
V69.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร 
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 V66  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V67  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in collision with  
 fixed or stationary object   
 
 V68  Occupant of heavy transport  
 vehicle injured in noncollision  
 transport accident  
 
 Includes:  overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V69  Occupant of heavy transport  
 vehicle vehicle injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V69.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V69.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V69.2 Unspecified occupant of heavy  
 transport vehicle injured in  
 collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 nontraffic accident 
 Collision NOS involving heavy transport  
 vehicle, nontraffic 
 
V69.3 Occupant [any] of heavy transport  
 vehicle injured in unspecified  
 nontraffic accident 
 Accident NOS involving heavy transport  
 vehicle, nontraffic 
 Occupant of heavy transport vehicle  
 injured in nontraffic accident NOS 
 
V69.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V69.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
 
 
 

 V66  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 พาหนะอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 

รวม:    การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V67  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่ 
 
 V68  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บในอุบตัิเหตุ 
 การขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:   พลิกคว่ํา :  
• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V69  ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บในอุบตัิเหตุ 
 การขนสงอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด  
 
V69.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V69.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 

ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั V69.2 
 ยานยนตอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดใน 
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุ จราจร  
 การชนที่เก่ียวกับรถบรรทุกหนัก  ไมเก่ียวกับ 
 การจราจร 
 
V69.3 ผูใชรถบรรทกุหนัก [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 
 จราจรที่ไมระบุรายละเอียด  

อุบัติเหตุที่เก่ียวกับรถบรรทุกหนัก ไมเก่ียวกับ  
 การจราจร 
 ผูใชรถบรรทุกหนักบาดเจ็บในอุบัติเหตทุี ่
 ไมใชอุบัติเหตจุราจร 
 
V69.4 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
 
V69.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุจราจร 
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V69.6 Unspecified occupant of heavy  
 transport vehicle injured in  
 collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 traffic accident 
 Collision NOS involving heavy transport  
 vehicle (traffic) 
 
V69.8 Occupant [any] of heavy transport  
 vehicle injured in other specified  
 transport accidents 
 Trapped by door or other part of heavy  
 transport vehicle  
 
V69.9 Occupant [any] of heavy transport  
 vehicle injured in unspecified  
 traffic accident 
 Accident NOS involving heavy transport  
 vehicle 
 
Bus occupant injured in transport accident 
(V70-V79) 
 
Excludes:  minibus (V40-V49) 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V70-V78: 
 
.0 Driver injured in nontraffic accident 
.1 Passenger injured in nontraffic  
 accident 
.2 Person on outside of vehicle injured in  
 nontraffic accident 
.3 Unspecified bus occupant injured in  
 nontraffic accident 
.4 Person injured while boarding or  
 alighting 
.5 Driver injured in traffic accident 
.6 Passenger injured in traffic accident 
.7 Person on outside of vehicle injured in  
 traffic accident 
.9 Unspecified bus occupant injured in  
 traffic accident 
 
 V70  Bus occupant injured in collision  
 with pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V76.-) 
 
 V71  Bus occupant injured in collision  
 with pedal cycle   
 
 V72  Bus occupant injured in collision  
 with two- or three-wheeled motor  
 vehicle   
 
 

V69.6 ผูใชรถบรรทกุหนักบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 ยานยนตอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดใน 
 อุบัติเหตุจราจร  
 การชนที่เก่ียวกับรถบรรทุกหนัก (การจราจร) 
 
V69.8 ผูใชรถบรรทกุหนัก [ไมวาผูใด]  
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสงอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของรถบรรทุกหนัก 
 

ผูใชรถบรรทกุหนัก [ไมวาผูใด]  V69.9 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุที่เก่ียวกับรถบรรทุกหนัก 
 
 
ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการขนสง 
(V70-V79) 
 
ไมรวม: มินิบัส (V40-V49) 
  
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V70-V78 : 
 
.0 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตทุี่ไมใชอุบตัิเหตุ 
 จราจร 
.1 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุที่ไมใชอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.2 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร 

ผูใชรถโดยสารที่ไมระบรุายละเอียดบาดเจ็บ .3 
 ในอุบัติเหตุทีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร 
.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถ 
.5 ผูขับขี่บาดเจ็บในอุบตัิเหตจุราจร 
.6 ผูโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
.7 ผูอยูนอกยานพาหนะบาดเจ็บในอุบตัิเหต ุ
 จราจร 
.9 ผูใชรถโดยสารที่ไมระบรุายละเอียดบาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุจราจร 
 
 
 
 
 V70  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบัคน 
 เดินเทาหรอืสัตว 
 
 ไมรวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว หรือ 
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V76.-) 
 
 V71  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถจกัรยาน  
 
 V72  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 ยานยนตสองหรอืสามลอ 
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 V73  Bus occupant injured in collision  
 with car, pick-up truck or van 
 
 V74  Bus occupant injured in collision  
 with heavy transport vehicle or  
 bus  
 
 V75  Bus occupant injured in collision  
 with railway train or railway  
 vehicle   
 
 V76  Bus occupant injured in collision  
 with other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V77  Bus occupant injured in collision  
 with fixed or stationary object   
 
 V78  Bus occupant injured in  
 noncollision transport accident  
 
 Includes:  overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V79  Bus occupant injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V79.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V79.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V79.2 Unspecified bus occupant injured  
 in collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 nontraffic accident 
 Car collision NOS, nontraffic 
 
V79.3 Bus occupant [any] injured in  
 unspecified nontraffic accident 
 Bus accident NOS, nontraffic 
 Bus occupant injured in nontraffic  
 accident NOS 
 
V79.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
 
 
 
 

 V73  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถยนต รถบรรทกุเล็ก หรือรถตู 
 
 V74  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถบรรทกุหนักหรือรถโดยสาร 
 
 V75  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะที่ใชราง  
 
 V76  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 พาหนะอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 

รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V77  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่ 
 
 V78  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการ 
 ขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:  พลิกคว่ํา :  
• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V79  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการ 
 ขนสงอื่นและที่ไมระบรุายละเอียด  
 
V79.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V79.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V79.2 ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 

ยานยนตอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดใน  
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 การชนของรถโดยสารไมเก่ียวกับการจราจร 
 
V79.3 ผูใชรถโดยสาร [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุรถโดยสารไมเก่ียวกับการจราจร 
 ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตทุีไ่มใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 

ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น V79.4 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

 V73  Bus occupant injured in collision  
 with car, pick-up truck or van 
 
 V74  Bus occupant injured in collision  
 with heavy transport vehicle or  
 bus  
 
 V75  Bus occupant injured in collision  
 with railway train or railway  
 vehicle   
 
 V76  Bus occupant injured in collision  
 with other nonmotor vehicle  
 
 Includes:  collision with animal-drawn  
    vehicle, animal being  
    ridden, streetcar 
 
 V77  Bus occupant injured in collision  
 with fixed or stationary object   
 
 V78  Bus occupant injured in  
 noncollision transport accident  
 
 Includes:  overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
 V79  Bus occupant injured in other and  
 unspecified transport accidents   
 
V79.0 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V79.1 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in nontraffic accident 
 
V79.2 Unspecified bus occupant injured  
 in collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 nontraffic accident 
 Car collision NOS, nontraffic 
 
V79.3 Bus occupant [any] injured in  
 unspecified nontraffic accident 
 Bus accident NOS, nontraffic 
 Bus occupant injured in nontraffic  
 accident NOS 
 
V79.4 Driver injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
 
 
 
 

 V73  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถยนต รถบรรทกุเล็ก หรือรถตู 
 
 V74  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถบรรทกุหนักหรือรถโดยสาร 
 
 V75  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 รถไฟหรือพาหนะที่ใชราง  
 
 V76  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 พาหนะอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 

รวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว สตัวที ่ 
   คนกําลังข่ี 
 
 V77  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่ 
 
 V78  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการ 
 ขนสงที่ไมใชการชน 
 

รวม:  พลิกคว่ํา :  
• NOS 
ไมมีการชน •

 
 V79  ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตุการ 
 ขนสงอื่นและที่ไมระบรุายละเอียด  
 
V79.0 ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V79.1 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 
V79.2 ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 

ยานยนตอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดใน  
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจร  
 การชนของรถโดยสารไมเก่ียวกับการจราจร 
 
V79.3 ผูใชรถโดยสาร [ไมวาผูใด] บาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจรที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 อุบัติเหตุรถโดยสารไมเก่ียวกับการจราจร 
 ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บในอุบัติเหตทุี่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 

ผูขับขี่บาดเจ็บเพราะชนกบัยานยนตอื่น V79.4 
 และที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V79.5 Passenger injured in collision with  
 other and unspecified motor  
 vehicles in traffic accident 
 
V79.6 Unspecified bus occupant injured  
 in collision with other and  
 unspecified motor vehicles in  
 traffic accident 
 Bus collision NOS (traffic) 
 
V79.8 Bus occupant [any] injured in  
 other specified transport accidents 
 Trapped by door or other part of bus 
 
V79.9 Bus occupant [any] injured in  
 unspecified traffic accident 
 Bus accident NOS  
 
Other land transport accidents 
(V80-V89) 
 
 V80  Animal-rider or occupant of  
 animal-drawn vehicle injured in  
 transport accident 
 
V80.0 Rider or occupant injured by fall  
 from or being thrown from animal  
 or animal-drawn vehicle in  
 noncollision accident 
 Overturning: 

• NOS 
• without collision  

 
V80.1 Rider or occupant injured in  
 collision with pedestrian or animal 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V80.7) 
 
V80.2 Rider or occupant injured in  
 collision with pedal cycle 
 
V80.3 Rider or occupant injured in  
 collision with two- or three- 
 wheeled motor vehicle 
 
V80.4 Rider or occupant injured in  
 collision with car, pick-up truck,  
 van, heavy transport vehicle or bus 
 
V80.5 Rider or occupant injured in  
 collision with other specified motor  
 vehicle 
 
V80.6 Rider or occupant injured in 
 collision with railway train or  
 railway vehicle 
 

V79.5 ผูโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 อื่นและที่ไมระบุรายละเอียดในอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 
V79.6 ผูใชรถโดยสารบาดเจ็บเพราะชนกบั 
 ยานยนตอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดใน 
 อุบัติเหตุจราจร  
 การชนของรถโดยสาร (การจราจร) 
 
V79.8 ผูใชรถโดยสาร [ไมวาผูใด] บาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุการขนสงอื่นที่ระบุรายละเอียด  
 ถูกหนีบโดยประตูหรือสวนอ่ืนของรถโดยสาร 
 

ผูใชรถโดยสาร [ไมวาผูใด] บาดเจ็บ V79.9 
 ในอุบัติเหตุการจราจรที่ไมระบรุายละเอียด  
 อุบัติเหตุรถโดยสาร  
 
 
อุบัติเหตุการขนสงทางบกอื่น 
(V80-V89) 
 
 V80  ผูขี่สัตวหรือผูใชพาหนะเทยีมสัตว 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสง 
 
V80.0 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บโดยตกหรือ 
 ถูกเหวีย่งลงจากสัตวหรอืพาหนะเทียมสัตว 
 ในอุบัติเหตุทีไ่มใชการชน  
 การพลิกคว่ํา : 

• NOS 
ไมมีการชน •

 
V80.1 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 

คนเดินเทาหรอืสัตว  
 

ไมรวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตว หรือ  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V80.7) 
 
V80.2 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 รถจกัรยาน 
 
V80.3 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 ยานยนตสองหรอืสามลอ 
 
V80.4 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 รถยนตรถบรรทกุเล็ก รถตู รถบรรทกุหนัก 
 หรอืรถโดยสาร 
 
V80.5 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 ยานยนตอื่นทีร่ะบุรายละเอยีด 
 
V80.6 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 รถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
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V80.7 Rider or occupant injured in  
 collision with other nonmotor  
 vehicle 
 Collision with: 

• animal being ridden 
• animal-drawn vehicle 

 
V80.8 Rider or occupant injured in  
 collision with fixed or stationary  
 object 
 
V80.9 Rider or occupant injured in other  
 and unspecified transport accidents 
 Animal-drawn vehicle accident NOS 
 Animal-rider accident NOS 
 
 V81  Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in transport  
 Accident 
 
 Includes:  person on outside of train 
 
V81.0 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with motor vehicle in nontraffic  
 accident 
 
V81.1 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with motor vehicle in traffic  
 accident 
 
V81.2 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with or hit by rolling stock 
 
V81.3 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with other object 
 Railway collision NOS 
 
V81.4 Person injured while boarding or  
 alighting from railway train or  
 railway vehicle  
 
V81.5 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured by fall in  
 railway train or railway vehicle 
 
 Excludes:  fall: 

• during derailment: 
• with antecedent collision 

(V81.0-V81.3) 
• without antecedent 

collision (V81.7) 
• while boarding or 

alighting (V81.4) 
 
 

V80.7 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจบ็เพราะชนกับ 
 พาหนะที่ไมมีเครื่องยนต 
 การชนกับ : 

สัตวทีค่นกําลังข่ี •
พาหนะเทยีมสตัว •

 
V80.8 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจบ็เพราะชนกับ 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่
 
V80.9 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจบ็ในอุบัติเหตุ 
 การขนสงอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด 

อุบัติเหตุของพาหนะเทยีมสัตว   
 อุบัติเหตุของผูข่ีสัตว  
 
 V81  ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุการขนสง  
 

รวม:  ผูอยูนอกรถไฟ  
 
V81.0 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับยานยนตในอุบตัิเหตทุี ่
 ไมเกี่ยวกับการจราจร  
 
V81.1 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับยานยนตในอุบตัิเหต ุ
 การจราจร  
 
V81.2 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับหรอืถกูกระแทกโดยทอนซงุ 
 ที่กล้ิงลงมา  
 
V81.3 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 

เพราะชนกับวตัถอุื่น   
 การชนบนราง  
 
V81.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถไฟหรือ 
 พาหนะที่ใชราง  
 
V81.5 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะลมในรถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
 

ไมรวม:   ลม :  
ขณะรถตกราง : •
มีการชนเกิดข้ึนกอน 
(V81.0-V81.3) 

•

ไมมีการชนเกิดข้ึนกอน 
(V81.7) 

•

ขณะข้ึนหรือลงรถ (V81.4) •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICD-10-TM for PCU 171



ICD-10-TM for PCU
57

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V80.7 Rider or occupant injured in  
 collision with other nonmotor  
 vehicle 
 Collision with: 

• animal being ridden 
• animal-drawn vehicle 

 
V80.8 Rider or occupant injured in  
 collision with fixed or stationary  
 object 
 
V80.9 Rider or occupant injured in other  
 and unspecified transport accidents 
 Animal-drawn vehicle accident NOS 
 Animal-rider accident NOS 
 
 V81  Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in transport  
 Accident 
 
 Includes:  person on outside of train 
 
V81.0 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with motor vehicle in nontraffic  
 accident 
 
V81.1 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with motor vehicle in traffic  
 accident 
 
V81.2 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with or hit by rolling stock 
 
V81.3 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in collision  
 with other object 
 Railway collision NOS 
 
V81.4 Person injured while boarding or  
 alighting from railway train or  
 railway vehicle  
 
V81.5 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured by fall in  
 railway train or railway vehicle 
 
 Excludes:  fall: 

• during derailment: 
• with antecedent collision 

(V81.0-V81.3) 
• without antecedent 

collision (V81.7) 
• while boarding or 

alighting (V81.4) 
 
 

V80.7 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 พาหนะที่ไมมีเครื่องยนต 
 การชนกับ : 

สัตวทีค่นกําลังข่ี •
พาหนะเทยีมสตัว •

 
V80.8 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บเพราะชนกับ 
 วัตถุทีต่รงึอยูกับที่หรอืไมเคล่ือนที ่
 
V80.9 ผูขี่หรอืผูใชพาหนะบาดเจ็บในอุบัติเหตุ 
 การขนสงอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด 

อุบัติเหตุของพาหนะเทยีมสัตว   
 อุบัติเหตุของผูข่ีสัตว  
 
 V81  ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุการขนสง  
 

รวม:  ผูอยูนอกรถไฟ  
 
V81.0 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับยานยนตในอุบตัิเหตทุี ่
 ไมเกี่ยวกับการจราจร  
 
V81.1 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับยานยนตในอุบตัิเหต ุ
 การจราจร  
 
V81.2 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะชนกับหรอืถกูกระแทกโดยทอนซงุ 
 ที่กล้ิงลงมา  
 
V81.3 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 

เพราะชนกับวตัถอุื่น   
 การชนบนราง  
 
V81.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถไฟหรือ 
 พาหนะที่ใชราง  
 
V81.5 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะลมในรถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
 

ไมรวม:   ลม :  
ขณะรถตกราง : •
มีการชนเกิดข้ึนกอน 
(V81.0-V81.3) 

•

ไมมีการชนเกิดข้ึนกอน 
(V81.7) 

•

ขณะข้ึนหรือลงรถ (V81.4) •
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V81.6 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured by fall from  
 railway train or railway vehicle 
 
 Excludes:  fall: 

• during derailment: 
• with antecedent collision 

(V81.0-V81.3) 
• without antecedent 

collision (V81.7) 
• while boarding or 

alighting (V81.4) 
 
V81.7 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in  
 derailment without antecedent  
 collision 
 
V81.8 Occupant of railway train or  
 railway vehicle injured in other 
specified  
 railway accidents 
 Explosion or fire 
 Hit by falling: 

• earth 
• rock 
• tree  

 
 Excludes:  derailment: 

• with antecedent collision 
(V81.0-V81.3) 

• without antecedent 
collision (V81.7) 

 
V81.9 Occupant of railway train or 
 railway vehicle injured in  
 unspecified railway accident 
 Railway accident NOS 
 
 V82  Occupant of streetcar injured in  
 transport accident 
 
 Includes:  person on outside of train 
 
V82.0 Occupant of streetcar injured in  
 collision with motor vehicle in  
 nontraffic accident 
 
V82.1 Occupant of streetcar injured in  
 collision with motor vehicle in  
 traffic accident 
 
V82.2 Occupant of streetcar injured in  
 collision with or hit by rolling stock 
 
 
 
 
 

V81.6 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะตกจากรถไฟหรือพาหนะที่ใชราง 
 

ไมรวม: ตก :  
ขณะรถตกราง : •
มีการชนเกิดข้ึนกอน  •

 (V81.0-V81.3) 
ไมมีการชนเกิดข้ึนกอน 
(V81.7) 

•

ขณะข้ึนหรือลงรถ (V81.4) •
 
 
 
V81.7 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 เพราะรถตกรางโดยไมมกีารชนเกิดขึ้นกอน 
 
 
 
V81.8 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุรถไฟอ่ืนทีร่ะบุรายละเอียด 
 การระเบิดหรือเพลิงไหม 
 ถูกกระแทกโดยส่ิงที่หลนลงมา : 

ดิน •
หิน •
ตนไม  •

 
ไมรวม: รถตกราง :  

มีการชนเกิดข้ึนกอน (V81.0-
V81.3) 

•

ไมมีการชนเกิดข้ึนกอน 
(V81.7) 

•

 
 
 
V81.9 ผูใชรถไฟหรอืพาหนะที่ใชรางบาดเจ็บ 
 ในอุบัติเหตุรถไฟที่ไมระบรุายละเอียด 
 อุบัติเหตุรถไฟ  
 
 
 V82  ผูใชรถรางบาดเจ็บในอบุัติเหตุการขนสง 
 

รวม:  ผูอยูนอกรถราง  
 
 
V82.0 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 ในอุบัติเหตุทีไ่มใชอุบัติเหตุจราจร  
 
 
V82.1 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะชนกับยานยนต 
 ในอุบัติเหตุจราจร  
 
 
V82.2 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะชนกับหรอื 
 ถูกกระแทกโดยทอนซุงทีก่ล้ิงลงมา  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V82.3 Occupant of streetcar injured in  
 collision with other object 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V82.8) 
 
V82.4 Person injured while boarding or  
 alighting from streetcar  
 
V82.5 Occupant of streetcar injured by  
 fall in streetcar 
 
 Excludes:  fall: 

• while boarding or 
alighting (V82.4) 

• with antecedent collision 
(V82.0-V82.3) 

 
V82.6 Occupant of streetcar injured by  
 fall from streetcar 
 
 Excludes:  fall: 

• while boarding or 
alighting (V82.4) 

• with antecedent collision 
(V82.0-V82.3) 

 
V82.7 Occupant of streetcar injured in  
 derailment without antecedent  
 collision 
 
V82.8 Occupant of streetcar injured in  
 other specified transport accidents 
 Collision with train or other nonmotor  
 vehicle 
 
V82.9 Occupant of streetcar injured in  
 unspecified traffic accident 
 Streetcar accident NOS 
 
 V83  Occupant of special vehicle mainly  
 used on industrial premises injured  
 in transport accident 
 
 Excludes:  vehicle in stationary use or  
    maintenance (W31.-) 
 
V83.0 Driver of special industrial vehicle  
 injured in traffic accident 
 
V83.1 Passenger of special industrial  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V83.2 Person on outside of special  
 industrial vehicle injured in traffic  
 accident 
 
 

V82.3 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะชนกับวตัถุอื่น 
 

ไมรวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตวหรอื  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V82.8) 
 
V82.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถราง  
 
V82.5 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะลมในรถราง 
 

ไมรวม: ลม :  
ขณะข้ึนหรือลงรถ (V82.4) •
มีการชนเกิดข้ึนกอน (V82.0-
V82.3) 

•

 
V82.6 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะตกจากรถราง  
 

ไมรวม: ตก:  
ขณะข้ึนหรือลงรถ (V82.4) •
มีการชนเกิดข้ึนกอน (V82.0-
V82.3) 

•

 
V82.7 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะรถตกราง 
 โดยไมมีการชนเกิดขึ้นกอน 
 
V82.8 ผูใชรถรางบาดเจ็บในอบุัติเหตุการขนสง 
 อื่นทีร่ะบุรายละเอียด 
 การชนกับรถไฟหรือพาหนะทีใ่ชรางอ่ืน 
 
V82.9 ผูใชรถรางบาดเจ็บในอบุัติเหตุการขนสง 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
 อุบัติเหตุรถราง  
 
 V83  ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในอุตสาหกรรม 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสง  
 

ไมรวม: พาหนะที่ใชอยูกับที่หรือระหวาง  
   ซอมบํารุง (W31.-) 
 
V83.0 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชในอุตสาหกรรม 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
V83.1 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
V83.2 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V82.3 Occupant of streetcar injured in  
 collision with other object 
 
 Excludes:  collision with animal-drawn  
    vehicle or animal being  
    ridden (V82.8) 
 
V82.4 Person injured while boarding or  
 alighting from streetcar  
 
V82.5 Occupant of streetcar injured by  
 fall in streetcar 
 
 Excludes:  fall: 

• while boarding or 
alighting (V82.4) 

• with antecedent collision 
(V82.0-V82.3) 

 
V82.6 Occupant of streetcar injured by  
 fall from streetcar 
 
 Excludes:  fall: 

• while boarding or 
alighting (V82.4) 

• with antecedent collision 
(V82.0-V82.3) 

 
V82.7 Occupant of streetcar injured in  
 derailment without antecedent  
 collision 
 
V82.8 Occupant of streetcar injured in  
 other specified transport accidents 
 Collision with train or other nonmotor  
 vehicle 
 
V82.9 Occupant of streetcar injured in  
 unspecified traffic accident 
 Streetcar accident NOS 
 
 V83  Occupant of special vehicle mainly  
 used on industrial premises injured  
 in transport accident 
 
 Excludes:  vehicle in stationary use or  
    maintenance (W31.-) 
 
V83.0 Driver of special industrial vehicle  
 injured in traffic accident 
 
V83.1 Passenger of special industrial  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V83.2 Person on outside of special  
 industrial vehicle injured in traffic  
 accident 
 
 

V82.3 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะชนกับวตัถุอื่น 
 

ไมรวม: การชนกับพาหนะเทียมสัตวหรอื  
   สัตวทีค่นกําลังข่ี (V82.8) 
 
V82.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงรถราง  
 
V82.5 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะลมในรถราง 
 

ไมรวม: ลม :  
ขณะข้ึนหรือลงรถ (V82.4) •
มีการชนเกิดข้ึนกอน (V82.0-
V82.3) 

•

 
V82.6 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะตกจากรถราง  
 

ไมรวม: ตก:  
ขณะข้ึนหรือลงรถ (V82.4) •
มีการชนเกิดข้ึนกอน (V82.0-
V82.3) 

•

 
V82.7 ผูใชรถรางบาดเจ็บเพราะรถตกราง 
 โดยไมมีการชนเกิดขึ้นกอน 
 
V82.8 ผูใชรถรางบาดเจ็บในอบุัติเหตุการขนสง 
 อื่นทีร่ะบุรายละเอียด 
 การชนกับรถไฟหรือพาหนะทีใ่ชรางอ่ืน 
 
V82.9 ผูใชรถรางบาดเจ็บในอบุัติเหตุการขนสง 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
 อุบัติเหตุรถราง  
 
 V83  ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในอุตสาหกรรม 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสง  
 

ไมรวม: พาหนะที่ใชอยูกับที่หรือระหวาง  
   ซอมบํารุง (W31.-) 
 
V83.0 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชในอุตสาหกรรม 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
V83.1 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
V83.2 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V83.3 Unspecified occupant of special  
 industrial vehicle injured in traffic  
 accident 
 
V83.4 Person injured while boarding or  
 alighting from special industrial  
 vehicle  
 
V83.5 Driver of special industrial vehicle  
 injured in nontraffic accident 
 
V83.6 Passenger of special industrial  
 vehicle injured in nontraffic  
 accident 
 
V83.7 Person on outside of special  
 industrial vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 
V83.9 Unspecified occupant of special  
 industrial vehicle injured in  
 nontraffic  accident 
 Special-industrial-vehicle accident NOS 
 
 V84  Occupant of special vehicle mainly  
 used on agriculture injured in  
 transport accident 
 
 Excludes:  vehicle in stationary use or  
    maintenance (W30.-) 
 
V84.0 Driver of special agricultural  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V84.1 Passenger of special agricultural  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V84.2 Person on outside of special  
 agricultural vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V84.3 Unspecified occupant of special  
 agricultural vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V84.4 Person injured while boarding or  
 alighting from special agricultural  
 vehicle  
 
V84.5 Driver of special agricultural  
 vehicle injured in nontraffic  
 accident 
 
V84.6 Passenger of special agricultural  
 vehicle injured in nontraffic  
 accident 
 
 
 

V83.3 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในอุตสาหกรรม 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
V83.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก 
 ยานพาหนะพเิศษที่ใชในอตุสาหกรรม  
 
V83.5 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใช 
 อุบัติเหตุจราจร  
 
V83.6 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใช 

อุบัตเิหตุจราจร  
 
V83.7 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 
V83.9 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 อุตสาหกรรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใชในอุตสาหกรรม  
 
 V84  ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการเกษตร 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตกุารขนสง  
 

ไมรวม: พาหนะที่ใชอยูกับที่หรือระหวาง  
   ซอมบํารุง (W30.-) 
 
V84.0 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 การเกษตรบาดเจ็บในอบุัติเหตุจราจร  
 
V84.1 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 การเกษตรบาดเจ็บในอบุัติเหตุจราจร  
 
V84.2 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 การเกษตรบาดเจ็บในอบุัติเหตุจราจร  
 
V84.3 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการเกษตร 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตจุราจร  
 
V84.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก 

ยานพาหนะพเิศษที่ใชในการเกษตร   
 
V84.5 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 การเกษตรบาดเจ็บในอบุัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร  
 
V84.6 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 การเกษตรบาดเจ็บในอบุัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V84.7 Person on outside of special  
 agricultural vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 
V84.9 Unspecified occupant of special  
 agricultural vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 Special-agricultural-vehicle accident  
 NOS 
 
 V85  Occupant of special construction  
 vehicle injured in transport  
 accident 
 
 Excludes:  vehicle in stationary use or  
    maintenance (W31.-) 
 
V85.0 Driver of special construction  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V85.1 Passenger of special construction  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V85.2 Person on outside of special  
 construction vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V85.3 Unspecified occupant of special  
 construction vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V85.4 Person injured while boarding or  
 alighting from special construction  
 vehicle  
 
V85.5 Driver of special construction  
 vehicle injured in nontraffic  
 accident 
 
V85.6 Passenger of special construction  
 vehicle injured in nontraffic  
 accident 
 
V85.7 Person on outside of special  
 construction vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 
V85.9 Unspecified occupant of special  
 construction vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 Special-construction-vehicle accident  
 NOS 
 
 V86  Occupant of special all-terrain or  
 other  motor vehicle designed  
 primarily for off-road use,injured  
 in transport accident 
 
 Excludes:  vehicle in stationary use or  
    maintenance (W31.-) 
 

V84.7 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 การเกษตรบาดเจ็บในอบุัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 
V84.9 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการเกษตร 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใชในการเกษตร  
 
 V85  ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุการขนสง  
 

ไมรวม: พาหนะที่ใชอยูกับที่หรือระหวาง  
   ซอมบํารุง (W31.-) 
 
V85.0 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 
V85.1 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 
V85.2 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 
V85.3 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 

บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก V85.4 
 ยานพาหนะพเิศษที่ใชในการกอสราง 
 
V85.5 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร  
 
V85.6 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 
V85.7 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 

อุบัติเหตุจราจร  
 
V85.9 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใชในการกอสราง  
 
 V86  ผูใชยานพาหนะพิเศษทีใชไดทุก 
 ภูมิประเทศหรอืยานยนตอื่นที่ถกู 
 ออกแบบเพื่อใชนอกถนนบาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุการขนสง 
 

ไมรวม: พาหนะที่ใชอยูกับที่หรือระหวาง  
   ซอมบํารุง (W31.-) 
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61

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V84.7 Person on outside of special  
 agricultural vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 
V84.9 Unspecified occupant of special  
 agricultural vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 Special-agricultural-vehicle accident  
 NOS 
 
 V85  Occupant of special construction  
 vehicle injured in transport  
 accident 
 
 Excludes:  vehicle in stationary use or  
    maintenance (W31.-) 
 
V85.0 Driver of special construction  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V85.1 Passenger of special construction  
 vehicle injured in traffic accident 
 
V85.2 Person on outside of special  
 construction vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V85.3 Unspecified occupant of special  
 construction vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V85.4 Person injured while boarding or  
 alighting from special construction  
 vehicle  
 
V85.5 Driver of special construction  
 vehicle injured in nontraffic  
 accident 
 
V85.6 Passenger of special construction  
 vehicle injured in nontraffic  
 accident 
 
V85.7 Person on outside of special  
 construction vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 
V85.9 Unspecified occupant of special  
 construction vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 Special-construction-vehicle accident  
 NOS 
 
 V86  Occupant of special all-terrain or  
 other  motor vehicle designed  
 primarily for off-road use,injured  
 in transport accident 
 
 Excludes:  vehicle in stationary use or  
    maintenance (W31.-) 
 

V84.7 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชใน 
 การเกษตรบาดเจ็บในอบุัติเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 
V84.9 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการเกษตร 
 บาดเจ็บในอบุตัิเหตทุีไ่มใชอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใชในการเกษตร  
 
 V85  ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุการขนสง  
 

ไมรวม: พาหนะที่ใชอยูกับที่หรือระหวาง  
   ซอมบํารุง (W31.-) 
 
V85.0 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 
V85.1 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 
V85.2 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 
V85.3 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุจราจร  
 

บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก V85.4 
 ยานพาหนะพเิศษที่ใชในการกอสราง 
 
V85.5 ผูขับขี่ยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร  
 
V85.6 ผูโดยสารยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 
V85.7 ผูอยูนอกยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 

อุบัติเหตุจราจร  
 
V85.9 ผูใชยานพาหนะพิเศษที่ใชในการ 
 กอสรางบาดเจ็บในอุบตัิเหตุที่ไมใช 
 อุบัติเหตุจราจร 
 อุบัติเหตุยานพาหนะพิเศษที่ใชในการกอสราง  
 
 V86  ผูใชยานพาหนะพิเศษทีใชไดทุก 
 ภูมิประเทศหรอืยานยนตอื่นที่ถกู 
 ออกแบบเพื่อใชนอกถนนบาดเจ็บใน 
 อุบัติเหตุการขนสง 
 

ไมรวม: พาหนะที่ใชอยูกับที่หรือระหวาง  
   ซอมบํารุง (W31.-) 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V86.0 Driver of all-terrain or other off- 
 road motor vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V86.1 Passenger of all-terrain or other  
 off-road motor vehicle injured in  
 traffic accident 
 
V86.2 Person on outside of all-terrain or  
 other off-road motor vehicle  
 injured in traffic accident 
 
V86.3 Unspecified occupant of all-terrain  
 or other off-road motor vehicle  
 injured in traffic accident 
 
V86.4 Person injured while boarding or  
 alighting from all-terrain or other  
 off-road motor vehicle  
 
V86.5 Driver of all-terrain or other off- 
 road motor vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 
V86.6 Passenger of all-terrain or other  
 off-road motor vehicle injured in  
 nontraffic accident 
 
V86.7 Person on outside of all-terrain or  
 other off-road motor vehicle  
 injured in nontraffic accident 
 
V86.9 Unspecified occupant of all-terrain  
 or other off-road motor vehicle  
 injured in nontraffic accident 
 All-terrain motor-vehicle accident NOS 
 Off-road motor-vehicle accident NOS 
 
 V87  Traffic accident of specified type  
 but victim’s mode of transport  
 unknown 
 
 Excludes:  collision involving: 

• pedal cyclist (V10-V19) 
• pedestrain (V01-V09) 

 
V87.0 Person injured in collision between  
 car and two- or three-wheeled  
 motor vehicle (traffic) 
 
V87.1 Person injured in collision between  
 other motor vehicle and two- or  
 three-wheeled motor vehicle  
 (traffic) 
 
V87.2 Person injured in collision between  
 car and pick-up truck or van  
 (traffic) 
 

V86.0 ผูขับขี่ยานยนตที่ใชไดทุกภูมิประเทศ 
 หรอืใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร  
 
V86.1 ผูโดยสารยานยนตที่ใชไดทกุภูมิประเทศ 
 หรอืใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุจราจร 
 
V86.2 ผูอยูนอกยานยนตที่ใชไดทกุภูมิประเทศ 
 หรอืใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุ 
 จราจร 
 
V86.3 ผูใชยานยนตที่ใชไดทกุภูมปิระเทศหรือ 
 ใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบตัเิหตุจราจร 
 
V86.4 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก 
 ยานยนตที่ใชไดทุกภูมปิระเทศหรอืใช 
 นอกถนน 
 
V86.5 ผูขับขี่ยานยนตที่ใชไดทุกภูมิประเทศ 
 หรอืใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร 
 
V86.6 ผูโดยสารยานยนตที่ใชไดทกุภูมิประเทศ 
 หรอืใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุ 
 ที่ไมใชอุบตัิเหตุจราจร 
 
V86.7 ผูอยูนอกยานยนตที่ใชไดทกุภูมิประเทศ 
 หรอืใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบัติเหตุที ่
 ไมใชอุบัติเหตุจราจร 
 
V86.9 ผูใชยานยนตที่ใชไดทกุภูมปิระเทศหรือ 
 ใชนอกถนนบาดเจ็บในอุบตัเิหตทุีไ่มใช 
 อุบัติเหตุจราจร 

อุบัติเหตุยานยนตทีใ่ชไดทุกภมูิประเทศ   
 อุบัติเหตุยานยนตทีใ่ชนอกถนน  
 
 V87  อุบัติเหตุจราจรท่ีระบุประเภทแตไมทราบ 
 ชนิดการขนสงที่ผูบาดเจ็บใช  
 

ไมรวม: การชนที่เก่ียวกับ :  
ผูใชรถจักรยาน (V10-V19) •
คนเดินเทา (V01-V09) •

 
V87.0 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับยานยนตสองหรอืสามลอ (การจราจร) 
 
V87.1 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 ยานยนตอื่นกบัยานยนตสองหรือสามลอ  
 (การจราจร) 
 
V87.2 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถบรรทกุเล็กหรือรถตู (การจราจร) 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V87.3 Person injured in collision between  
 car and bus (traffic) 
 
V87.4 Person injured in collision between  
 car and heavy transport vehicle  
 (traffic) 
 
V87.5 Person injured in collision between  
 heavy transport vehicle and bus  
 (traffic) 
 
V87.6 Person injured in collision between  
 railway train or railway vehicle and  
 car (traffic) 
 
V87.7 Person injured in collision between  
 other specified motor vehicles  
 (traffic) 
 
V87.8 Person injured in other specified  
 noncollision transport accidents  
 involving motor vehicle (traffic) 
 
V87.9 Person injured in other specified  
 (collision) (noncollision) transport  
 accidents involving nonmotor  
 vehicle (traffic) 
 
 V88  Nontraffic accident of specified  
 type but victim’s mode of transport  
 Unknown 
 
 Excludes:  collision involving: 

• pedal cyclist (V10-V19) 
• pedestrain (V01-V09) 

 
V88.0 Person injured in collision between  
 car and two- or three-wheeled  
 motor vehicle, nontraffic 
 
V88.1 Person injured in collision between  
 other motor vehicle and two- or  
 three-wheeled motor vehicle,   
 nontraffic 
 
V88.2 Person injured in collision between  
 car and pick-up truck or van,  
 nontraffic 
 
V88.3 Person injured in collision between  
 car and bus, nontraffic 
 
V88.4 Person injured in collision between  
 car and heavy transport vehicle,  
 nontraffic 
 
V88.5 Person injured in collision between  
 heavy transport vehicle and bus,  
 nontraffic 

V87.3 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถโดยสาร (การจราจร) 
 
V87.4 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถบรรทกุหนัก (การจราจร) 
 
V87.5 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 รถบรรทกุหนักกบัรถโดยสาร (การจราจร) 
 
V87.6 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถไฟ 
 หรอืพาหนะทีใ่ชรางกับรถยนต (การจราจร) 
 
V87.7 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 ยานพาหนะพเิศษอื่น(การจราจร) 
  

บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสงที ่V87.8 
 ไมใชการชนที่เกี่ยวกับยานยนต (การจราจร) 
 
V87.9 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสงที ่
 ระบุรายละเอยีด (การชน) (ไมใชการชน)  
 ที่เกี่ยวกับพาหนะที่ไมมีเครือ่งยนต   
 (การจราจร) 
 
 V88  อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจรที่ระบ ุ
 ประเภทแตไมทราบชนิดการขนสงที ่
 ผูบาดเจ็บใช  
 

ไมรวม: การชนที่เก่ียวกับ :  
ผูใชรถจักรยาน (V10-V19) •
คนเดินเทา (V01-V09) •

 
V88.0 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับยานยนตสองหรอืสามลอไมเกี่ยวกบั 
 การจราจร 
 
V88.1 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางยานยนต 
 อื่นกับยานยนตสองหรอืสามลอ ไมเกี่ยวกับ 
 การจราจร 
 
V88.2 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถบรรทกุเล็กหรือรถตู  ไมเกีย่วกับ 
 การจราจร 
 

บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต V88.3 
 กับรถโดยสาร ไมเกี่ยวกับการจราจร 
 
V88.4 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถบรรทกุหนัก ไมเกี่ยวกับการจราจร 
 
V88.5 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 รถบรรทกุหนักกบัรถโดยสาร   
 ไมเกี่ยวกับการจราจร 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V87.3 Person injured in collision between  
 car and bus (traffic) 
 
V87.4 Person injured in collision between  
 car and heavy transport vehicle  
 (traffic) 
 
V87.5 Person injured in collision between  
 heavy transport vehicle and bus  
 (traffic) 
 
V87.6 Person injured in collision between  
 railway train or railway vehicle and  
 car (traffic) 
 
V87.7 Person injured in collision between  
 other specified motor vehicles  
 (traffic) 
 
V87.8 Person injured in other specified  
 noncollision transport accidents  
 involving motor vehicle (traffic) 
 
V87.9 Person injured in other specified  
 (collision) (noncollision) transport  
 accidents involving nonmotor  
 vehicle (traffic) 
 
 V88  Nontraffic accident of specified  
 type but victim’s mode of transport  
 Unknown 
 
 Excludes:  collision involving: 

• pedal cyclist (V10-V19) 
• pedestrain (V01-V09) 

 
V88.0 Person injured in collision between  
 car and two- or three-wheeled  
 motor vehicle, nontraffic 
 
V88.1 Person injured in collision between  
 other motor vehicle and two- or  
 three-wheeled motor vehicle,   
 nontraffic 
 
V88.2 Person injured in collision between  
 car and pick-up truck or van,  
 nontraffic 
 
V88.3 Person injured in collision between  
 car and bus, nontraffic 
 
V88.4 Person injured in collision between  
 car and heavy transport vehicle,  
 nontraffic 
 
V88.5 Person injured in collision between  
 heavy transport vehicle and bus,  
 nontraffic 

V87.3 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถโดยสาร (การจราจร) 
 
V87.4 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถบรรทกุหนัก (การจราจร) 
 
V87.5 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 รถบรรทกุหนักกบัรถโดยสาร (การจราจร) 
 
V87.6 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถไฟ 
 หรอืพาหนะทีใ่ชรางกับรถยนต (การจราจร) 
 
V87.7 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 ยานพาหนะพเิศษอื่น(การจราจร) 
  

บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสงที ่V87.8 
 ไมใชการชนที่เกี่ยวกับยานยนต (การจราจร) 
 
V87.9 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสงที ่
 ระบุรายละเอยีด (การชน) (ไมใชการชน)  
 ที่เกี่ยวกับพาหนะที่ไมมีเครือ่งยนต   
 (การจราจร) 
 
 V88  อุบัติเหตุที่ไมใชอุบัติเหตุจราจรที่ระบ ุ
 ประเภทแตไมทราบชนิดการขนสงที ่
 ผูบาดเจ็บใช  
 

ไมรวม: การชนที่เก่ียวกับ :  
ผูใชรถจักรยาน (V10-V19) •
คนเดินเทา (V01-V09) •

 
V88.0 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับยานยนตสองหรอืสามลอไมเกี่ยวกบั 
 การจราจร 
 
V88.1 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางยานยนต 
 อื่นกับยานยนตสองหรอืสามลอ ไมเกี่ยวกับ 
 การจราจร 
 
V88.2 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถบรรทกุเล็กหรือรถตู  ไมเกี่ยวกับ 
 การจราจร 
 

บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต V88.3 
 กับรถโดยสาร ไมเกี่ยวกับการจราจร 
 
V88.4 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถยนต 
 กับรถบรรทกุหนัก ไมเกี่ยวกับการจราจร 
 
V88.5 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 รถบรรทกุหนักกบัรถโดยสาร   
 ไมเกี่ยวกับการจราจร 
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

V88.6 Person injured in collision between 
 railway train or railway vehicle and  
 car, nontraffic 
 
V88.7 Person injured in collision between  
 other specified motor vehicles,  
 nontraffic 
 
V88.8 Person injured in other specified  
 noncollision transport accidents  
 involving motor vehicle, nontraffic 
 
V88.9 Person injured in other specified  
 (collision) (noncollision) transport  
 accidents involving nonmotor  
 vehicle, nontraffic 
 
 V89  Motor- or nonmotor-vehicle  
 accident, type of vehicle 
 unspecified 
 
V89.0 Person injured in unspecified  
 motor-vehicle accident, nontraffic 
 Motor-vehicle accident NOS, nontraffic 
 
V89.1 Person injured in unspecified  
 nonmotor-vehicle accident,  
 nontraffic 
 Nonmotor-vehicle accident NOS,  
 nontraffic 
 
V89.2 Person injured in unspecified  
 motor-vehicle accident, traffic 
 Motor-vehicle accident [MVA] NOS 
 Road (traffic) accident [RTA] NOS 
 
V89.3 Person injured in unspecified  
 nonmotor-vehicle accident, traffic 
 Nonmotor-vehicle traffic accident NOS 
 
V89.9 Person injured in unspecified  
 vehicle accident 
 Collision NOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V88.6 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวางรถไฟ 
 หรอืพาหนะทีใ่ชรางกับรถยนต   
 ไมเกี่ยวกับการจราจร 
 
V88.7 บุคคลบาดเจ็บในการชนระหวาง 
 ยานพาหนะพเิศษอื่น ไมเกีย่วกบั 
 การจราจร 
 
V88.8 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสงที ่
 ไมใชการชนที่เกี่ยวกับยานยนต   
 ไมเกี่ยวกับการจราจร 
 
V88.9 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตกุารขนสงที ่

ระบุรายละเอยีด (การชน) (ไมใชการชน)   
 ที่เกี่ยวกับพาหนะที่ไมมีเครือ่งยนต   
 ไมเกี่ยวกับการจราจร 
 
 V89  อุบัติเหตุยานพาหนะ  มีและไมม ี
 เครื่องยนตไมระบุชนิด  
 
V89.0 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตยุานยนต 
 ไมระบุชนิด ไมเกี่ยวกบัการจราจร  
 อุบัติเหตุยานยนตไมเก่ียวกับการจราจร 
 
V89.1 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตยุานพาหนะ 
 ไมมีเครื่องยนตไมระบุชนิด  ไมเกี่ยวกับ 
 การจราจร  
 อุบัติเหตุยานพาหนะไมมีเครื่องยนต 

ไมเก่ียวกับการจราจร  
  
V89.2 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตยุานยนต 
 ไมระบุชนิด การจราจร  
 อุบัติเหตุยานยนต [เอ็มวีเอ]  
 อุบัติเหตุบนทองถนน (การจราจร) [อารทีเอ]  
 
V89.3 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตยุานพาหนะ 
 ไมมีเครื่องยนตไมระบุชนิด  การจราจร  
 อุบัติเหตุยานพาหนะไมมีเครื่องยนต  
 
V89.9 บุคคลบาดเจ็บในอุบตัิเหตยุานพาหนะ 

ไมระบุชนิด  
 การชน  
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Water transport accidents อุบัติเหตุการขนสงทางนํ้า 
(V90-V94) 

 
Includes: watercraft accidents in the course of  
 recreational activities 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V90-V94: 
 
.0 Merchant ship 
.1 Passenger ship 
 Ferry-boat 
 Liner 
.2 Fishing boat 
.3 Other powered watercraft 
 Hovercraft (on open water) 
 Jet skis 
.4 Sailboat 
 Yacht 
.5 Canoe or kayak 
.6 Inflatable craft (nonpowered) 
.7 Water-skis 
.8 Other unpowered watercraft 
 Surf-board 
 Windsurfer 
.9 Unspecified watercraft 
 Boat NOS 
 Ship NOS 
 Watercraft NOS 
 

 
 V90  Accident to watercraft causing  
 drowning  and submersion 
 
 Includes:  drowning and submersion  
    due to: 

• boat : 
• overturning 
• sinking 

• falling or jumping from: 
• burning ship 
• crushed watercraft 

• other accident to 
watercraft 

 
 Excludes:  water-transport-related  
    drowning or submersion  
    without accident to  
     watercraft (V92)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(V90-V94) 
 
รวม: อุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ําในระหวาง 
 กิจกรรมสันทนาการ  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V90-V94 : 
 
.0 เรือสินคา 
.1 เรือโดนสาร 
 เรือขามฟาก 
 เรือของสายการเดินเรือ 
.2 เรือตกปลา 
.3 ยานพาหนะทางนํ้าอื่นที่มีเครื่องยนต 
 โฮเวอรคราฟ (บนทองน้ําเปด) 
 เจ็ตสกี 
.4 เรือใบ 
 เรือยอชต 
.5 เรือแคนูหรอืคายัค 
.6 เรือยาง (ไมมเีครื่องยนต) 
.7 สกีนํ้า 
.8 ยานพาหนะทางนํ้าอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 กระดานโตคลื่น 
 วินเซิรฟ 
.9 ยานพาหนะทางนํ้าที่ไมระบรุายละเอียด 
 เรือ  
 เรือใหญ  
 ยานพาหนะทางนํ้า  
 
 V90  อุบัติเหตุยานพาหนะทางนํ้าทาํใหจมนํ้า 
 ตายและจมน้ํา  
 

รวม:    จมนํ้าตายและจมน้ําจาก :  
เรือ : •
พลิกคว่ํา •
จม •
ตกจากหรือกระโดดจาก : •
เรือที่มีเพลิงไหม •
ยานพาหนะทางนํ้าที่ถูกชน •
อุบัติเหตุอ่ืนของยานพาหนะ
ทางน้ํา 

•

 
 ไมรวม: การจมนํ้าหรือตกนํ้าที่เก่ียวกับการ 
   ขนสงทางนํ้าโดยไมมีอุบัติเหตุ 
   ยานพาหนะทางนํ้า (V92)  
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Water transport accidents อุบัติเหตุการขนสงทางนํ้า 
(V90-V94) 

 
Includes: watercraft accidents in the course of  
 recreational activities 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories V90-V94: 
 
.0 Merchant ship 
.1 Passenger ship 
 Ferry-boat 
 Liner 
.2 Fishing boat 
.3 Other powered watercraft 
 Hovercraft (on open water) 
 Jet skis 
.4 Sailboat 
 Yacht 
.5 Canoe or kayak 
.6 Inflatable craft (nonpowered) 
.7 Water-skis 
.8 Other unpowered watercraft 
 Surf-board 
 Windsurfer 
.9 Unspecified watercraft 
 Boat NOS 
 Ship NOS 
 Watercraft NOS 
 

 
 V90  Accident to watercraft causing  
 drowning  and submersion 
 
 Includes:  drowning and submersion  
    due to: 

• boat : 
• overturning 
• sinking 

• falling or jumping from: 
• burning ship 
• crushed watercraft 

• other accident to 
watercraft 

 
 Excludes:  water-transport-related  
    drowning or submersion  
    without accident to  
     watercraft (V92)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(V90-V94) 
 
รวม: อุบัติเหตุยานพาหนะทางน้ําในระหวาง 
 กิจกรรมสันทนาการ  
 
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับกลุม 
V90-V94 : 
 
.0 เรือสินคา 
.1 เรือโดนสาร 
 เรือขามฟาก 
 เรือของสายการเดินเรือ 
.2 เรือตกปลา 
.3 ยานพาหนะทางนํ้าอื่นที่มีเครื่องยนต 
 โฮเวอรคราฟ (บนทองน้ําเปด) 
 เจ็ตสกี 
.4 เรือใบ 
 เรือยอชต 
.5 เรือแคนูหรอืคายัค 
.6 เรือยาง (ไมมเีครื่องยนต) 
.7 สกีนํ้า 
.8 ยานพาหนะทางนํ้าอื่นที่ไมมีเครือ่งยนต 
 กระดานโตคลื่น 
 วินเซิรฟ 
.9 ยานพาหนะทางนํ้าที่ไมระบรุายละเอียด 
 เรือ  
 เรือใหญ  
 ยานพาหนะทางนํ้า  
 
 V90  อุบัติเหตุยานพาหนะทางนํ้าทาํใหจมนํ้า 
 ตายและจมน้ํา  
 

รวม:    จมนํ้าตายและจมน้ําจาก :  
เรือ : •
พลิกคว่ํา •
จม •
ตกจากหรือกระโดดจาก : •
เรือที่มีเพลิงไหม •
ยานพาหนะทางนํ้าที่ถูกชน •
อุบัติเหตุอ่ืนของยานพาหนะ
ทางน้ํา 

•

 
 ไมรวม: การจมนํ้าหรือตกนํ้าที่เก่ียวกับการ 
   ขนสงทางนํ้าโดยไมมีอุบัติเหตุ 
   ยานพาหนะทางนํ้า (V92)  
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 V91  Accident to watercraft causing  
 other injury 
 
 Includes:  any injury except drowning  
    and submersion as a result  
    of an accident to watercraft 
    burned while ship on fire 
    crushed between colliding  
    ships 
     crushed by lifeboat after  
    abandoning ship 
     fall due to collision or other  
    accident to watercraft 
     hit by falling object as a  
    result of accident to  
    watercraft 
     injured in watercraft  
    accident involving collision  
    of watercraft 
     struck by boat or part  
    thereof after falling or  
    jumping from damaged  
      boat 
 
 Excludes:  burns from localized fire or  
    explosion on board ship  
    (V93.-) 
 
 V92  Water-transport-related drowning  
 and submersion without accident  
 to watercraft 
 
 Includes:  drowning and submersion  
    as a result of an accident,  
    such as: 

• fall:   
• from gangplank 
• from ship 
• overboard 

• thrown overboard by 
motion of ship 

• washed overboard 
 
 Excludes:  drowning or submersion of  
    swimmer or diver who  
    voluntarily jumps from boat  
    not involved in an accident  
    (W69.-, W73.-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V91  อุบัติเหตุยานพาหนะทางนํ้าทาํใหเกิด 
 การบาดเจบ็อืน่ 
 

รวม:  การบาดเจ็บใดๆ นอกจากการจมนํ้า  
   ตายและจมนํ้าที่เปนผลของอบัุติเหต ุ
   ยานพาหนะทางนํ้า  
   ถูกไฟลวกขณะเรือมีเพลิงไหม 
   ถูกบดระหวางเรือที่ชนกัน 

   ถูกบดโดยเรือชวยชีวติหลังจาก 
   สละเรือใหญ 
   ลมจากการชนหรืออุบัติเหตุอ่ืน 
   ของยานพาหนะทางนํ้า  
   ถูกกระแทกโดยวัตถุทีห่ลนใสที ่
   เปนผลของอุบัติเหตุยานพาหนะ 
   ทางน้ํา  

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุชนกันของ    
   ยานพาหนะทางนํ้า 

   ถูกทิ่มโดยเรือเล็กหรือชิ้นสวนของ 
   เรือเล็กหลังจากหลน หรือกระโดด 
   จากเรือที่ไดรับความเสยีหาย 

 
ไมรวม: ถูกไฟลวกจากเพลิงไหมเฉพาะที ่ 

   หรือการระเบิดบนเรือ (V93.-) 
 
 
 V92  การจมนํ้าตายหรอืจมนํ้าที่เกีย่วกบัการ 
 ขนสงทางนํ้าโดยไมมีอบุัติเหตุของ 
 ยานพาหนะทางนํ้า 
 

รวม:   การจมนํ้าตายและจมน้ําที่เปนผล  
   ของอุบัติเหตุ เชน : 

ตก :   •
จากสะพานข้ึนหรือลงเรือ •
จากเรือ •
ลงน้ํา •
ถูกเหว่ียงตกน้ําโดยการโคลง
ของเรือ 

•

ถูกนํ้าซัดตกจากเรือ •
 
 ไมรวม: การจมนํ้าตายหรือจมนํ้าของ 
   นักวายนํ้าหรือนักดํานํ้าทีส่มคัรใจ 
   กระโดดจากเรอืและไมเก่ียวกับ 
   อุบัติเหต ุ(W69.-, W73.-) 
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 V93  Accident on board watercraft  
 without accident to watercraft, not  
 causing drowning and submersion 
 
 Includes:  accidental poisoning by  
    gases or fumes on ship 
     atomic reactor malfunction  
    in watercraft crushed by  
    falling object on ship 
     excessive heat in: 

• boiler room 
• engine room 
• evaporator room 
• fire room 

     explosion of boiler on  
    steamship 
     fall from one level to  
    another in watercraft 
     fall on stairs or ladders in  
    watercraft 
    injuries in watercraft  
    caused by: 

• deck 
• engine room 
• galley 
• laundry 
• loading 

    localized fire on ship 
    machinery accident in  
    watercraft 
 
 V94  Other and unspecified water  
 transport accidents 
 
 Includes:  accident to nonoccupant of  
    watercraft hit by boat while  
    water-skiing 
 
Air and space transport accidents 
(V95-V97) 
 
 V95  Accident to powered aircraft  
 causing injury to occupant 
 
 Includes:  collision with any object,  
    fixed, movable or moving 
      crash 
      explosion  
      fire 
      forced landing 
 
V95.0 Helicopter accident injuring  
 occupant 
 
V95.1 Ultralight, microlight or powered- 
 glider accident injuring occupant 
 
 
 

 V93  อุบัติเหตุบนยานพาหนะทางน้ําโดยไมม ี
 อุบัติเหตุของยานพานหะทางนํ้าไมทําให 
 จมนํ้าตายและจมนํ้า  
 

รวม:  เปนพิษโดยอุบัติเหตุจากแกสหรือ  
   ควันบนเรือ  
   เครื่องปฏิกรณปรมาณูในเรือทาํงาน 
   ผิดปกต ิ
   ถูกบดโดยวัตถทุีห่ลนบนเรือ 
   ความรอนสูงเกินใน : 

หองหมอตมนํ้า •
หองเครื่อง •
หองไอนํ้า •
หองเผาไหม •

   การระเบิดของหมอตมนํ้าบนเรือ 
   กลไฟ 
   ตกจากระดับหน่ึงสูอีกระดับหน่ึงใน 
   ยานพาหนะทางนํ้า  
   ลมบนบันไดในยานพาหนะทางนํ้า 
   การบาดเจ็บในยานพาหนะทางนํ้า 
   ที่เกิดจาก : 

บนดาดฟา •
ในหองเครื่อง • เครื่องจักรกล
ในหองครวั  •
ซักผา •machinery
ขนถายสินคา •

   เพลิงไหมเฉพาะที่บนเรือ 
   อุบัติเหตุเครื่องจักรกลใน 
   ยานพาหนะทางนํ้า 
 
 V94  อุบัติเหตุการขนสงทางนํ้าอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  
 

รวม:   อุบัติเหตุที่เกิดกับผูที่ไมไดอยูใน  
   ยานพาหนะทางนํ้า 
   ถูกเรือชนขณะเลนสกีนํ้า 
 
อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศและอวกาศ 
(V95-V97) 
 
 
 V95  อุบัติเหตุของอากาศยานมีเครื่องยนต 
 ทําใหผูใชบาดเจ็บ  
 

รวม:  การชนกับวัตถุใดๆ   
   ที่ตรึงอยูกับที่เคลื่อนที่ได 
   หรือกําลังเคลื่อนที ่   

of or on 
(powered) 
aircraft 

   อากาศยาน ของ หรือบน
การชน   การระเบิด 

   เพลิงไหม (มีเครื่องยนต)
   การลงฉุกเฉิน 
 
V95.0 อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรทาํใหผูใชบาดเจ็บ 
 
V95.1 อุบัติเหตุเครือ่งบินอัลตราไลต  ไมโครไลต   
 หรอืเครื่องรอนที่มีเครือ่งยนตทําใหผูใช 
 บาดเจ็บ 
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 V93  Accident on board watercraft  
 without accident to watercraft, not  
 causing drowning and submersion 
 
 Includes:  accidental poisoning by  
    gases or fumes on ship 
     atomic reactor malfunction  
    in watercraft crushed by  
    falling object on ship 
     excessive heat in: 

• boiler room 
• engine room 
• evaporator room 
• fire room 

     explosion of boiler on  
    steamship 
     fall from one level to  
    another in watercraft 
     fall on stairs or ladders in  
    watercraft 
    injuries in watercraft  
    caused by: 

• deck 
• engine room 
• galley 
• laundry 
• loading 

    localized fire on ship 
    machinery accident in  
    watercraft 
 
 V94  Other and unspecified water  
 transport accidents 
 
 Includes:  accident to nonoccupant of  
    watercraft hit by boat while  
    water-skiing 
 
Air and space transport accidents 
(V95-V97) 
 
 V95  Accident to powered aircraft  
 causing injury to occupant 
 
 Includes:  collision with any object,  
    fixed, movable or moving 
      crash 
      explosion  
      fire 
      forced landing 
 
V95.0 Helicopter accident injuring  
 occupant 
 
V95.1 Ultralight, microlight or powered- 
 glider accident injuring occupant 
 
 
 

 V93  อุบัติเหตุบนยานพาหนะทางน้ําโดยไมม ี
 อุบัติเหตุของยานพานหะทางนํ้าไมทําให 
 จมนํ้าตายและจมนํ้า  
 

รวม:  เปนพิษโดยอุบัติเหตุจากแกสหรือ  
   ควันบนเรือ  
   เครื่องปฏิกรณปรมาณูในเรือทาํงาน 
   ผิดปกต ิ
   ถูกบดโดยวัตถทุี่หลนบนเรือ 
   ความรอนสูงเกินใน : 

หองหมอตมนํ้า •
หองเครื่อง •
หองไอนํ้า •
หองเผาไหม •

   การระเบิดของหมอตมนํ้าบนเรือ 
   กลไฟ 
   ตกจากระดับหน่ึงสูอีกระดับหน่ึงใน 
   ยานพาหนะทางนํ้า  
   ลมบนบันไดในยานพาหนะทางนํ้า 
   การบาดเจ็บในยานพาหนะทางนํ้า 
   ที่เกิดจาก : 

บนดาดฟา •
ในหองเครื่อง • เครื่องจักรกล
ในหองครวั  •
ซักผา •machinery
ขนถายสินคา •

   เพลิงไหมเฉพาะที่บนเรือ 
   อุบัติเหตุเครื่องจักรกลใน 
   ยานพาหนะทางนํ้า 
 
 V94  อุบัติเหตุการขนสงทางนํ้าอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  
 

รวม:   อุบัติเหตุที่เกิดกับผูที่ไมไดอยูใน  
   ยานพาหนะทางนํ้า 
   ถูกเรือชนขณะเลนสกีนํ้า 
 
อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศและอวกาศ 
(V95-V97) 
 
 
 V95  อุบัติเหตุของอากาศยานมีเครื่องยนต 
 ทําใหผูใชบาดเจ็บ  
 

รวม:  การชนกับวัตถุใดๆ   
   ที่ตรึงอยูกับที่เคลื่อนที่ได 
   หรือกําลังเคลื่อนที ่   

of or on 
(powered) 
aircraft 

   อากาศยาน ของ หรือบน
การชน   การระเบิด 

   เพลิงไหม (มีเครื่องยนต)
   การลงฉุกเฉิน 
 
V95.0 อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรทาํใหผูใชบาดเจ็บ 
 
V95.1 อุบัติเหตุเครือ่งบินอัลตราไลต  ไมโครไลต   
 หรอืเครื่องรอนที่มีเครือ่งยนตทําใหผูใช 
 บาดเจ็บ 
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V95.2 Accident to other private fixed- 
 wing aircraft, injuring occupant 
 
V95.3 Accident to commercial fixed-wing  
 aircraft, injuring occupant 
 
V95.4 Spacecraft accident injuring  
 occupant 
 
V95.8 Other aircraft accidents injuring  
 occupant 
 
V95.9 Unspecified aircraft accident  
 injuring occupant 
 Aircraft accident NOS 
 Air transport accident NOS 
 
 V96  Accident to nonpowered aircraft  
 causing injury to occupant 
 
 Includes:   collision with any object,  
    fixed movable or moving 
      crash 
      explosion 
      fire 
      forced landing 

 
V96.0 Balloon accident injuring occupant 
 
V96.1 Hang-glider accident injuring  
 occupant 
 
V96.2 Glider (nonpowered) accident  
 injuring occupant 
 
V96.8 Other nonpowered-aircraft  
 accidents injuring occupant 
 Kite carrying a person 
 
V96.9 Unspecified nonpowered-aircraft  
 accident injuring occupant 
 Nonpowered-aircraft accident NOS 
 
 V97  Other specified air transport  
 accidents 
 
 Includes:  accidents to nonoccupants  
    of aircraft 
 
V97.0 Occupant of aircraft injured in  
 other specified air transport  
 accidents 
 Fall in, on or from aircraft in air  
 transport accident 
 
 Excludes:  accident while boarding or  
    alighting (V97.1) 
 
 

V95.2 อุบัติเหตุอากาศยานสวนตวัปกตรึง 
 แบบอื่นทําใหผูใชบาดเจ็บ 
 
V95.3 อุบัติเหตอากาศยานพาณิชยปกตรงึ 
 ทําใหผูใชบาดเจ็บ 
 
V95.4 อุบัติเหตยานอวกาศทําใหผูใชบาดเจ็บ 
 
V95.8 อุบัติเหตอากาศยานอ่ืนทําใหผูใช 
 บาดเจ็บ 
 
V95.9 อุบัติเหตอากาศยานไมระบรุายละเอียด 
 ทําใหผูใชบาดเจ็บ 
 อุบัติเหตุอากาศยาน  

อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศ   
 
 V96  อุบัติเหตุของอากาศยานไมมีเครือ่งยนต 
 ทําใหผูใชบาดเจ็บ 
 

รวม:   การชนกับวัตถุใดๆ   
   ที่ตรึงอยูกับที่เคลื่อนที่ได  
   หรือกําลังเคลื่อนที ่

ของ หรือบน   ของ หรือบน of or on 
nonpowered 
aircraft 

การชน   อากาศยาน 
(มีเครื่องยนต)   เพลิงไหม 

   การลงฉุกเฉิน 
 
V96.0 อุบัติเหตุบอลลูนทําใหผูใชบาดเจ็บ 
 
V96.1 อุบัติเหตุเครือ่งรอนชนิดแขวนทาํให 
 ผูใชบาดเจ็บ 
 
V96.2 อุบัติเหตุเครือ่งรอน (ไมมีเครื่องยนต)  

ทําใหผูใชบาดเจ็บ   
 
V96.8 อุบัติเหตุอากาศไมมีเครือ่งยนตอื่นทาํให 
 ผูใชบาดเจ็บ 
 วาวที่บรรทุกคน 
 
V96.9 อุบัติเหตุอากาศไมมีเครือ่งยนตที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดทาํใหผูใชบาดเจ็บ 
 อุบัติเหตุอากาศยานไมมีเครื่องยนต  
 
 V97  อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศอ่ืนที่ระบ ุ
 รายละเอียด  
 

รวม:  อุบัติเหตุที่เกิดกับผูไมอยูใน  
   อากาศยาน 
 
V97.0 ผูใชอากาศยานบาดเจ็บในอุบัติเหตุ 
 การขนสงทางอากาศอื่นที่ระบุรายละเอียด  
 ลมใน บน หรือตกจากอากาศยานใน 
 อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศ 
 

ไมรวม: อุบัติเหตุขณะข้ึนหรือลงจาก  
   อากาศยาน (V97.1) 
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V97.1 Person injured while boarding or  
 alighting from aircraft 
 
V97.2 Parachutist injured in air transport  
 accident 
 
 Excludes: person making descent  
    after accident to aircraft  
    (V95-V96) 
 
V97.3 Person on ground injured in air  
 transport accident 
 Hit by object falling from aircraft 
 Injured by rotating propeller 
 Sucked into jet 
 
V97.8 Other air transport accidents, not  
 elsewhere classified 
 Injury from machinery on aircraft 
 
 Excludes:  aircraft accident NOS  
    (V95.9) 
    exposure to changes in air 
    pressure during ascent or 
    descent (W94.-) 
 
Other and unspecified transport accidents 
 (V98-V99) 
 
Excludes: vehicle accident, type of vehicle  
 unspecified (V89.-) 
 
  V98      Other specified transport accidents 
 
 Includes:  accident to, on or involving: 

• cable-car, not on rails 
• ice-yacht 
• land-yacht 
• ski chair-lift 
• ski-lift with gondola 

      caught or dragged  
    by fall or jump  
    from object  
    thrown from or in  
       
 V99    Unspecified transport accident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V97.1 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก 
 อากาศยาน  
 
V97.2 ผูกระโดดรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตกุาร 
 ขนสงทางอากาศ 
 

ไมรวม: กระโดดรมลงมาหลังจากอากาศ  
   ยานเกิดอุบัติเหตุ (V95-V96) 
 
V97.3 บุคคลบนพื้นดินบาดเจ็บในอุบัติเหตุการ 
 ขนสงทางอากาศ  
 ถูกกระแทกโดยวัตถุทีห่ลนลงมาจากอากาศยาน 
 บาดเจ็บจากใบพัดทีห่มุน 
 ถูกดูดเขาไปในเครื่องยนตเจต็ 
 
V97.8 อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศอ่ืน  
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 การบาดเจ็บจากเครื่องจักรกลบนอากาศยาน 
 

ไมรวม: อุบัติเหตุอากาศยาน (V95.9)  
   สัมผัสตอการเปลี่ยนแปลงความ 
   กดอากาศระหวางบินไตระดับข้ึน 
   หรือลดระดับลง(W94.-)  
 
อุบัติเหตุการขนสงอื่นและที่ไมระบรุายละเอียด 
(V98-V99) 
 
ไมรวม: อุบัติเหตุยานพาหนะ  ไมระบุชนิดของ 
 ยานพาหนะ (V89.-) 
 
 V98   อุบัติเหตุการขนสงที่ไมระบุรายละเอียด 
 

รวม:   อุบัติเหตุที่เกิดกับ บน หรือเก่ียวกับ:  
รถเคเบิล  ไมใชราง •
เลื่อนนํ้าแข็งใชใบ •
เลื่อนบกใชใบ •
เกาอ้ีลําเลียงนักสกี •
กระเชาลําเลยีงนักสกี •

   หลนหรือกระโดดจาก  รถเคเบิล      ถูกเก่ียวหรือลากโดย  ไมใชราง   วัตถถุูกขวางจาก 
cable-
car, not 
on rails 

   หรือเขามาใน 
 
 V99   อุบัติเหตุการขนสงที่ไมระบุรายละเอียด 
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V97.1 Person injured while boarding or  
 alighting from aircraft 
 
V97.2 Parachutist injured in air transport  
 accident 
 
 Excludes: person making descent  
    after accident to aircraft  
    (V95-V96) 
 
V97.3 Person on ground injured in air  
 transport accident 
 Hit by object falling from aircraft 
 Injured by rotating propeller 
 Sucked into jet 
 
V97.8 Other air transport accidents, not  
 elsewhere classified 
 Injury from machinery on aircraft 
 
 Excludes:  aircraft accident NOS  
    (V95.9) 
    exposure to changes in air 
    pressure during ascent or 
    descent (W94.-) 
 
Other and unspecified transport accidents 
 (V98-V99) 
 
Excludes: vehicle accident, type of vehicle  
 unspecified (V89.-) 
 
  V98      Other specified transport accidents 
 
 Includes:  accident to, on or involving: 

• cable-car, not on rails 
• ice-yacht 
• land-yacht 
• ski chair-lift 
• ski-lift with gondola 

      caught or dragged  
    by fall or jump  
    from object  
    thrown from or in  
       
 V99    Unspecified transport accident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V97.1 บุคคลบาดเจ็บขณะขึ้นหรือลงจาก 
 อากาศยาน  
 
V97.2 ผูกระโดดรมบาดเจ็บในอบุตัิเหตกุาร 
 ขนสงทางอากาศ 
 

ไมรวม: กระโดดรมลงมาหลังจากอากาศ  
   ยานเกิดอุบัติเหตุ (V95-V96) 
 
V97.3 บุคคลบนพื้นดินบาดเจ็บในอุบัติเหตุการ 
 ขนสงทางอากาศ  
 ถูกกระแทกโดยวัตถุทีห่ลนลงมาจากอากาศยาน 
 บาดเจ็บจากใบพัดทีห่มุน 
 ถูกดูดเขาไปในเครื่องยนตเจต็ 
 
V97.8 อุบัติเหตุการขนสงทางอากาศอ่ืน  
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 การบาดเจ็บจากเครื่องจักรกลบนอากาศยาน 
 

ไมรวม: อุบัติเหตุอากาศยาน (V95.9)  
   สัมผัสตอการเปลี่ยนแปลงความ 
   กดอากาศระหวางบินไตระดับข้ึน 
   หรือลดระดับลง(W94.-)  
 
อุบัติเหตุการขนสงอื่นและที่ไมระบรุายละเอียด 
(V98-V99) 
 
ไมรวม: อุบัติเหตุยานพาหนะ  ไมระบุชนิดของ 
 ยานพาหนะ (V89.-) 
 
 V98   อุบัติเหตุการขนสงที่ไมระบุรายละเอียด 
 

รวม:   อุบัติเหตุที่เกิดกับ บน หรือเก่ียวกับ:  
รถเคเบิล  ไมใชราง •
เลื่อนนํ้าแข็งใชใบ •
เลื่อนบกใชใบ •
เกาอ้ีลําเลียงนักสกี •
กระเชาลําเลยีงนักสกี •

   หลนหรือกระโดดจาก  รถเคเบิล      ถูกเก่ียวหรือลากโดย  ไมใชราง   วัตถถุูกขวางจาก 
cable-
car, not 
on rails 

   หรือเขามาใน 
 
 V99   อุบัติเหตุการขนสงที่ไมระบุรายละเอียด 
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Other external causes of accidetal injury  สาเหตุภายนอกอื่นของการบาดเจ็บจากอบุัติเหต ุ
(W00-X59) 
 
Fall 
(W00-W19) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes:  assault (Y01-Y02) 
  fall (in) (from): 

• animal (V80.-) 
• burning building (X00.-) 
• into fire (X00-X04, X08-X09) 
• into water (with drowning or 
 submersion) (W65-W74) 
• machinery (in operation) (W28-W31) 
• transport vehicle (V01-V99) 

 intentional self-harm (X80-X81) 
 
 W00  Fall on same level involving ice and  
 snow 
 
 Excludes:  fall with mention of: 

• ice-skates and skis 
(W02.-) 

• stairs and steps (W10.-) 
 
 W01  Fall on same level from slipping,  
 tripping and stumbling  
 
 Excludes:  fall involving ice and snow  
    (W00.-) 
 
 W02  Fall involving ice-skates, skis,  
 roller-skates or skateboards 
 
 W03  Other fall on same level due to  
 collision with, or pushing by,  
 another Person 
 
 Includes:  fall due to collision of  
    pedestrian (conveyance)  
    with another  
     pedestrian (conveyance) 
 
 Excludes:  crushed or pushed by  
    crowd or human stampede  
    (W52.-) 
     fall involving ice or snow  
    (W00.-) 
 
 W04  Fall while being carried or  
 supported by other persons 
 
 Includes:  accidentally dropped while  
    being carried 
 
 

(W00-X59) 
 
การตกหรอืลม 
(W00-W19) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: ถูกทําราย (Y01-Y02) 
 การตกหรือลม (ใน) (จาก) : 

สัตว (V80.-) •
อาคารที่มีเพลิงไหม (X00.-) •
ในกองเพลิง (X00-X04, X08-X09) •
ในนํ้า (รวมกับจมนํ้าตายหรือจมนํ้า) 
(W65-W74) 

•

เครื่องจักรกล (กําลังทํางาน) (W28-W31) •
การลมซ้ําที่มิไดเกิดจากอุบัติเหตุ (R29.6) •
พาหนะขนสง (V01-V99) •

 การตั้งใจทํารายตนเอง (X80-X81) 
 
 W00  การลมบนพื้นระดับเดยีวกันที่เกี่ยวกับ 
 นํ้าแข็งและหมิะ  
 

ไมรวม: การลมที่ระบถุึง :  
สเก็ตน้ําแข็งและสกี (W02.-) •
บันไดและข้ันบันได (W10.-) •

 
 W01  การลมบนพื้นระดับเดยีวกันเพราะล่ืน  
 สะดุดและกาวพลาด 
 

ไมรวม: การลมที่เก่ียวกับนํ้าแข็งและหิมะ   
   (W00.-) 
 
 W02  การลมที่เกี่ยวกับสเกต็นํ้าแข็ง  สกี   
 สเก็ตลอหรอืกระดานสเก็ต 
 
 W03  การลมอื่นบนพื้นระดับเดียวกันเพราะ 
 ถูกผูอื่นชนหรอืดัน  
 

รวม:   การลมเพราะถกูคนเดินเทาชน   
   (กําลังเดินทาง)  

 
ไมรวม: ถูกฝูงชนทีห่นาแนนหรือแตกตืน่   

   เบียดหรือผลัก (W52.-) 
   การลมที่เก่ียวกับนํ้าแข็งหรือหมิะ  
   (W00.-) 
 
 W04  การตกหรอืลมขณะที่บคุคลอื่นอุมหรอื 
 พยุง 
 
 รวม:   หลนโดยอุบัติเหตุขณะมีผูอุม 
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 W05  Fall involving wheelchair 
 
 W06  Fall involving bed 
 
 W07  Fall involving chair 
 
 W08  Fall involving other furniture 
 
 W09  Fall involving playground  
 equipment 
 
 Excludes:  fall involving recreational  
    machinery (W31.-) 
 
 W10  Fall on and from stairs and steps 
 
 Includes:  fall (on) (from): 

• escalator 
• incline 
• involving ice or snow on 

stairs and steps 
• ramp 

 
 W11  Fall on and from ladder 
 
 W12  Fall on and from scaffolding 
 
 W13  Fall from, out of or through  
 building or structure 
 
 Includes:  fall from, out of or through: 

• balcony  
• bridge 
• building 
• flag-pole 
• floor 
• railing 
• roof 
• tower 
• turret 
• viaduct 
• wall 
• window 

   
 Excludes:  collapse of a building or  
    structure (W20.-) 
      fall or jump from burning  
    building (X00.-) 
 
 W14  Fall from tree 
 
 W15  Fall from cliff 
 
 
 
 
 
 
 

 W05  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเกาอี้ลอเข็น 
 
 W06  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเตยีง 
 
 W07  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเกาอี ้
 
 W08  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเฟอรนิเจอรอื่น 
 
 W09  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับอปุกรณใน 
 สนามเด็กเลน 
 

ไมรวม: การตกหรือลมที่เก่ียวกับ  
   เครื่องจักรกลสนัทนาการ (W31.-) 
 
 W10  การตกหรอืลมบนและจากบันไดและ 
 ขั้นบันได 
 

รวม:   การตกหรือลม (บน) (จาก) :   
บันไดเล่ือน •
ทางลาดเอียง •
เก่ียวกับนํ้าแข็งหรือหิมะบน
บันไดและข้ันบันได  

•

ทางลาด •
 
 W11  การตกหรอืลมบนและจากบันไดแบบปน 
 
 W12  การตกหรอืลมบนและจากน่ังราน 
 
 W13  การตกจาก  ตกออกจาก  หรอืตกทะลุ 
 อาคารหรือส่ิงปลูกสราง  
 

รวม:    การตกจาก ตกออกจาก   
   หรือตกทะลุ : 

ระเบียง  •
สะพาน •
อาคาร •
เสาธง •
พ้ืน •
ราวก้ัน •
หลังคา •
หอคอย •
ปอม •
สะพานรถไฟ •
ผนัง •
หนาตาง •
   

 ไมรวม: การยุบตวัของอาคารหรือ 
   สิ่งปลูกสราง (W20.-) 
   ตกหรือกระโดดจากอาคารหรือ 
   สิ่งกอสรางทีถ่กูเพลิงไหม (X00.-) 
 
 W14  การตกจากตนไม 
 
 W15  การตกจากหนาผา 
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 W05  Fall involving wheelchair 
 
 W06  Fall involving bed 
 
 W07  Fall involving chair 
 
 W08  Fall involving other furniture 
 
 W09  Fall involving playground  
 equipment 
 
 Excludes:  fall involving recreational  
    machinery (W31.-) 
 
 W10  Fall on and from stairs and steps 
 
 Includes:  fall (on) (from): 

• escalator 
• incline 
• involving ice or snow on 

stairs and steps 
• ramp 

 
 W11  Fall on and from ladder 
 
 W12  Fall on and from scaffolding 
 
 W13  Fall from, out of or through  
 building or structure 
 
 Includes:  fall from, out of or through: 

• balcony  
• bridge 
• building 
• flag-pole 
• floor 
• railing 
• roof 
• tower 
• turret 
• viaduct 
• wall 
• window 

   
 Excludes:  collapse of a building or  
    structure (W20.-) 
      fall or jump from burning  
    building (X00.-) 
 
 W14  Fall from tree 
 
 W15  Fall from cliff 
 
 
 
 
 
 
 

 W05  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเกาอี้ลอเข็น 
 
 W06  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเตยีง 
 
 W07  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเกาอี ้
 
 W08  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับเฟอรนิเจอรอื่น 
 
 W09  การตกหรอืลมที่เกีย่วกับอปุกรณใน 
 สนามเด็กเลน 
 

ไมรวม: การตกหรือลมที่เก่ียวกับ  
   เครื่องจักรกลสนัทนาการ (W31.-) 
 
 W10  การตกหรอืลมบนและจากบันไดและ 
 ขั้นบันได 
 

รวม:   การตกหรือลม (บน) (จาก) :   
บันไดเลื่อน •
ทางลาดเอียง •
เก่ียวกับนํ้าแข็งหรือหิมะบน
บันไดและข้ันบันได  

•

ทางลาด •
 
 W11  การตกหรอืลมบนและจากบันไดแบบปน 
 
 W12  การตกหรอืลมบนและจากน่ังราน 
 
 W13  การตกจาก  ตกออกจาก  หรอืตกทะลุ 
 อาคารหรือส่ิงปลูกสราง  
 

รวม:    การตกจาก ตกออกจาก   
   หรือตกทะลุ : 

ระเบียง  •
สะพาน •
อาคาร •
เสาธง •
พ้ืน •
ราวก้ัน •
หลังคา •
หอคอย •
ปอม •
สะพานรถไฟ •
ผนัง •
หนาตาง •
   

 ไมรวม: การยุบตวัของอาคารหรือ 
   สิ่งปลูกสราง (W20.-) 
   ตกหรือกระโดดจากอาคารหรือ 
   สิ่งกอสรางทีถ่กูเพลิงไหม (X00.-) 
 
 W14  การตกจากตนไม 
 
 W15  การตกจากหนาผา 
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 W16  Diving or jumping into water  
 causing injury other than drowning  
 or Submersion 
 
 Includes:  striking or hitting: 

• against bottom when 
jumping or diving into 
shallow water 

• wall or diving board of 
swimming-pool 

• water surface 
 
 Excludes:  accidental drowning and  
    submersion (W65-W74) 
      diving with insufficient air  
    supply (W81.-) 
      effects of air pressure from  
    diving (W94.-) 
 
 W17  Other fall from one level to another 
 
 Includes:  fall from or into: 

• cavity   
• dock 
• haystack 
• hole 
• pit 
• quarry 
• shaft 
• tank 
• well 

 
  W18  Other fall on same level 
 
 Includes:  fall: 

• from bumping against 
object 

• from or off toilet 
• on same level NOS 

 
 W19  Unspecified fall 
 
 Includes:  accidental fall NOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 W16  การดาํหรือกระโดดลงไปในน้ําทาํให 
 บาดเจ็บอยางอื่นนอกเหนือจากการ 
 จมนํ้าตาย หรอืจมนํ้า  
 

รวม:   การชนหรือกระแทก :  
พ้ืนเม่ือกระโดดหรือดําในนํ้าตืน้  •
ผนังหรือกระดานกระโดดของ
สระวายนํ้า 

•

ผิวนํ้า •
 
 ไมรวม: การจมนํ้าตายและจมน้ําจาก 
   อุบัติเหต ุ(W65-W74) 
   การดํานํ้าโดยมอีากาศหายใจ 
   ไมเพียงพอ (W81.-) 
   ผลของความกดอากาศจากการ 
   ดํานํ้า (W94.-) 
 
 W17  การตกหรอืลมลักษณะอื่นจากระดับหน่ึง 
 สูอีกระดับหน่ึง 
 

รวม:   การตกหรือลมจากหรือลงไปใน :  
โพรง   •
คอก •
กองฟาง •
รู •
หลุม •
บอขุดหิน •
ปลอง •
ถัง •
บอนํ้า •

 
 W18  การตกหรอืลมลักษณะอื่นบนพื้นระดบั 
 เดียวกัน 
 

รวม:    การลม :  
จากการชนกับวัตถุอ่ืน •
จากโถสวม •
บนพ้ืนระดับเดยีวกัน  •

 
 W19  การตกหรอืลมที่ไมระบรุายละเอียด 
 

รวม:   การตกหรือลมโดยอุบัติเหต ุ  
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Exposure to inanimate mechanical forces การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไมมีชีวิต  
(W20-W49) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: assault (X85-Y09) 
 contact or collision with animals or  
 persons (W50-W64) 
 
 
 W20  Struck by thrown, projected or  
 falling object 
 
 Includes:  cave-in without  
    asphyxiation or suffocation 
    collapse of building, except  
    on fire falling: 

• rock 
• stone 
• tree 

 
 Excludes:  collapse of burning building  
    (X00.-) 
      falling object in: 

• cataclysm (X34-X39) 
• machinery accident 

(W24.-, W28-W31) 
• transport accident (V01-

V99) 
      object set in motion by: 

• explosion (W35-W40) 
• firearm (W32-W34) 

      sports equipment (W21.-) 
 
  W21  Striking against or struck by sports  
 equipment 
 
 Includes:  struck by: 

• hit or thrown ball 
• hockey stick or puck 

 
 W22  Striking against or struck by other  
 objects 
 
 Includes:  walked into wall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(W20 – W49) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่าํหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: ถูกทําราย (X85 – Y09) 
 สัมผัสหรือชนกับสัตวหรือคน  
 (W50 – W64) 
 
 
 W20  กระแทกกับวตัถทุี่ถกูขวาง โยน หรอื 
 หลนใส  
 

รวม:    พ้ืนทรดุตัวโดยไมขาดอากาศ  
   หายใจหรือหายใจไมออก  
   การทรุดของอาคาร  ยกเวนจาก 
   เพลิงไหม การตกหรือหลนของ : 

หิน •
กอนหิน •
ตนไม •

 
 ไมรวม: การยุบตวัของอาคารทีถู่ก 
   เพลิงไหม (X00.-) 

   วัตถหุลนใสใน : 
ภัยพิบัต ิ(X34-X39) •
อุบัติเหตุเครื่องจักรกล 
(W24.-, W28-W31) 

•

อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) •
    วัตถุกระเด็นจาก : 

การระเบิด (W35-W40) •
อาวุธปน (W32-W34) •

    อุปกรณกีฬา (W21.-) 
 
 W21  ชนหรอืกระแทกกับอุปกรณกีฬา  
 

รวม:  กระทบกับ :  
ลูกบอลที่ถูกตหีรือขวางมา •
ไมหรือลูกฮ็อกก้ี •

 
 W22  ชนหรอืกระแทกกับวัตถอุื่น 
 

รวม:   เดินชนกําแพง  
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Exposure to inanimate mechanical forces การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งไมมีชีวิต  
(W20-W49) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: assault (X85-Y09) 
 contact or collision with animals or  
 persons (W50-W64) 
 
 
 W20  Struck by thrown, projected or  
 falling object 
 
 Includes:  cave-in without  
    asphyxiation or suffocation 
    collapse of building, except  
    on fire falling: 

• rock 
• stone 
• tree 

 
 Excludes:  collapse of burning building  
    (X00.-) 
      falling object in: 

• cataclysm (X34-X39) 
• machinery accident 

(W24.-, W28-W31) 
• transport accident (V01-

V99) 
      object set in motion by: 

• explosion (W35-W40) 
• firearm (W32-W34) 

      sports equipment (W21.-) 
 
  W21  Striking against or struck by sports  
 equipment 
 
 Includes:  struck by: 

• hit or thrown ball 
• hockey stick or puck 

 
 W22  Striking against or struck by other  
 objects 
 
 Includes:  walked into wall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(W20 – W49) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: ถูกทําราย (X85 – Y09) 
 สัมผัสหรือชนกับสัตวหรือคน  
 (W50 – W64) 
 
 
 W20  กระแทกกับวตัถทุี่ถกูขวาง โยน หรอื 
 หลนใส  
 

รวม:    พ้ืนทรดุตัวโดยไมขาดอากาศ  
   หายใจหรือหายใจไมออก  
   การทรุดของอาคาร  ยกเวนจาก 
   เพลิงไหม การตกหรือหลนของ : 

หิน •
กอนหิน •
ตนไม •

 
 ไมรวม: การยุบตวัของอาคารทีถู่ก 
   เพลิงไหม (X00.-) 

   วัตถหุลนใสใน : 
ภัยพิบัต ิ(X34-X39) •
อุบัติเหตุเครื่องจักรกล 
(W24.-, W28-W31) 

•

อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) •
    วัตถุกระเด็นจาก : 

การระเบิด (W35-W40) •
อาวุธปน (W32-W34) •

    อุปกรณกีฬา (W21.-) 
 
 W21  ชนหรอืกระแทกกับอุปกรณกีฬา  
 

รวม:  กระทบกับ :  
ลูกบอลที่ถูกตหีรือขวางมา •
ไมหรือลูกฮ็อกก้ี •

 
 W22  ชนหรอืกระแทกกับวัตถอุื่น 
 

รวม:   เดินชนกําแพง  
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 W23  Caught, crushed, jammed or  
 pinched in or between objects 
 
 Includes:  caught, crushed, jammed  
    or pinched: 

• between 
• moving  

              objects  
• stationary 

             and moving    
           objects  

• in object 
 
 Excludes:  injury caused by: 

• cutting or piercing 
instruments (W25-W25) 

• lifting and transmission 
devices (W24.-) 

• machinery (W28-W31) 
• nonpowered hand tools 

(W27.-) 
• transport vehicle (V01-

V99) 
      struck by thrown, projected  
    or falling object (W20.-) 
 
 W24  Contact with lifting and  
 transmission devices, not  
 elsewhere classified 
 
 Includes:  chain hoist 
      drive belt 
      pulley (block) 
      rope 
     transmission belt or cable 
      winch 
      wire 
 
 Excludes:  transport accidents  
    (V01-V99) 
 
 W25  Contact with sharp glass 
 
 Excludes:  fall involving glass  
    (W00-W19) 
      flying glass due to  
    explosion or firearm  
    discharge (W32-W40) 
 
 W26  Contact with knife, sword or  
 dagger 
 
 
 
 
 
 
 
 

 W23  ถูกยดึติด  บด  อัด  หรือหนีบในหรอื 
 ระหวางวัตถ ุ 
 

รวม:   ถูกยึดติด  บด  อัด  หรือหนีบ  
ระหวาง •folding  

• วัตถทุี่เคลื่อนที ่  
• วัตถุอยูกับที่กับ 

วัตถุท่ีพับอยูobject  
ประตูเล่ือนและวงกบsliding  

เชน ลังไมใสของกับพ้ืนdoor and 
วัตถทุี่เคลื่อนที ่ หลังจากหลุดมือdoor-frame 

เครื่องปนผาใหแหงในวัตถ ุpacking  •
crate  
and floor,  ไมรวม: การบาดเจ็บที่เกิดจาก : 

• เครื่องมือตัดหรอืเจาะ (W25-W25) 
• อุปกรณสําหรับยกและ
ขับเคล่ือน (W24.-) 

• เครื่องจักรกล (W28-W31) 
• เครื่องมือที่ไมมเีครื่องยนต 

(W27.-) 
• ยานพาหนะขนสงซึ่งใชเพ่ือ
การขนสง (V01-V99) 

   กระทบกับวัตถทุี่ถูกขวาง  โยน   
   หรือหลนลงมา (W20.-) 
 
 W24  สัมผัสกับอุปกรณสําหรับยกและ 
 ขับเคล่ือน มิไดจําแนกไวที่ใด  
 
 รวม:   โซที่ใชยกสิ่งของ 
   สายพาน 
   รอก (ฐาน) 
   เชือก 
   สายพานสงของ หรือเคเบิล 
   กวาน 
   ลวด 
 
  ไมรวม: อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) 
 
 W25  ถูกแกวบาด 
 
 ไมรวม: ลมไปโดนเศษแกว (W00-W19) 
   เศษแกวกระเดน็มาจากการระเบิด 
   หรือกระสุนปน(W32-W40) 
 
 W26  ถูกมดี  ดาบ  หรอืมีดส้ันบาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

after losing  
grip 
washing- 
machine 
wringer

such
 as
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 W27  Contact with nonpowered hand  
 tool 
 
 Includes:  axe 
      can-opener NOS 
      chisel 
      fork 
      handsaw 
      hoe 
      ice-pick 
      needle 
     paper-cutter 
      pitchfork 
      rake 
      scissors 
      sewing-machine,  
    nonpowered 
      shovel 
 
 W28  Contact with powered lawnmower 
 
 Excludes:  exposure to electric current  
    (W8g.-) 
 
 W29  Contact with other powered hand  
 tools and household machinery 
 
 Includes:  blender 
      powered: 

• can-opener 
• chain-saw 
• do-it-yourself tool 
• garden tool 
• hedge-trimmer 
• knife 
• sewing-machine 
• spin-drier 

      wasing-machine 
 
 Excludes:  exposure to electric current  
    (W86.-) 
 
 W30  Contact with agricultural machinery 
 
 Includes:  animal-powered farm  
    machine 
      combine harvester 
      derrick, hay 
      farm machinery NOS 
      reaper 
      thresher 
 
 Excludes:  contact with agricultural  
    machinery in transport  
    under own power or  
       being towed by a vehicle  
    (V01-V99) 
    exposure to electric current  
    (W86.-) 

 W27  สัมผัสกับเครือ่งมือที่ไมมีเครื่องยนต 
 

รวม:   ขวาน  
   เครื่องเปดกระปอง  
   สิ่ว 
   ซอม 
   เลื่อยมือ 
   จอบ 
   ที่คีบนํ้าแข็ง 
   เข็ม 
   ที่ตดักระดาษ 
   สอมเสียบหญา 
   คราด 
   กรรไกร 
   จักรเย็บผา  ที่ไมมีเครื่องยนต 
   พลั่ว 

 
ไมรวม: เข็มไฮโปเดอรมิก (W46.-)  

 
 W28  สัมผัสกับเครือ่งตดัหญาทีม่ีเครือ่งยนต 
 

ไมรวม: สัมผัสกระแสไฟฟา (W86.-)  
 
 W29  สัมผัสกับเครือ่งมือที่มีเครือ่งยนตและ 
 เครื่องจักรกลอื่นในบาน  
 

รวม:    เครื่องปนผสมอาหาร  
   ที่มีเครื่องยนต : 

เครื่องเปดกระปอง •
เลื่อยยนต •
อุปกรณชาง •
เครื่องมือทําสวน •
เครื่องเล็มพุมไม •
มีด •
จักรเย็บผา •
เครื่องปนผาใหแหง •

   เครื่องซักผา 
 

ไมรวม: สัมผัสกระแสไฟฟา (W86.-) 
 
 W30  สัมผัสกับเครือ่งจักรกลการเกษตร 
 

รวม:    เครื่องจักรกลในไรนาทีใ่ชแรงสัตว  
   เครื่องเก็บเก่ียวแบบผสม 
   เครื่องปนจั่นหญาแหง 
   เครื่องจักรกลในไรนา  
   เครื่องเก่ียวขาว 
   เครื่องนวดขาว 

 
 ไมรวม: สัมผัสกับเครื่องจักรกลการเกษตร 
   ในการขนสงโดยอาศัยกําลังของ 
   เครื่องจักรกลเอง หรือถูกลากโดย 
   ยานพาหนะ (V01-V99) 
   สัมผัสกระแสไฟฟา (W86.-) 
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 W27  Contact with nonpowered hand  
 tool 
 
 Includes:  axe 
      can-opener NOS 
      chisel 
      fork 
      handsaw 
      hoe 
      ice-pick 
      needle 
     paper-cutter 
      pitchfork 
      rake 
      scissors 
      sewing-machine,  
    nonpowered 
      shovel 
 
 W28  Contact with powered lawnmower 
 
 Excludes:  exposure to electric current  
    (W8g.-) 
 
 W29  Contact with other powered hand  
 tools and household machinery 
 
 Includes:  blender 
      powered: 

• can-opener 
• chain-saw 
• do-it-yourself tool 
• garden tool 
• hedge-trimmer 
• knife 
• sewing-machine 
• spin-drier 

      wasing-machine 
 
 Excludes:  exposure to electric current  
    (W86.-) 
 
 W30  Contact with agricultural machinery 
 
 Includes:  animal-powered farm  
    machine 
      combine harvester 
      derrick, hay 
      farm machinery NOS 
      reaper 
      thresher 
 
 Excludes:  contact with agricultural  
    machinery in transport  
    under own power or  
       being towed by a vehicle  
    (V01-V99) 
    exposure to electric current  
    (W86.-) 

 W27  สัมผัสกับเครือ่งมือที่ไมมีเครื่องยนต 
 

รวม:   ขวาน  
   เครื่องเปดกระปอง  
   สิ่ว 
   ซอม 
   เลื่อยมือ 
   จอบ 
   ที่คีบนํ้าแข็ง 
   เข็ม 
   ที่ตดักระดาษ 
   สอมเสียบหญา 
   คราด 
   กรรไกร 
   จักรเย็บผา  ที่ไมมีเครื่องยนต 
   พลั่ว 

 
ไมรวม: เข็มไฮโปเดอรมิก (W46.-)  

 
 W28  สัมผัสกับเครือ่งตดัหญาทีม่ีเครือ่งยนต 
 

ไมรวม: สัมผัสกระแสไฟฟา (W86.-)  
 
 W29  สัมผัสกับเครือ่งมือที่มีเครือ่งยนตและ 
 เครื่องจักรกลอื่นในบาน  
 

รวม:    เครื่องปนผสมอาหาร  
   ที่มีเครื่องยนต : 

เครื่องเปดกระปอง •
เลื่อยยนต •
อุปกรณชาง •
เครื่องมือทําสวน •
เครื่องเล็มพุมไม •
มีด •
จักรเย็บผา •
เครื่องปนผาใหแหง •

   เครื่องซักผา 
 

ไมรวม: สัมผัสกระแสไฟฟา (W86.-) 
 
 W30  สัมผัสกับเครือ่งจักรกลการเกษตร 
 

รวม:    เครื่องจักรกลในไรนาทีใ่ชแรงสัตว  
   เครื่องเก็บเก่ียวแบบผสม 
   เครื่องปนจั่นหญาแหง 
   เครื่องจักรกลในไรนา  
   เครื่องเก่ียวขาว 
   เครื่องนวดขาว 

 
 ไมรวม: สัมผัสกับเครื่องจักรกลการเกษตร 
   ในการขนสงโดยอาศัยกําลังของ 
   เครื่องจักรกลเอง หรือถูกลากโดย 
   ยานพาหนะ (V01-V99) 
   สัมผัสกระแสไฟฟา (W86.-) 
 
 
 
 
 

ICD-10-TM for PCU 189



ICD-10-TM for PCU
77

ICD-10-TM for PCU
76

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

 W31  Contact with other and unspecified  
 machinery 
 
 Includes:  machine NOS 
      recreational machinery 
 
 Excludes:  contact with machinery in  
    transport under own power  
    or being towed by a vehicle  
    (V01-V99) 
      exposure to electric current  
    (W86.-) 
 
 W32  Handgun discharge 
 
 Includes:  gun for single hand use 
      pistol 
      revolver 
 
 Excludes:  Very pistol (W34.-) 
 
 W33  Riot, shotgun and larger firearm  
 discharge 
 
 Includes:  army rifle 
      hunting rifle 
      machine gun 
 
 Excludes:  airgun (W34.-) 
 
 W34  Discharge from other and  
 unspecified firearms 
 
 Includes:  airgun  
      BB gun 
      gunshot wound NOS 
      shot NOS 
      very pistol [flare] 
    
 W35  Explosion and rupture of boiler  
 
 W36  Explosion and rupture of gas  
 cylinder 
 
 Includes:  aerosol can 
      air tank 
      pressurized-gas tank 
W37  Explosion and rupture of  
 pressurized tyre, pipe or hose 
 
 W38  Explosion and rupture of other  
 specified pressurized devices 
 
 W39  Discharge of firework 
 
 
 
 
 

 W31  สัมผัสกับเครือ่งจักรกลอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 

รวม:   เครื่องจักรกล   
   เครื่องจักรกลสาํหรับสันทนาการ 
 

ไมรวม: สัมผัสกับเครื่องจักรกลการเกษตร  
   ในการขนสงโดยอาศัยกําลังของ 
   เครื่องจักรกลเอง หรือถูกลากโดย 
   ยานพาหนะ (V01-V99) 
   สัมผัสกระแสไฟฟา (W86.-) 
 
 W32  กระสุนปนพก 
 

รวม:   ปนสําหรับยิงดวยมือเดียว  
   ปนสั้น 
   ปนลูกโม 
 

ไมรวม: ปนยิงพล ุ(W34.-)  
 
 W33  กระสุนปนไรเฟล  ปนลูกซอง และปน 
 ที่ใหญกวา  
 

รวม:   ปนไรเฟลของทหาร  
   ปนไรเฟลลาสตัว 
   ปนกล 
 

ไมรวม:   ปนลม (W34.-)  
 
 W34  กระสุนปนอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด  
 

รวม:   ปนลม   
   ปนบีบี 
   บาดแผลถูกปนยิง  
   ถูกยิง  
   ปนยิงพล ุ[สองสวาง] 

 
 W35  การระเบิดและแตกของหมอตมนํ้า 
 
W36  การระเบิดและแตกของถังบรรจุแกส  
 

รวม:   กระปองสเปรย  
   ถังอากาศ 
   ถังอัดอากาศ 

 
 W37  การระเบิดและแตกของยาง  ทอ  หรอื 
 สายยางอดัความดัน   
 
 W38  การระเบิดและแตกของอปุกรณอื่นที ่
 อัดความดัน  
 
 W39  สะเก็ดของดอกไมไฟ 
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 W40  Explosion of other meterials 
 
 Includes:  blasting material 
      explosion (in): 

• NOS 
• dump 
• factory 
• grain store 
• munitions 

      explosive gas 
 
 W41  Exposure to high-pressure jet 
 
 Includes:  hydraulic jet 
      pneumatic jet 
 
 W42  Exposure to noise 
 Includes:  hydraulic jet 
      pneumatic jet 
 
 W43  Exposure to vibration 
 Includes:  infrasound waves 
      pneumatic jet 
 
 W44  Foreign body entering into or  
 through eye or natural orifice 
 
 Excludes:  corrosive fluid (X49.-) 
      inhalation or ingestion of  
    foreign body with  
    obstruction of respiratory  
        tract (W78-W80) 
 
 W45  Foreign body or object entering  
 through skin  
 
 Includes:  edge of stiff paper 
      nail 
      splinter 
      tin-can lid 
 
 Excludes:  contact with: 

• hand tools (nonpowered) 
(powered) (W27-W29) 

• knife, sword or dagger 
(W26.-) 

• sharp glass (W25.-) 
      struck by objects  
    (W20-W22) 
 
 W46      Contact with hypodermic needle 
 
 W49  Exposure to other and unspecified  
 inanimate mechanical forces  
 
 Includes:  abnormal gravitational [G]  
    forces 
 
 

W40  การระเบิดของวัตถุอื่น 
 

รวม:   วัตถรุะเบิด  
   การระเบิด (ใน) : 

• NOS 
กองขยะ •
โรงงาน •
ยุงฉาง •
ยุทโธปกรณ •

   แกสที่ระเบิดได 
 
 
 W41  สัมผัสกับพวยลมความดันสูง 
 

รวม:   ไฮโดรลิก เจ็ต  
   นิวมาติก เจ็ต 
 
 W42  สัมผัสกับเสียง 
 

รวม:   คลื่นเสยีง  
   คลื่นซุปเปอรโซนิก 
      
 W43  สัมผัสกับการส่ันสะเทือน 
 

รวม:   คลื่นอินฟราซาวด  
 
 W44  ส่ิงแปลกปลอมเขารางกายทางตาหรือ 
 ชองเปดธรรมชาต ิ 
 

ไมรวม: ของเหลวกัดกรอน (X49.-)  
   สูดหายใจหรือกลืนสิ่งแปลกปลอม 
   รวมกับมีการอุดก้ันทางเดินหายใจ  
   (W78-W80) 
 
 W45  ส่ิงแปลกปลอมหรือวตัถุเขารางกาย 
 ทางผิวหนัง  
 

รวม:   ขอบกระดาษแข็ง  
   เล็บ 
   เสี้ยน 
   ฝากระปอง 

 
ไมรวม: สัมผัสกับ :  

เครื่องมือ (ไมมเีครื่องยนต)  •
 (มีเครื่องยนต) (W27-W29) 
เข็มไฮโปเดอรมิก (W46.-) •
มีด  ดาบ หรือมีดสั้น (W26.-) •
แกวคม (W25.-) •

   กระทบกับวตัถ ุ(W20-W22) 
  
 W46    สัมผัสกับเข็มไฮโปเดอรมกิ 
 
 W49  สัมผัสกับแรงเชิงกลอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของส่ิงไมมีชีวติ 
 

รวม:   แรงโนมถวง [จี] ผิดปกต ิ 
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 W40  Explosion of other meterials 
 
 Includes:  blasting material 
      explosion (in): 

• NOS 
• dump 
• factory 
• grain store 
• munitions 

      explosive gas 
 
 W41  Exposure to high-pressure jet 
 
 Includes:  hydraulic jet 
      pneumatic jet 
 
 W42  Exposure to noise 
 Includes:  hydraulic jet 
      pneumatic jet 
 
 W43  Exposure to vibration 
 Includes:  infrasound waves 
      pneumatic jet 
 
 W44  Foreign body entering into or  
 through eye or natural orifice 
 
 Excludes:  corrosive fluid (X49.-) 
      inhalation or ingestion of  
    foreign body with  
    obstruction of respiratory  
        tract (W78-W80) 
 
 W45  Foreign body or object entering  
 through skin  
 
 Includes:  edge of stiff paper 
      nail 
      splinter 
      tin-can lid 
 
 Excludes:  contact with: 

• hand tools (nonpowered) 
(powered) (W27-W29) 

• knife, sword or dagger 
(W26.-) 

• sharp glass (W25.-) 
      struck by objects  
    (W20-W22) 
 
 W46      Contact with hypodermic needle 
 
 W49  Exposure to other and unspecified  
 inanimate mechanical forces  
 
 Includes:  abnormal gravitational [G]  
    forces 
 
 

W40  การระเบิดของวัตถุอื่น 
 

รวม:   วัตถรุะเบิด  
   การระเบิด (ใน) : 

• NOS 
กองขยะ •
โรงงาน •
ยุงฉาง •
ยุทโธปกรณ •

   แกสที่ระเบิดได 
 
 
 W41  สัมผัสกับพวยลมความดันสูง 
 

รวม:   ไฮโดรลิก เจ็ต  
   นิวมาติก เจ็ต 
 
 W42  สัมผัสกับเสียง 
 

รวม:   คลื่นเสยีง  
   คลื่นซุปเปอรโซนิก 
      
 W43  สัมผัสกับการส่ันสะเทือน 
 

รวม:   คลื่นอินฟราซาวด  
 
 W44  ส่ิงแปลกปลอมเขารางกายทางตาหรือ 
 ชองเปดธรรมชาต ิ 
 

ไมรวม: ของเหลวกัดกรอน (X49.-)  
   สูดหายใจหรือกลืนสิ่งแปลกปลอม 
   รวมกับมีการอุดก้ันทางเดินหายใจ  
   (W78-W80) 
 
 W45  ส่ิงแปลกปลอมหรือวตัถุเขารางกาย 
 ทางผิวหนัง  
 

รวม:   ขอบกระดาษแข็ง  
   เล็บ 
   เสี้ยน 
   ฝากระปอง 

 
ไมรวม: สัมผัสกับ :  

เครื่องมือ (ไมมเีครื่องยนต)  •
 (มีเครื่องยนต) (W27-W29) 
เข็มไฮโปเดอรมิก (W46.-) •
มีด  ดาบ หรือมีดสั้น (W26.-) •
แกวคม (W25.-) •

   กระทบกับวัตถ ุ(W20-W22) 
  
 W46    สัมผัสกับเข็มไฮโปเดอรมกิ 
 
 W49  สัมผัสกับแรงเชิงกลอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของส่ิงไมมีชีวติ 
 

รวม:   แรงโนมถวง [จ]ี ผิดปกต ิ 
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Exposure to animate mechanical forces การสัมผัสแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิต 
(W50-W64)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: bites, venomous (X20-X29) 
 stings, venomous (X20-X29) 
 
 
 W50  Hit, struck, kicked, twisted, bitten  
 or scratched by another person 
 
 Excludes:  assault (X85-Y09) 
      struck by objects  
    (W20-W22) 
 
 W51  Striking against or bumped into by  
 another person 
 
 Excludes:  fall due to collision of  
    pedestrian (conveyance)  
    with another pedestrian  
    (conveyance) (W03.-) 
 
 W52  Crushed, pushed or stepped on by  
 crowd or human stampede 
 
 W53  Bitten by rat 
 
 W54  Bitten or struck by dog 
 
 W55  Bitten or struck by other mammals 
 
 Excludes:  contact with marine  
    mammal (W56.-) 
 
 W56  Contact with marine animal 
 Bitten or struck by marine animal 
 
 W57  Bitten or stung by nonvenomous  
 insect and other nonvenomous  
 arthropods 
 
 W58  Bitten or struck by crocodile or  
 alligator 
 
 W59  Bitten or crushed by other reptiles 
 
 Includes:  lizard 
     snake, nonvenomous 
 
 W60  Contact with plant thorns and  
 spines and sharp leaves 
 
 W64   Exposure to other and unspecified  
 animate mechanical forces 
 
 

(W50-W64) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: ถูกกัด  มีพิษ (X20-X29) 
 ถูกตอย  มีพิษ (X20-X29) 
 
 W50  ถูกบุคคลอื่นต ีทุบ เตะ หยกิ กัด หรือขวน 
 

ไมรวม: การทําราย (X85-Y09)  
   กระทบกับวัตถ ุ(W20-W22) 
 
 W51  ถูกบุคคลอื่นกระแทกหรือชน  
 

ไมรวม: ลมจากการชนกันของคนเดินเทา   
   (กําลังเดินทาง) (W03.-) 
 
 W52  ถูกฝูงชนทีห่นาแนนหรอืแตกต่ืนเบียด   
 ผลัก หรอืเหยียบ 
 
 W53  ถูกหนูกดั 
 
 W54  ถูกสุนัขกัดหรอืทาํราย 
 
 W55  ถูกสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิดอื่นกัดหรือ 
 ทําราย 
 

ไมรวม: สัมผัสกับสัตวทะเลที่เลี้ยงลูก  
   ดวยนม (W56.-) 
 
 W56  สัมผัสกับสัตวทะเล 
 ถูกสัตวทะเลกัดหรือชน 
 
 W57  ถูกแมลงไมมพีิษกดัหรือตอย  
 
 W58  ถูกจระเขหรอืตะโขงกดัหรอืทําราย  
 
 W59  ถูกสัตวเล้ือยคลานอ่ืนกัดหรือรัด 
 

รวม:   จิ้งจก  
   งูไมมีพิษ 
 
 W60  สัมผัสกับหนามและใบไมแหลมคม  
 
 W64   สัมผัสกับแรงเชิงกลอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดของส่ิงมีชีวิต    
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Accidental driwning and submersion การจมนํ้าตายและจมนํ้าจากอุบัติเหต ุ
(W65-W74) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: drowning and submersion due to: 

• cataclysm (X34-X39) 
• transport acidents (V01-V99) 
• water transport accident (V90.-, 

V92.-) 
 
 W65  Drowning and submersion while in  
 bath-tub 
 
 W66  Drowning and submersion  
 following fall into bath-tub 
 
 W67  Drowning and submersion while in  
 swimming-pool 
 
 W68  Drowning and submersion following   
 fall into swimming-pool bath-tub 
 
 W69  Drowning and submersion while in  
 natural water 
 
 Includes:  lake 
      open sea 
      river 
      stream 
 
 W70  Drowning and submersion following  
 fall into natural water  
 
 W73  Other specified drowning and  
 submersion  
 
 Includes:  quenching tank 
      reservoir 
 
 W74  Unspecified drowning and  
 submersion  
 
 Includes:  drowning NOS 
     fall into water NOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(W65-W74) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่าํหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: การจมนํ้าตายและจมน้ําจาก : 

ภัยพิบัต ิ(X34-X39) •
อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) •
อุบัติเหตุการขนสงทางนํ้า  •

 (V90.-, V92.-) 
 
 W65  การจมนํ้าตายและจมนํ้าขณะอยูใน 
 อางอาบนํ้า  
 
 W66  การจมนํ้าตายและจมนํ้าหลังจากลม 
 ในอางอาบนํ้า 
 
 W67  การจมนํ้าตายและจมนํ้าขณะอยูใน 
 สระวายนํ้า 
 
 W68  การจมนํ้าตายและจมนํ้าหลังจากตกลง 
 ไปในสระวายนํ้า 
 
 W69  การจมนํ้าตายและจมนํ้าขณะอยูใน 
 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 

รวม:   ทะเลสาบ  
   ทะเลเปด 
   แมนํ้า 
   ลําธาร 
 
 W70  การจมนํ้าตายและจมนํ้าหลังจากตกลง 
 ไปในแหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 
 W73  การจมนํ้าตายและจมนํ้าอื่นที่ระบรุายละเอียด  
 

รวม:   ถังนํ้าดับเพลิง  
   อางเก็บนํ้า 
 
 W74  การจมนํ้าตายและจมนํ้าที่ไมระบุรายละเอียด 
 

รวม:   จมนํ้าตาย   
   ตกนํ้า  
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Accidental driwning and submersion การจมนํ้าตายและจมนํ้าจากอุบัติเหตุ 
(W65-W74) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: drowning and submersion due to: 

• cataclysm (X34-X39) 
• transport acidents (V01-V99) 
• water transport accident (V90.-, 

V92.-) 
 
 W65  Drowning and submersion while in  
 bath-tub 
 
 W66  Drowning and submersion  
 following fall into bath-tub 
 
 W67  Drowning and submersion while in  
 swimming-pool 
 
 W68  Drowning and submersion following   
 fall into swimming-pool bath-tub 
 
 W69  Drowning and submersion while in  
 natural water 
 
 Includes:  lake 
      open sea 
      river 
      stream 
 
 W70  Drowning and submersion following  
 fall into natural water  
 
 W73  Other specified drowning and  
 submersion  
 
 Includes:  quenching tank 
      reservoir 
 
 W74  Unspecified drowning and  
 submersion  
 
 Includes:  drowning NOS 
     fall into water NOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(W65-W74) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: การจมนํ้าตายและจมน้ําจาก : 

ภัยพิบัต ิ(X34-X39) •
อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) •
อุบัติเหตุการขนสงทางนํ้า  •

 (V90.-, V92.-) 
 
 W65  การจมนํ้าตายและจมนํ้าขณะอยูใน 
 อางอาบนํ้า  
 
 W66  การจมนํ้าตายและจมนํ้าหลังจากลม 
 ในอางอาบนํ้า 
 
 W67  การจมนํ้าตายและจมนํ้าขณะอยูใน 
 สระวายนํ้า 
 
 W68  การจมนํ้าตายและจมนํ้าหลังจากตกลง 
 ไปในสระวายนํ้า 
 
 W69  การจมนํ้าตายและจมนํ้าขณะอยูใน 
 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 

รวม:   ทะเลสาบ  
   ทะเลเปด 
   แมนํ้า 
   ลําธาร 
 
 W70  การจมนํ้าตายและจมนํ้าหลังจากตกลง 
 ไปในแหลงนํ้าธรรมชาต ิ
 
 W73  การจมนํ้าตายและจมนํ้าอื่นที่ระบรุายละเอียด  
 

รวม:   ถังนํ้าดับเพลิง  
   อางเก็บนํ้า 
 
 W74  การจมนํ้าตายและจมนํ้าที่ไมระบุรายละเอียด 
 

รวม:   จมนํ้าตาย   
   ตกนํ้า  
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Other accidental threats to breathing อุบัติเหตุอื่นทีคุ่กคามการหายใจ 
(W75-W84)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
 
 W75  Accidental suffocation and  
 strangulation in bed 
 
 Includes:  suffocation and  
    strangulation due to: 

• bed linen 
• mother’s body 
• pillow 

 
 W76  Other accidental hanging and  
 strangulation 
 
 W77  Threat to breathing due to cave-in,  
 falling earth and other substances 
 
 Includes:  cave-in NOS 
 
 Excludes:  cave-in caused by  
    cataclysm (X34-X39) 
      cave-in without  
    asphyxiation or suffocation  
    (W20.-) 
 
 W78  Inhalation of gastric contents 
 
 Includes:  asphyxia by 
     choked on 
      suffocation by 
      aspiration and inhalation  
       of vomitus (into  
       respiratory tract) NOS 
      compression  
       of trachea    
      interruption  
       of respiration     
      obstruction  
       of respiration   
 
 Excludes:  injury, except asphyxia or  
    obstruction of respiratory  
    tract, caused by vomitus  
    (W44.-) 
      obstruction of oesophagus  
    by vomitus without mention  
    of asphyxia or obstruction  
    of respiratory tract (W44.-) 
 
 
 
 
 
 

(W75-W84)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
 W75  การหายใจไมออกและถูกรดัคอ 
 เพราะอุบตัิเหตุบนเตียง  
 

รวม:   การหายใจไมออกและถูกบีบรดัคอ  
   จาก : 

ผาปูที่นอน •
รางกายของมารดา •
หมอน •

 
 W76  ถูกแขวนคอและถกูรดัคอเพราะอุบตัิเหตอุื่น  
 
 W77  ภาวะคกุคามตอการหายใจเพราะถูกดิน 
 และวัตถุอื่นถลมทับ 
 

รวม:   การถลมทับ   
 

ไมรวม: การถลมทับจากภัยพิบัต ิ(X34-X39)  
   การถลมทับที่ไมมีการขาดอากาศ 
   หายใจหรือหายใจไมออก (W20.-) 
 
 W78  การสําลักของที่อยูในกระเพาะอาหาร 
 

รวม:    ขาดอากาศหายใจจาก  อาเจียน
   สําลัก อาหารที่ขยอน 
   หายใจไมออกจาก ออกมา

   สําลักและสูดอาเจียน  
   (เขาไปในทางเดินหายใจ)  
   การกดทอลม vomitus 

[regurgitated 
 food] 

โดยอาเจียน 
   การขัดขวางการหายใจ ในหลอด 

อาหาร   การอุดก้ันการหายใจ 
 

ไมรวม: การบาดเจ็บ ยกเวนการขาด  
   อากาศหายใจหรือการอุดก้ัน 
   ทางเดินหายใจโดยอาเจียน (W44.-) 

by vomitus in  
oesophagus    การอุดก้ันหลอดอาหารโดย 

   อาเจียนที่ไมระบุถึงการขาดอากาศ 
   หายใจหรือการอุดก้ันทางเดิน 
   หายใจ (W44.-) 
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 W79  Inhalation and ingestion of food  
 causing obstruction of respiratory  
 tract 
 Includes:  asphyxia by  
      choked on 
      suffocation by 
      aspiration and  
    inhalation of food [any]  
    (into respiratory tract) NOS 
      compression of  
    trachea  
    interruption  
    of respiration        
      obstruction of  
    respiration   
 
 Excludes:  inhalation of vomitus  
    (W78.-) 
      Injury, except asphyxia or  
    obstruction of respiratory  
    tract, caused by food   
    (W44.-) 
      obstruction of oesophagus  
    by food without mention of  
    asphyxia or obstruction of  
    respiratory tract (W44.-) 
 
 W80  Inhalation and ingestion of other  
 objects causing obstruction of  
 respiratory tract 
 
 Includes:  asphyxia by 
      choked on 
      suffocation by    

aspiration and  
inhalation of foreign  
body, except food or 
vomitus (into respiratory  
tract) NOS 

      compression of  
    trachea 
      interruption  
    of respiration        
      obstruction of respiration 
    foreign object in nose 
      obstruction of pharynx by  
    foreign body 
 
 Excludes:  inhalation of vomitus or  
    food (W78.-) 
       Injury, except asphyxia or  
    obstruction of respiratory  
    tract, caused by  
         foreign body (W44.-)  
       obstruction of oesophagus  
    by foreign body without  
    mention of asphyxia or  
    obstruction of respiratory  
    tract (W44.-) 

 W79  การสําลักและกลืนอาหารทาํใหอุดกั้น 
 ทางเดินหายใจ  
 

รวม: ขาดอากาศหายใจจาก อาหาร 
   สําลัก 
   หายใจไมออกจาก 
   สําลักและสูดอาหาร [ใดๆ]  
   (เขาไปในทางเดินหายใจ)  
   การกดทอลม 
   การขัดขวางการหายใจ 
   การอุดก้ันการหายใจ 
   การอุดตันของคอหอยโดยอาหาร 
 
 ไมรวม: การสดูอาเจียน (W78.-) 
   การบาดเจ็บ ยกเวนการขาด 
   อากาศหายใจหรือการอุดก้ัน 
   ทางเดินหายใจโดยอาหาร (W44.-) 
   การอุดก้ันหลอดอาหารโดยอาหาร 
   ที่ไมระบถุึงการขาดอากาศหายใจ 
   หรือการอุดก้ันทางเดินหายใจ  
   (W44.-) 
 
 
 W80  การสําลักและกลืนวัตถุอื่นทาํใหอุดกั้น 
 ทางเดินหายใจ  
 

รวม:   ขาดอากาศหายใจจาก 
   สําลัก 

   หายใจไมออกจาก 
   สําลักและสูดวตัถ ุ
   แปลกปลอม   
   การกดทอลม 
   การขัดขวางการหายใจ 
   การอุดก้ันการหายใจ 
   วัตถแุปลกปลอมในจมูก 
   การอุดตันของคอหอย 
   โดยวตัถุแปลกปลอม 

 
 ไมรวม: การสําลักอาเจียนหรืออาหาร  
   (W78-W79) 
   การบาดเจ็บ  ยกเวนการขาด 
   อากาศหายใจหรือการอุดก้ัน 
   ทางเดินหายใจโดยวัตถ ุ
   แปลกปลอม (W44.-) 
   การอุดก้ันหลอดอาหารโดยอาหาร 
   ที่ไมระบถุึงการขาด 
   อากาศหายใจหรือการอุดก้ัน 
   ทางเดินหายใจ (W44.-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by food in  
 oesophagus

food [including 
bone or seed]

by foreign 
body in  
oesophagus 

(รวมกระดูก 
หรือเมล็ดพืช)

โดยอาหาร 
ในหลอด 
อาหาร

วัตถุใดๆ  
ยกเวนอาหาร
หรืออาเจียน  
เขาสูรางกาย
ทางจมูกหรือ 
ปาก ยกเวน any object, 

except food or
vomitus,  

อาหารหรือ 
อาเจียน  
(เขาไปใน entering by  

nose or mouth ทางเดินหายใจ) 
โดยวัตถุ 
แปลกปลอม
ในหลอดอาหาร 
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 W79  Inhalation and ingestion of food  
 causing obstruction of respiratory  
 tract 
 Includes:  asphyxia by  
      choked on 
      suffocation by 
      aspiration and  
    inhalation of food [any]  
    (into respiratory tract) NOS 
      compression of  
    trachea  
    interruption  
    of respiration        
      obstruction of  
    respiration   
 
 Excludes:  inhalation of vomitus  
    (W78.-) 
      Injury, except asphyxia or  
    obstruction of respiratory  
    tract, caused by food   
    (W44.-) 
      obstruction of oesophagus  
    by food without mention of  
    asphyxia or obstruction of  
    respiratory tract (W44.-) 
 
 W80  Inhalation and ingestion of other  
 objects causing obstruction of  
 respiratory tract 
 
 Includes:  asphyxia by 
      choked on 
      suffocation by    

aspiration and  
inhalation of foreign  
body, except food or 
vomitus (into respiratory  
tract) NOS 

      compression of  
    trachea 
      interruption  
    of respiration        
      obstruction of respiration 
    foreign object in nose 
      obstruction of pharynx by  
    foreign body 
 
 Excludes:  inhalation of vomitus or  
    food (W78.-) 
       Injury, except asphyxia or  
    obstruction of respiratory  
    tract, caused by  
         foreign body (W44.-)  
       obstruction of oesophagus  
    by foreign body without  
    mention of asphyxia or  
    obstruction of respiratory  
    tract (W44.-) 

 W79  การสําลักและกลืนอาหารทาํใหอุดกั้น 
 ทางเดินหายใจ  
 

รวม: ขาดอากาศหายใจจาก อาหาร 
   สําลัก 
   หายใจไมออกจาก 
   สําลักและสูดอาหาร [ใดๆ]  
   (เขาไปในทางเดินหายใจ)  
   การกดทอลม 
   การขัดขวางการหายใจ 
   การอุดก้ันการหายใจ 
   การอุดตันของคอหอยโดยอาหาร 
 
 ไมรวม: การสดูอาเจียน (W78.-) 
   การบาดเจ็บ ยกเวนการขาด 
   อากาศหายใจหรือการอุดก้ัน 
   ทางเดินหายใจโดยอาหาร (W44.-) 
   การอุดก้ันหลอดอาหารโดยอาหาร 
   ที่ไมระบถุึงการขาดอากาศหายใจ 
   หรือการอุดก้ันทางเดินหายใจ  
   (W44.-) 
 
 
 W80  การสําลักและกลืนวัตถุอื่นทาํใหอุดกั้น 
 ทางเดินหายใจ  
 

รวม:   ขาดอากาศหายใจจาก 
   สําลัก 

   หายใจไมออกจาก 
   สําลักและสูดวตัถ ุ
   แปลกปลอม   
   การกดทอลม 
   การขัดขวางการหายใจ 
   การอุดก้ันการหายใจ 
   วัตถแุปลกปลอมในจมูก 
   การอุดตันของคอหอย 
   โดยวัตถุแปลกปลอม 

 
 ไมรวม: การสําลักอาเจียนหรืออาหาร  
   (W78-W79) 
   การบาดเจ็บ  ยกเวนการขาด 
   อากาศหายใจหรือการอุดก้ัน 
   ทางเดินหายใจโดยวัตถ ุ
   แปลกปลอม (W44.-) 
   การอุดก้ันหลอดอาหารโดยอาหาร 
   ที่ไมระบถุึงการขาด 
   อากาศหายใจหรือการอุดก้ัน 
   ทางเดินหายใจ (W44.-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by food in  
 oesophagus

food [including 
bone or seed]

by foreign 
body in  
oesophagus 

(รวมกระดูก 
หรือเมล็ดพืช)

โดยอาหาร 
ในหลอด 
อาหาร

วัตถุใดๆ  
ยกเวนอาหาร
หรืออาเจียน  
เขาสูรางกาย
ทางจมูกหรือ 
ปาก ยกเวน any object, 

except food or
vomitus,  

อาหารหรือ 
อาเจียน  
(เขาไปใน entering by  

nose or mouth ทางเดินหายใจ) 
โดยวัตถุ 
แปลกปลอม
ในหลอดอาหาร 
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 W81  Confined to or trapped in a low- 
 oxygen environment 
 
 Includes:  accidentally shut in  
    refrigerator or other airtight  
    space diving with insufficient  
    air supply 
 
 Excludes:  suffocation by plastic bag  
    (W83.-) 
 
 W83  Other specified threats to  
 breathing 
 
 Includes:  suffocation by plastic bag  
 
 W84  Unspecified threats to breathing 
 
 Includes:  asphyxiation NOS 
     aspiration NOS 
     suffocation NOS  
 
Exposure to electric current, radiation and 
extreme ambient air temperature and 
pressure 
(W85-W99) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: abnormal reaction to a complication  
 of treatment, without mention of  
 misadventure (Y84.2)  
 exposure to: 

• natural  
• cold (X31.-) 
• heat (X30.-) 
• radiation NOS (X39.-) 
• sunlight (X32.-) 

 misadventure to patient in surgical and  
 medical procedures (Y63.2-Y63.5)  
 victim of lightning (X33.-) 
 
W85  Exposure to electric transmission  
 lines 
 
 W86  Exposure to other specified electric  
 current 
 
 W87  Exposure to unspecified electric  
 current 
 
 Includes:  burns or other injury from  
    electric current NOS 
      electric shock NOS 
     electrocution NOS 
 
 
 

 W81  ถูกกกัหรือติดอยูในสภาพแวดลอมที่ม ี
 ออกซิเจนต่าํ 
 

รวม:   ติดอยูในตูเย็นหรือทีท่ี่อากาศเขา  
   ไมไดโดยอุบัติเหต ุดํานํ้าโดยม ี
   อากาศหายใจไมเพียงพอ 
 

ไมรวม: หายใจไมออกเพราะถุงพลาสติก   
   (W83.-) 
 
 W83  ภาวะคกุคามตอการหายใจอื่น 
 

รวม:    หายใจไมออกเพราะถุงพลาสติก  
 
 W84  ภาวะคกุคามตอการหายใจที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 

รวม:    ขาดอากาศหายใจ   
   สําลัก  
   หายใจไมออก  
 
 
การสัมผัสกระแสไฟฟา  รังสี  รวมทั้งอณุหภูมิและ
ความกดอากาศสุดขั้ว 
(W85-W99) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: ปฏิกิริยาผดิปกติตอภาวะแทรกซอนของ 
 การรักษา  ไมระบุวาเปน 
 อุบัติเหต ุ(Y84.2)  

สัมผัสกับ :  
ธรรมชาต ิ •
ความเย็น (X31.-) •
ความรอน (X30.-) •
รังส ี(X39.-) •
แสงแดด (X32.-) •

 อุบัติเหตุที่เกิดกับผูปวยในหัตถการทาง 
 ศัลยกรรมและอายุรกรรม(Y63.2-Y63.5)  
 ผูประสบภัยจากฟาผา (X33.-) 
 
 W85  การสัมผัสสายไฟฟา  
 
 W86  การสัมผัสกระแสไฟฟาอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 
 W87  การสัมผัสกระแสไฟฟาที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
  

รวม:   รอยไหมหรือการบาดเจ็บอ่ืน  
   จากกระแสไฟฟา  
   ช็อกจากไฟฟา  
   ไฟฟาดูด  
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 W88  Exposure to ionizing radiation 
 
 Includes:  radioactive isotopes 
      X-rays 
 
 W89  Exposure to man-made visible and  
 ultraviolet light 
 
 Includes:  welding light (arc) 
 
 W90  Exposure to nonionizing radiation 
 
 Includes:  infrared 
      laser      radiation 
      radiofrequency  
 
 W91  Exposure to unspecified type of  
 radiation 
  
 W92  Exposure to excessive heat of  
 man-made origin 
 
 W93  Exposure to excessive cold of man- 
 made origin 
 
 Includes:  contact with or inhalation  
    of: 

• dry ice 
• liquid: 
• air 
• hydrogen 
• nitrogen 

     prolonged exposure in  
    deep-freeze unit 
 
 W94  Exposure to high and low air  
 pressure and changes in air  
 pressure 
 
 Includes:  high air pressure from rapid  
    descent in water 
      reduction in atmospheric  
    pressure while surfacing  
    from: 

• deep-water diving 
• underground 

      residence or prolonged visit  
    at high altitude as the  
    cause of: 

• anoxia 
• barodontalgia 
• barotitis 
• hypoxia 
• mountain sickness 

    sudden change in air  
    pressure in aircraft during  
    ascent or descent 
 
 W99  Exposure to other and unspecified  
 man-made environmental factors 

W88  การสัมผัสรงัสีที่แตกตัวเปนไอออน 
 

รวม:   กัมมันตรังส ี 
   เอ็กซเรย 
 
 W89  การสัมผัสแสงที่มนุษยสรางขึ้นและ 
 แสงอัลตราไวโอเลต  
 

รวม:   แสงไฟเชื่อมโลหะ (ไฟอารก)  
 
 W90  การสัมผัสรงัสีที่ไมแตกตัวเปนไอออน 
 

รวม:   อินฟราเรด  
   เลเซอร      รังส ี
   คลื่นวทิย ุ

 
 W91  การสัมผัสรงัสีที่ไมระบุชนิด 
  
 W92  การสัมผัสความรอนสูงเกิน ที่มนุษยสราง 
 
 W93  การสัมผัสความเย็นต่าํเกิน ที่มนุษยสราง 
 

รวม:   การสัมผสัหรือสูด :  
นํ้าแข็งแหง •
เหลว : •
อากาศ •
ไฮโดรเจน •
ไนโตรเจน •

   การอยูในหองแชแข็งนานเกิน 
 
 W94  การสัมผัสความกดอากาศสูงหรอืต่าํ 
 รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความกดอากาศ  
 

รวม:   ความกดอากาศสูงจากการดํานํ้า  
   อยางรวดเร็ว  
   การลดความกดอากาศขณะขึ้นสู 
   ผิวพ้ืนจาก : 

การดําน้ําลึก •
ใตดิน •

   การอยูอาศยัหรอืพักเปนเวลานาน 
   ในทีสู่งเปนสาเหตุของ:  

การขาดออกซิเจน •
การปวดฟนจากความกดอากาศ •
หูอักเสบจากความกดอากาศ •
ภาวะเลือดมีออกซิเจนนอย •
เมานเทน ซิกเนส •

   การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ 
   ฉับพลันในอากาศยานขณะไต 
   ระดับข้ึนหรือลดระดับลง  
 
 W99  การสัมผัสปจจัยแวดลอมอืน่และที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดทีม่นุษยสราง  
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 W88  Exposure to ionizing radiation 
 
 Includes:  radioactive isotopes 
      X-rays 
 
 W89  Exposure to man-made visible and  
 ultraviolet light 
 
 Includes:  welding light (arc) 
 
 W90  Exposure to nonionizing radiation 
 
 Includes:  infrared 
      laser      radiation 
      radiofrequency  
 
 W91  Exposure to unspecified type of  
 radiation 
  
 W92  Exposure to excessive heat of  
 man-made origin 
 
 W93  Exposure to excessive cold of man- 
 made origin 
 
 Includes:  contact with or inhalation  
    of: 

• dry ice 
• liquid: 
• air 
• hydrogen 
• nitrogen 

     prolonged exposure in  
    deep-freeze unit 
 
 W94  Exposure to high and low air  
 pressure and changes in air  
 pressure 
 
 Includes:  high air pressure from rapid  
    descent in water 
      reduction in atmospheric  
    pressure while surfacing  
    from: 

• deep-water diving 
• underground 

      residence or prolonged visit  
    at high altitude as the  
    cause of: 

• anoxia 
• barodontalgia 
• barotitis 
• hypoxia 
• mountain sickness 

    sudden change in air  
    pressure in aircraft during  
    ascent or descent 
 
 W99  Exposure to other and unspecified  
 man-made environmental factors 

W88  การสัมผัสรงัสีที่แตกตัวเปนไอออน 
 

รวม:   กัมมันตรังส ี 
   เอ็กซเรย 
 
 W89  การสัมผัสแสงที่มนุษยสรางขึ้นและ 
 แสงอัลตราไวโอเลต  
 

รวม:   แสงไฟเชื่อมโลหะ (ไฟอารก)  
 
 W90  การสัมผัสรงัสีที่ไมแตกตัวเปนไอออน 
 

รวม:   อินฟราเรด  
   เลเซอร      รังส ี
   คลื่นวทิย ุ

 
 W91  การสัมผัสรงัสีที่ไมระบุชนิด 
  
 W92  การสัมผัสความรอนสูงเกิน ที่มนุษยสราง 
 
 W93  การสัมผัสความเย็นต่าํเกิน ที่มนุษยสราง 
 

รวม:   การสัมผสัหรือสูด :  
นํ้าแข็งแหง •
เหลว : •
อากาศ •
ไฮโดรเจน •
ไนโตรเจน •

   การอยูในหองแชแข็งนานเกิน 
 
 W94  การสัมผัสความกดอากาศสูงหรอืต่าํ 
 รวมทั้งการเปล่ียนแปลงความกดอากาศ  
 

รวม:   ความกดอากาศสูงจากการดํานํ้า  
   อยางรวดเร็ว  
   การลดความกดอากาศขณะขึ้นสู 
   ผิวพ้ืนจาก : 

การดํานํ้าลึก •
ใตดิน •

   การอยูอาศยัหรอืพักเปนเวลานาน 
   ในทีสู่งเปนสาเหตุของ:  

การขาดออกซิเจน •
การปวดฟนจากความกดอากาศ •
หูอักเสบจากความกดอากาศ •
ภาวะเลือดมีออกซิเจนนอย •
เมานเทน ซิกเนส •

   การเปลี่ยนแปลงความกดอากาศ 
   ฉับพลันในอากาศยานขณะไต 
   ระดับข้ึนหรือลดระดับลง  
 
 W99  การสัมผัสปจจัยแวดลอมอืน่และที่ไมระบ ุ
 รายละเอียดทีม่นุษยสราง  
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Exposure to smoke, fire and flames การสัมผัสควนั  ไฟ  และเปลวไฟ 
(X00-X09) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Includes: fire caused by lightning 
 
Excludes: arson (X97.-) 
 secondary fire resulting from  
 explosion (W35-W40) 
 transport accident (V01-V99) 
 
 X00  Exposure to uncontrolled fire in  
 building or structure 
 collapse of 
 fall from  
 hit by object falling from  
 jump from 
 conflagration 
 fire  
 melting   
 smouldering      
 
 X01  Exposure to uncontrolled fire,  
 not in building or structure 
 
 Includes:  forest fire 
 
 X02  Exposure to controlled fire in  
 building or structure 
 
 Includes:  fire in: 

• fireplace 
• stove 

 
 X03  Exposure to controlled fire,  
 not in building or structure 
 
 Includes:  camp-fire 
 
 X04  Exposure to ignition of highly  
 flammable material 
 
 Includes:  ignition of: 

• gasoline 
• kerosene 
• petrol 

 
 X05  Exposure to ignition or melting of  
 nightwear  
 
 X06  Exposure to ignition or melting of  
 other clothing and apparel  

 
Includes:  ignition      

      melting 
 
 

(X00-X09) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
รวม: เพลิงไหมที่เกิดจากฟาผา 
 
ไมรวม: การลอบวางเพลิง (X97.-) 
 เพลิงไหมที่เปนผลจากการระเบิด (W35-W40) 
 อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) 
 
 X00  การสัมผัสเพลิงไหมทีค่วบคุมไมไดใน 
 อาคารหรือส่ิงปลูกสราง  
 การยุบตวั อาคารหรือ 
 ตกจาก  สิ่งปลูกสราง 

ถูกกระแทกโดยวัตถุทีห่ลนจาก  ท่ีเพลิงกําลังไหม

 กระโดดจาก burning  
building or  
structure 

 มหาอัคคภีัย   
 การหลอมละลาย       ของ  

เครื่องตกแตง 
เฟอรนิเจอร 

 การลนไฟ  
 

fittings 
furniture  

of  X01  การสัมผัสเพลิงไหมทีค่วบคุมไมได   
 ไมอยูในอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 
 

รวม:   ไฟปา  
 
 X02  การสัมผัสเพลิงไหมทีค่วบคุมไดใน 
 อาคารหรือส่ิงปลูกสราง  
 

รวม:   ไฟใน :  
เตาผิง •
เตาหุงตม •

 
 X03  การสัมผัสเพลิงไหมทีค่วบคุมได   
 ไมอยูในอาคารหรือส่ิงปลูกสราง 
 

รวม:   ไฟที่จดุในแคมป  
 
 X04  การสัมผัสการติดไฟของวตัถุไวไฟ  
 

รวม:    การติดไฟของ :  
นํ้ามันเบนซิน •
นํ้ามันกาด •
นํ้ามัน •

 
 X05  การสัมผัสชุดนอนที่ตดิไฟหรือหลอม 
 ละลาย 
 
 X06  การสัมผัสเส้ือผาอื่นและเครือ่งประดับ 
 ที่ตดิไฟหรือหลอมละลาย 
 

รวม:   การติดไฟ       
   การหลอมละลายของ 
   เครื่องประดับพลาสติก 
 
 of plastic 

jewellery  
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 X08  Exposure to other specified smoke,  
 fire and flames  
 
 X09  Exposure to unspecified smoke,  
 fire and flames  
 
 Includes:  burning NOS 
      incineration NOS 
 
Contact with heat and hot substances 
(X10-X19) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: exposure to: 

• excessive natural heat (X30.-) 
• fire and flames (X00-X09) 

 
 X10  Contact with hot drinks, food, fats  
 and cooking oils 
 
 X11  Contact with hot tap-water  
 
 Includes:  hot water in: 

• bath 
• bucket 
• tub 

     hot water running out of: 
• hose 
• tap 

 
 X12  Contact with other hot fluids  
 
 Includes:  water heated on stove 
 
 Excludes:  hot (liquid) metals (X18.-) 
 
 X13  Contact with steam and hot  
 vapours 
 
 X14  Contact with hot air and gases 
 
 Includes:  inhalation of hot air and  
    gases 
 
 X15  Contact with hot household  
 appliances 
 
 Includes:  cooker 
    hotplate  
    kettle 
    saucepan (glass) (metal) 
    stove (kitchen) 
    toaster 
 
 Excludes:  heating appliances (X16.-) 
 
 

X08  การสัมผัสควนั  ไฟ  และเปลวไฟอ่ืน 
 ที่ระบรุายละเอียด  
 
 X09  การสัมผัสควนั  ไฟ  และเปลวไฟ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
 

รวม:   การไหม   
   การเผาเปนเถา  
 
การสัมผัสความรอนและของทีร่อน 
(X10-X19) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่าํหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: การสัมผสั : 

ความรอนธรรมชาติมากเกิน (X30.-) •
ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) •

 
 X10  การสัมผัสเครือ่งดื่ม  อาหาร  ไขมัน  และ 
 นํ้ามันประกอบอาหารที่รอน  
 
 X11  การสัมผัสนํ้ารอนจากทอประปา  
 

รวม:   นํ้ารอนใน :  
หองนํ้า •
ถังนํ้า •
อางอาบนํ้า •

   นํ้ารอนทีท่ี่ออกมาจาก : 
ทอยาง •
ก็อกนํ้า •

 
 X12  การสัมผัสของเหลวรอนอื่น  
 

รวม:   นํ้าที่ตมบนเตา  
 

ไมรวม: โลหะ (เหลว) รอน (X18.-)  
 
 X13  การสัมผัสไอนํ้าและไอรอน 
 
 X14  การสัมผัสลมและแกสรอน 
 

รวม:   การสดูลมและแกสรอนเขาไป  
 
 X15  การสัมผัสเครือ่งใชในบานที่มีความรอน  
 

รวม:   เครื่องครัว  
   เตาไฟฟา  
   กาตมนํ้า 
   กระทะแบน (แกว) (โลหะ) 
   เตา (ครวั) 
   เครื่องปงขนมปง 
 

ไมรวม: เครื่องทําความรอน (X16.-)  
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 X08  Exposure to other specified smoke,  
 fire and flames  
 
 X09  Exposure to unspecified smoke,  
 fire and flames  
 
 Includes:  burning NOS 
      incineration NOS 
 
Contact with heat and hot substances 
(X10-X19) 
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: exposure to: 

• excessive natural heat (X30.-) 
• fire and flames (X00-X09) 

 
 X10  Contact with hot drinks, food, fats  
 and cooking oils 
 
 X11  Contact with hot tap-water  
 
 Includes:  hot water in: 

• bath 
• bucket 
• tub 

     hot water running out of: 
• hose 
• tap 

 
 X12  Contact with other hot fluids  
 
 Includes:  water heated on stove 
 
 Excludes:  hot (liquid) metals (X18.-) 
 
 X13  Contact with steam and hot  
 vapours 
 
 X14  Contact with hot air and gases 
 
 Includes:  inhalation of hot air and  
    gases 
 
 X15  Contact with hot household  
 appliances 
 
 Includes:  cooker 
    hotplate  
    kettle 
    saucepan (glass) (metal) 
    stove (kitchen) 
    toaster 
 
 Excludes:  heating appliances (X16.-) 
 
 

X08  การสัมผัสควนั  ไฟ  และเปลวไฟอ่ืน 
 ที่ระบรุายละเอียด  
 
 X09  การสัมผัสควนั  ไฟ  และเปลวไฟ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
 

รวม:   การไหม   
   การเผาเปนเถา  
 
การสัมผัสความรอนและของทีร่อน 
(X10-X19) 
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: การสัมผสั : 

ความรอนธรรมชาติมากเกิน (X30.-) •
ไฟและเปลวไฟ (X00-X09) •

 
 X10  การสัมผัสเครือ่งดื่ม  อาหาร  ไขมัน  และ 
 นํ้ามันประกอบอาหารที่รอน  
 
 X11  การสัมผัสนํ้ารอนจากทอประปา  
 

รวม:   นํ้ารอนใน :  
หองนํ้า •
ถังนํ้า •
อางอาบนํ้า •

   นํ้ารอนทีท่ี่ออกมาจาก : 
ทอยาง •
ก็อกนํ้า •

 
 X12  การสัมผัสของเหลวรอนอื่น  
 

รวม:   นํ้าที่ตมบนเตา  
 

ไมรวม: โลหะ (เหลว) รอน (X18.-)  
 
 X13  การสัมผัสไอนํ้าและไอรอน 
 
 X14  การสัมผัสลมและแกสรอน 
 

รวม:   การสดูลมและแกสรอนเขาไป  
 
 X15  การสัมผัสเครือ่งใชในบานที่มีความรอน  
 

รวม:   เครื่องครัว  
   เตาไฟฟา  
   กาตมนํ้า 
   กระทะแบน (แกว) (โลหะ) 
   เตา (ครวั) 
   เครื่องปงขนมปง 
 

ไมรวม: เครื่องทําความรอน (X16.-)  
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 X16  Contact with hot heating  
 appliances, radiators and pipes 
 
 X17  Contact with hot engines,  
 machinery and tools 
 
 Excludes:  hot heating appliances,  
    radiators and pipes (X16.-) 
      hot household appliances  
    (X15.-) 
 
 X18  Contact with other hot metals 
 
 Includes:  liquid metal 
 
 X19  Contact with other and unspecified  
 heat and hot substances 
 
 Excludes:  objects that are not  
    normally hot, e.g. an object  
         made hot by a house fire    
    (X00-X09) 
 
Contact with venomous animals and plants 
(X20-X29)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Includes: chemical released by: 

• animal 
• insect 

 release of venom through fangs, hairs,  
 spines, tentacles and other venom  
 apparatus venomous bites and stings 
 
Excludes: ingestion of poisonous animals or  
 plants (X49.-) 
 
 X20  Contact with venomous snakes and  
 lizards 
 
 Includes:  cobra 
    fer de lance 
    Gila monster 
    krait  
    rattlesnake 
    sea snake 
    snake (venomous) 
    viper 
 
 Excludes:  lizard (nonvenomous)  
    (W59.-) 
    snake, nonvenomous  
    (W59.-)    
 
 
 
 

X16  การสัมผัสเครือ่งทําความรอน แผงระบาย 
 ความรอน  และทอนํ้ารอน  
 
 X17  การสัมผัสเครือ่งยนต  เครือ่งจักรกล   
 และเคร่ืองมือที่รอน  
 

ไมรวม: เครื่องทําความรอน  แผงระบาย  
   ความรอน และทอนํ้ารอน (X16.-)  
   เครื่องใชในบานที่มีความรอน (X15.-) 
 
 X18  การสัมผัสโลหะรอนชนิดอืน่ 
 

รวม:   โลหะเหลว  
 
 X19  การสัมผัสความรอนและของรอนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  
 

ไมรวม: วัตถทุี่ปกติไมรอน  เชน วัตถทุีร่อน  
   เพราะถูกไฟไหม(X00-X09) 
 
การสัมผัสสัตวและพืชมีพิษ 
(X20-X29)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
รวม: สารเคมีที่ปลอยจาก : 

สัตว •
แมลง •

 ปลอยพิษออกจากเขี้ยว  ขน  หนาม  หนวด  
 และอวัยวะอ่ืนที่มีพิษ 
 การกัดและตอยที่มีพิษ 
 
ไมรวม: การกลืนสตัวหรอืพืชที่มีพิษ (X49.-) 
 
 X20  การสัมผัสงูและจ้ิงจกมีพิษ  
 

รวม:   งูเหา  
   งูแฟร เดอ ลองซ 
   กีลา มันสเตอร 
   งูกะปะ  
   งูหางกระดิ่ง 
   งูทะเล 
   งู (มีพิษ) 
   งูพิษ 

 
ไมรวม: จิ้งจก (ไมมีพิษ) (W59.-)  

   งู, ไมมีพิษ (W59.-)    
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 X21  Contact with venomous spiders  
 
 Includes:  black widow spider 
      tarantula   
 
 X22  Contact with scorpions 
 
 X23  Contact with hornets, wasps and  
 bees  
 
 Includes:  yellow jacket 
 
 X24  Contact with centipedes and  
 venomous millipedes (tropical)  
 
 X25  Contact with other venomous  
 arthropods  
 
 Includes:  ant 
      caterpillar 
 
 X26  Contact with venomous marine  
 animals and plants 
 
 Includes:  coral 

  jellyfish 
  nematocysts 
  sea: 

• anemone 
• cucumber 
• urchin 

 
 Excludes:  nonvenomous marine  
    animals (W56.-) 
       sea snakes (X20.-) 

 
 X27  Contact with other specified  
 venomous animals  
 
 X28  Contact with other specified  
 venomous plants  
 
 Includes: injection of poisons or  
    toxins into or through skin  
    by plant thorns, spines or  
    other mechanisms 

 
 Excludes:  ingestion of poisonous  
    plants (X49.-) 
       puncture wound NOS  
    caused by plant thorns or  
    spines (W60.-) 

 
 X29  Contact with unspecified  
 venomous animal or plant  
 
 Includes:  sting (venomous) NOS 

 venomous bite NOS 
 

 X21  การสัมผัสแมงมุมมีพิษ  
 

รวม:   แมงมุมแมมายดํา  
   แมงมุมทาแรนทูลา   
 
 X22  การสัมผัสแมงปอง 
 
 X23  การสัมผัสแตน  ตอ  และผึง้  
 

รวม:    ตอหลวง  
 
 X24  การสัมผัสตะขาบและกิง้กอืมีพิษ  
 (ในเขตรอน) 
 
 X25  การสัมผัสสัตวขาปลองมีพษิอื่น  
 

รวม:   มด  
   บุง 
 
 X26  การสัมผัสสัตวและพืชทะเลมีพิษ  
 

รวม:    ปะการัง  
   แมงกะพรุน 
   หนอนตัวกลม 
   ทะเล : 

ดอกไม •
ปลิง •
หอยเมน •

 
ไมรวม: สัตวทะเลไมมพิีษ (W56.-)  

   งูทะเล (X20.-) 
 
 X27  การสัมผัสสัตวมีพิษอื่นทีร่ะบุรายละเอียด  
 
 X28  การสัมผัสพืชมีพิษอื่นที่ระบรุายละเอียด 
 

รวม:   การปลอยสารพิษ หรือชีวพิษเขาสู  
   หรือผานผิวหนังโดยหนามหรอื 
   สวนแหลมคมของพืช หรือกลไกอ่ืน  
 

ไมรวม: การกินพืชมีพิษ (X49.-)  
   แผลถูกตํา โดยหนามหรือ 
   สวนแหลมคมของพืช  (W60.-) 
 
 X29  การสัมผัสสัตวหรือพืชมพีิษที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 

รวม:     ถูกตอย (มีพิษ)   
   ถูกกัดมีพิษ  
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 X21  Contact with venomous spiders  
 
 Includes:  black widow spider 
      tarantula   
 
 X22  Contact with scorpions 
 
 X23  Contact with hornets, wasps and  
 bees  
 
 Includes:  yellow jacket 
 
 X24  Contact with centipedes and  
 venomous millipedes (tropical)  
 
 X25  Contact with other venomous  
 arthropods  
 
 Includes:  ant 
      caterpillar 
 
 X26  Contact with venomous marine  
 animals and plants 
 
 Includes:  coral 

  jellyfish 
  nematocysts 
  sea: 

• anemone 
• cucumber 
• urchin 

 
 Excludes:  nonvenomous marine  
    animals (W56.-) 
       sea snakes (X20.-) 

 
 X27  Contact with other specified  
 venomous animals  
 
 X28  Contact with other specified  
 venomous plants  
 
 Includes: injection of poisons or  
    toxins into or through skin  
    by plant thorns, spines or  
    other mechanisms 

 
 Excludes:  ingestion of poisonous  
    plants (X49.-) 
       puncture wound NOS  
    caused by plant thorns or  
    spines (W60.-) 

 
 X29  Contact with unspecified  
 venomous animal or plant  
 
 Includes:  sting (venomous) NOS 

 venomous bite NOS 
 

 X21  การสัมผัสแมงมุมมีพิษ  
 

รวม:   แมงมุมแมมายดํา  
   แมงมุมทาแรนทูลา   
 
 X22  การสัมผัสแมงปอง 
 
 X23  การสัมผัสแตน  ตอ  และผึง้  
 

รวม:    ตอหลวง  
 
 X24  การสัมผัสตะขาบและกิง้กอืมีพิษ  
 (ในเขตรอน) 
 
 X25  การสัมผัสสัตวขาปลองมีพษิอื่น  
 

รวม:   มด  
   บุง 
 
 X26  การสัมผัสสัตวและพืชทะเลมีพิษ  
 

รวม:    ปะการัง  
   แมงกะพรุน 
   หนอนตัวกลม 
   ทะเล : 

ดอกไม •
ปลิง •
หอยเมน •

 
ไมรวม: สัตวทะเลไมมพิีษ (W56.-)  

   งูทะเล (X20.-) 
 
 X27  การสัมผัสสัตวมีพิษอื่นทีร่ะบุรายละเอียด  
 
 X28  การสัมผัสพืชมีพิษอื่นที่ระบรุายละเอียด 
 

รวม:   การปลอยสารพิษ หรือชีวพิษเขาสู  
   หรือผานผิวหนังโดยหนามหรอื 
   สวนแหลมคมของพืช หรือกลไกอ่ืน  
 

ไมรวม: การกินพืชมีพิษ (X49.-)  
   แผลถูกตํา โดยหนามหรือ 
   สวนแหลมคมของพืช  (W60.-) 
 
 X29  การสัมผัสสัตวหรือพืชมพีิษที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด  
 

รวม:     ถูกตอย (มีพิษ)   
   ถูกกัดมีพิษ  
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Exposure to forces of nature การสัมผัสแรงธรรมชาต ิ
(X30-X39)  

 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
 
 X30  Exposure to excessive natural heat 
 
 Includes:  excessive heat as the cause  
    of sunstroke 
      exposure to heat NOS 
 
 Excludes:  excessive heat of man- 
    made origin (W92.-) 
 
 X31  Exposure to excessive natural cold 
 
 Includes:  excessive cold as the cause  
    of :   

• chilblains NOS 
• immersion foot or hand 

     exposure to: 
• cold NOS 
• weather conditions 

 
 Excludes:  cold of man-made origin  
    (W93.-) 
      contact with or inhalation  
    of: 

• dry ice (W93.-) 
• liquidfied gas (W93.-) 

 
 X32  Exposure to sunlight 
 
 X33  Victim of lightning 
 
 Excludes:  fire caused by lightning  
    (X00-X09) 
      injury from fall of tree or  
    other object caused by  
    lightning (W20.-) 
 
 X34  Victim of earthquake 
 
 X35  Victim of volcanic eruption 
 
 X36  Victim of avalanche, landslide and  
 other earth movements 
 
 Includes:  mudslide of cataclysmic  
    nature 
 
 Excludes:  earthquake (X34.-) 
      transport accident involving  
    collision with avalanche or  
    landslide not in motion  
    (V01-V99) 
 

(X30-X39)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
 X30  การสัมผัสความรอนธรรมชาตทิีม่ากเกิน 
 

รวม:   ความรอนมากเกินที่เปนสาเหตุ  
   ของลมแดด 
   การสัมผสัความรอน  
 

ไมรวม: ความรอนมากเกินที่มนุษยสราง   
   (W92.-) 
 
 X31  การสัมผัสความเย็นธรรมชาตทิี่มากเกิน 
 

รวม:   ความเย็นมากเกินที่เปนสาเหตุ  
   ของ : 

น้ิวมือ น้ิวเทา และหูอักเสบ  •
การแชเทาหรือมือ •

   การสัมผสักับ : 
ความเย็น  •
สภาวะอากาศ •

 
 ไมรวม: ความเย็นที่มนุษยสราง (W93.-) 

   การสัมผสัหรือการสดู : 
นํ้าแข็งแหง (W93.-) •
แกสเหลว (W93.-) •

 
 X32  การสัมผัสแสงแดด 
 
 X33  ผูประสบภัยจากฟาผา 
 

ไมรวม: เพลิงไหมที่เกิดจากฟาผา   
   (X00-X09) 
   บาดเจ็บจากตนไมหรือวัตถุอ่ืน 
   โคนลมจากฟาผา  (W20.-) 
 
 X34  ผูประสบภัยจากแผนดินไหว 
 
 X35  ผูประสบภัยจากภูเขาไฟระเบิด 
 
 X36  ผูประสบภัยจากหิมะถลม  แผนดินถลม   
 และการเคล่ือนไหวอื่นของพื้นดิน  
 

รวม:   โคลนถลมจากภัยพิบัติธรรมชาต ิ 
 

ไมรวม: แผนดินไหว (X34.-)  
   อุบัติเหตุการจราจรที่มีการชนกับ 
   หิมะถลมหรือแผนดินถลมที่ไมได 
   กําลังเคลื่อนที ่(V01-V99) 
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 X37  Victim of cataclysmic storm 
 
 Includes: blizzard 
      cloudburst 
      cyclone 
      hurricane 
      tidal wave caused by storm 
      tornado 
      torrential rain 
      transport vehicle washed  
    off road by storm 
 
 Excludes:  collapse of dam or man- 
    made structure causing  
    earth movement (X36.-) 
      transport accident occurring  
    after storm (V01-V99) 
 
 X38  Victim of flood 
 
 Includes:  flood: 

• arising from remote 
storm 

• of cataclysmic nature 
arising from melting 
snow 

• resulting directly from 
storm 

 
 Excludes:  collapse of dam or man- 
    made structure causing  
    earth movement (X36.-) 
      tidal wave: 

• NOS (X39.-) 
• caused by storm (X37.-) 

 
 X39  Exposure to other and unspecified  
 forces of nature 
 
 Includes:  natural radiation NOS  
      tidal wave NOS 
 
 Excludes:  exposure NOS (X59.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X37  ผูประสบภัยจากพาย ุ
 

รวม:    พายุหิมะ  
   ฝนกระโชก 
   พายุไซโคลน 
   พายุเฮอริเคน 
   คลื่นยักษทีเ่กิดจากพาย ุ
   พายุทอรนาโด 
   ฝนกระหนํ่ารุนแรง 
   ยานพาหนะขนสงถูกพาย ุ
   พัดตกถนน  
 

ไมรวม: การยุบตวัของเขื่อนหรือ  
   สิ่งปลูกสรางทาํใหแผนดนิเคลื่อน  
   (X36.-) 
   อุบัติเหตุการขนสงที่เกิดหลังพาย ุ 
   (V01-V99) 
 
 X38  ผูประสบภัยจากนํ้าทวม 
 

รวม:    นํ้าทวม :  
เกิดจากพายทุีเ่กิดหางไกล •
ภัยพิบัติธรรมชาติจากหิมะละลาย  •
ผลโดยตรงของพาย ุ•

 
 ไมรวม: การยุบตวัของเขื่อนหรือสิ่งปลกู 
   สรางทําใหแผนดินเคลื่อน (X36.-) 
   คลื่นยักษ : 

• NOS (X39.-) 
เกิดจากพาย ุ(X37.-) •

 
 X39  การสัมผัสแรงธรรมชาติแบบอ่ืนและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  
 

รวม:    การแผรังสีตามธรรมชาต ิ   
   คลื่นยักษ  
 

ไมรวม: การสัมผสั (X59.9)  
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 X37  Victim of cataclysmic storm 
 
 Includes: blizzard 
      cloudburst 
      cyclone 
      hurricane 
      tidal wave caused by storm 
      tornado 
      torrential rain 
      transport vehicle washed  
    off road by storm 
 
 Excludes:  collapse of dam or man- 
    made structure causing  
    earth movement (X36.-) 
      transport accident occurring  
    after storm (V01-V99) 
 
 X38  Victim of flood 
 
 Includes:  flood: 

• arising from remote 
storm 

• of cataclysmic nature 
arising from melting 
snow 

• resulting directly from 
storm 

 
 Excludes:  collapse of dam or man- 
    made structure causing  
    earth movement (X36.-) 
      tidal wave: 

• NOS (X39.-) 
• caused by storm (X37.-) 

 
 X39  Exposure to other and unspecified  
 forces of nature 
 
 Includes:  natural radiation NOS  
      tidal wave NOS 
 
 Excludes:  exposure NOS (X59.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X37  ผูประสบภัยจากพาย ุ
 

รวม:    พายุหิมะ  
   ฝนกระโชก 
   พายุไซโคลน 
   พายุเฮอริเคน 
   คลื่นยักษที่เกิดจากพาย ุ
   พายุทอรนาโด 
   ฝนกระหนํ่ารุนแรง 
   ยานพาหนะขนสงถูกพาย ุ
   พัดตกถนน  
 

ไมรวม: การยุบตวัของเขื่อนหรือ  
   สิ่งปลูกสรางทาํใหแผนดนิเคลื่อน  
   (X36.-) 
   อุบัติเหตุการขนสงที่เกิดหลังพาย ุ 
   (V01-V99) 
 
 X38  ผูประสบภัยจากนํ้าทวม 
 

รวม:    นํ้าทวม :  
เกิดจากพายทุี่เกิดหางไกล •
ภัยพิบัติธรรมชาติจากหิมะละลาย  •
ผลโดยตรงของพาย ุ•

 
 ไมรวม: การยุบตวัของเขื่อนหรือสิ่งปลกู 
   สรางทําใหแผนดินเคลื่อน (X36.-) 
   คลื่นยักษ : 

• NOS (X39.-) 
เกิดจากพาย ุ(X37.-) •

 
 X39  การสัมผัสแรงธรรมชาติแบบอ่ืนและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  
 

รวม:    การแผรังสีตามธรรมชาต ิ   
   คลื่นยักษ  
 

ไมรวม: การสัมผสั (X59.9)  
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Accidental poisoning by and exposure to  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากการสัมผัสสารพิษ  
noxious substances 
(X40-X49)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Note: For list of specific drugs and other  
 substances   classified under the three- 
 character categories, see Table of drugs  
 and chemicals in Alphabetical Index.   
 Evidence of alcohol involvement in  
 combination with substances specified  
 below may be identified by using the  
 supplementary codes Y90-Y91. 
 
Includes: accidental overdose of drug, wrong  
 drug given or taken in error, and drug  
 taken inadvertently accidents in the use  
 of drugs, medicaments and biological  
 substances in medical and surgical  
 procedures (self-inflicted) poisoning,  
 when not specified whether accidental  
 or with intent to harm.  Follow legal  
 rulings when available  
 
Excludes:  administration with  suicidal or  
 homicidal intent, or intent to harm, or in  
 other circumstances classifiable to X60- 
 X69, X85-X90, Y10-Y19  
 correct drug properly administered in  
 therapeutic or prophylactic dosage as  
 the cause of any adverse effect  
 (Y40-Y59) 
 
 X40  Accidental poisoning by and  
 exposure to nonopioid analgesics,  
 antipyretics and antirheumatics 
 
 Includes:  4-aminophenol derivatives 
      nonsteroidal anti- 
    inflammatory drugs  
    [NSAID] pyrazolone  
    derivatives  salicylates 
 
 X41  Accidental poisoning by and  
 exposure to antiepileptic, sedative- 
 hypnotic, antiparkinsonism and  
 psychotropic drugs, not elsewhere  
 classified 
 
 Includes:  antidepressants 
    barbiturates  
    hydantoin derivatives 
    iminostilbenes 
    methaqualone compounds 
    neuroleptics 
    psychostimulants 
    succinimides and  
    oxazolidinediones 
    transquilizers 

(X40-X49)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ขอสังเกต: รายการยา และสารอ่ืนที่ระบุจําเพาะ 
 ซึ่งจําแนกโดยรหัสสามหลัก สามารถดูได 
 จากตารางยาและสารเคมีเรยีงลําดับอักษร  
 อาจระบุการมีแอลกอฮอลเขามาเก่ียวของ 
 รวมกับสารอ่ืน โดยใชรหัสเสรมิ Y90-Y91 
 
รวม: อุบัติเหตุการใชยาเกินขนาด  ใหหรือใชยา 
 ผิดชนิด  และการใชยาโดยไมตั้งใจ   
 อุบัติเหตุในการใชยาและสารชวีภาพใน 
 หัตถการทางอายุรกรรมและศลัยกรรม  
 การเปนพิษ (ทาํเอง) ที่ไมระบวุาเปน 
 อุบัติเหตุหรือตัง้ใจทาํ  
 
ไมรวม: การตั้งใจฆาตัวตายหรือฆาผูอ่ืน  หรือตั้งใจ 
 ทําราย หรือในกรณีอ่ืนที่จําแนกใน X60-X69,  
 X85-X90, Y10-Y19 
 การใชยาที่ถูกตองเหมาะสมในขนาดเพ่ือการ 
 รักษาหรือปองกันเปนเหตุใหเกิดผลราย   
 (Y40-Y59) 
 
 X40  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยาระงับ 
 ปวดที่ไมเขาฝน ยาลดไข และยาตานรมูาติก  
 

รวม:  อนุพันธ 4-อะมโินฟนอล  
   ยาแกอักเสบทีไ่มใชกลุมสเตียรอยด  
   [เอ็นเสด] 
   อนุพันธไพราโซโลน 
   ซาลิไซเลต 
 
 X41  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยาตาน 
 ลมชักยาระงับประสาท-ยานอนหลับ  
 ยาตานพารคนิสัน และยาทีอ่อกฤทธิต์อ 
 จิตใจมิไดจาํแนกไวที่ใด 
 

รวม:    ยาแกซึมเศรา  
   บารบิทูเรต 

   อนุพันธไฮแดนโตอิน 
   อิมิโนสติลเบนส 
   สารประกอบเมทาควาโลน 
   ยารักษาโรคจิต 
   ยากระตุนจติ 
   ซักซินิไมดและอ็อกซาโลลิดีนไดโอน 
   ยาสงบประสาท 
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 X42  Accidental poisoning by and  
 exposure to narcotics and  
 psychodysleptics [hallucinogens],  
 not elsewhere classified 
 
 Includes:  cannabis (derivatives) 
    cocaine   
    codeine 
    heroin 
    lysergide [LSD] 
    mescaline 
    methadone 
    morphine 
    opium (alkaloids) 
 
 X43  Accidental poisoning by and  
 exposure to other drugs acting  
 on the autonomic nervous system 
 
 Includes:  parasympatholytics  
    [anticholinergics and  
    antimuscarinics] and  
    spasmolytics 
    parasympathomimetics  
    [cholinergics]  
    sympatholytics  
    [antiadrenergics] 
    sympathomimetics  
    [adrenergics] 
 
 X44  Accidental poisoning by and  
 exposure to other and unspecified  
 drugs, medicaments and biological  
 substances 
 
 Includes:  agents primarily acting on  
    smooth and skeletal  
    muscles and the respiratory  
    system 
    anaesthetics (general)  
    (local) 
    drugs affecting the: 

• cardiovascular system 
• gastrointestinal system 

    hormones and synthetic  
    substitutes 
    systemic and  
    haematological agents 
    systemic antibiotics and  
    other anti-infectives 
    therapeutic gases 
    topical preparations 
    vaccines 
    water-balance agents and  
    drugs affecting mineral  
    and uric acid metabolism 
 
 
 

 X42  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยาเสพติด 
 และสารกอประสาทหลอน  มิไดจําแนก 
 ไวที่ใด 
 

รวม:    กัญชา (อนุพันธ)  
   โคเคน   
   โคดิอีน 
   เฮโรอีน 
   ลิสเซอรไจด [แอลเอสด]ี 
   เมสคาลีน 
   เมทาโดน 
   มอรฟน 
   ฝน (อัลคาลอยด) 
 
 
 X43  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยาอื่นทีอ่อก 
 ฤทธิ์ตอระบบประสาทอตัโนมัต ิ
 

รวม:    พาราซิมพาโตไลติก   
   [แอนติโคลิเนอรจิกและแอนตมิัส 
   คารีนิก] และ 
   ยาลดเกร็งพาราซิมพาโตไมเมติก  
   [โคลิเนอรจิก]  
   ซิมพาโตไลติก  
   [แอนติอะดริเนอรจิก] 
   ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอรจิก] 
 
 X44  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยา  ตวัยา   
 และสารชีวภาพอื่นและที่ไมระบุรายละเอยีด 
 

รวม:    สารที่ออกฤทธิเ์บ้ืองตนตอ  
   กลามเน้ือเรียบและกลามเน้ือ 
   โครงราง รวมทัง้ระบบหายใจ  
   ยาระงับความรูสึก (ทั่วไป)  
   (เฉพาะที)่ 
   ยาทีม่ีผลตอ : 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด •
ระบบกระเพาะอาหารและลําไส •

   ฮอรโมนและสารสังเคราะห 
   สารที่ออกฤทธิท์ั่วรางกายและตอ 
   ระบบโลหติ 
   ยาปฏชิีวนะและยาตานการติดเชื้อ 
   ที่ออกฤทธ์ิทั่วรางกาย 
   แกสที่ใชรักษา 
   ยาทาภายนอก 
   วัคซีน 
   สารสมดุลน้ําและยาท่ีมผีลตอ 
   เมตะบอลิซึมของแรธาตแุละกรดยรูิก  
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 X42  Accidental poisoning by and  
 exposure to narcotics and  
 psychodysleptics [hallucinogens],  
 not elsewhere classified 
 
 Includes:  cannabis (derivatives) 
    cocaine   
    codeine 
    heroin 
    lysergide [LSD] 
    mescaline 
    methadone 
    morphine 
    opium (alkaloids) 
 
 X43  Accidental poisoning by and  
 exposure to other drugs acting  
 on the autonomic nervous system 
 
 Includes:  parasympatholytics  
    [anticholinergics and  
    antimuscarinics] and  
    spasmolytics 
    parasympathomimetics  
    [cholinergics]  
    sympatholytics  
    [antiadrenergics] 
    sympathomimetics  
    [adrenergics] 
 
 X44  Accidental poisoning by and  
 exposure to other and unspecified  
 drugs, medicaments and biological  
 substances 
 
 Includes:  agents primarily acting on  
    smooth and skeletal  
    muscles and the respiratory  
    system 
    anaesthetics (general)  
    (local) 
    drugs affecting the: 

• cardiovascular system 
• gastrointestinal system 

    hormones and synthetic  
    substitutes 
    systemic and  
    haematological agents 
    systemic antibiotics and  
    other anti-infectives 
    therapeutic gases 
    topical preparations 
    vaccines 
    water-balance agents and  
    drugs affecting mineral  
    and uric acid metabolism 
 
 
 

 X42  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยาเสพติด 
 และสารกอประสาทหลอน  มิไดจําแนก 
 ไวที่ใด 
 

รวม:    กัญชา (อนุพันธ)  
   โคเคน   
   โคดิอีน 
   เฮโรอีน 
   ลิสเซอรไจด [แอลเอสด]ี 
   เมสคาลีน 
   เมทาโดน 
   มอรฟน 
   ฝน (อัลคาลอยด) 
 
 
 X43  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยาอื่นทีอ่อก 
 ฤทธิ์ตอระบบประสาทอตัโนมัต ิ
 

รวม:    พาราซิมพาโตไลติก   
   [แอนติโคลิเนอรจิกและแอนตมิัส 
   คารีนิก] และ 
   ยาลดเกร็งพาราซิมพาโตไมเมติก  
   [โคลิเนอรจิก]  
   ซิมพาโตไลติก  
   [แอนติอะดริเนอรจิก] 
   ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอรจิก] 
 
 X44  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยา  ตวัยา   
 และสารชีวภาพอื่นและที่ไมระบุรายละเอยีด 
 

รวม:    สารที่ออกฤทธิเ์บ้ืองตนตอ  
   กลามเน้ือเรียบและกลามเน้ือ 
   โครงราง รวมทัง้ระบบหายใจ  
   ยาระงับความรูสึก (ทั่วไป)  
   (เฉพาะที)่ 
   ยาทีม่ีผลตอ : 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด •
ระบบกระเพาะอาหารและลําไส •

   ฮอรโมนและสารสังเคราะห 
   สารที่ออกฤทธิท์ั่วรางกายและตอ 
   ระบบโลหติ 
   ยาปฏชิีวนะและยาตานการติดเชื้อ 
   ที่ออกฤทธ์ิทั่วรางกาย 
   แกสที่ใชรักษา 
   ยาทาภายนอก 
   วัคซีน 
   สารสมดุลน้ําและยาท่ีมผีลตอ 
   เมตะบอลิซึมของแรธาตแุละกรดยรูิก  
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 X45  Accidental poisoning by and  
 exposure to alcohol 
 
 Includes:  alcohol: 

• NOS 
• butyl [1-butanol] 
• ethyl [ethanol] 
• isopropyl [2-propanol] 
• methyl [methanol] 
• propyl [1-propanol] 

      fusel oil 
 
 X46  Accidental poisoning by and  
 exposure to organic solvents and  
 halogenated hydrocarbons and  
 their vapours 
 
 Includes:  benzene and homologues 
    carbon tetrachloride  
    [tetrachloromethane] 
    chlorofluorocarbons 
    petroleum (derivatives) 
 
 X47  Accidental poisoning by and  
 exposure to other gases and  
 vapours 
 
 Includes:  carbon monoxide 
    lacrimogenic gas [tear gas] 
    motor (vehicle) exhaust gas 
    nitrogen oxides 
    sulfur dioxide 
    utility gas 
 
 Excludes:  metal fumes and vapours  
    (X49.-) 
 
 X48  Accidental poisoning by and  
 exposure to pesticides 
 
 Includes:  fumigants 
    fungicides 
    herbicides 
    insecticides 
    rodenticides 
    wood preservatives 
 
 Excludes:  plant foods and fertilizers  
    (X49.-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X45  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากแอลกอฮอล 
 

รวม:   แอลกอออล : 
• NOS 
บิวทิล [1-บิวทานอล] •
เอทิล [เอทานอล] •
ไอโซโปรปล [2-โปร
ปานอล] 

•

เมทิล [เมทานอล] •
โปรปล [1-โปรปานอล] •

    นํ้ามันฟูเซล 
 
 X46  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากตัวทาํ 
 ละลายอินทรยีและสารฮาโลจิเนเตต  
 ไฮโดรคารบอน รวมทั้งไอของสารเหลาน้ี 
 

รวม:   เบนซินและคูเหมือนคารบอน   
   เตตราคลอไรด [เตตราคลอโรมีเทน] 
   คลอโรฟลูออโรคารบอน 
   ปโตรเลียม (อนุพันธ) 
 
 X47  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากแกสและ 
 ไออื่น 
 

รวม:    คารบอน โมน็อกไซด  
   แกสนํ้าตา 

   ไอเสียเครื่องยนต (ยานพาหนะ)  
   ไนโตรเจนออกไซด 
   ซัลเฟอรไดออกไซด 
   แกสหุงตม 
 

ไมรวม: ควันและไอโลหะ (X49.-)  
 
 X48  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากยา 
 ฆาศัตรูพืชและสัตว 
 

รวม:   ยารมฆาเชื้อ  
   ยาฆาเชื้อรา 
   ยาฆาวัชพืช 
   ยาฆาแมลง 
   ยาฆาหนู 
   สารรักษาเน้ือไม 
 

ไมรวม: อาหารพืชและปุย (X49.-)  
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 X49  Accidental poisoning by and  
 exposure to other and unspecified  
 chemicals and noxious substances 
 
 Includes:  corrosive aromatics, acids  
    and caustic alkalis 
    glues and adhesives 
    metals including fumes and  
    vapours 

paints and dyes 
plant foods and fertilizers 
poisoning NOS 
poisonous foodstuffs and 
poisonous plants 
soaps and detergents 
 

 Excludes:  contact with venomous  
    animals and plants  
    (X20-X29) 
 
Overexertion, travel and privation 
(X50-X57)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: assault (X85-Y09) 
 transport accidents (V01-V99) 
 
 X50  Overexertion and strenuous or  
 repetitive movements 
 
 Includes:  lifting: 

• heavy objects 
• weights 

        marathon running 
      rowing 
 
 X51  Travel and motion  
 
 X52  Prolonged stay in weightless  
 environment  
 
 Includes:  weightlessness in  
    spacecraft (simulator) 
 
 X53  Lack of food  
 
 Includes:  lack of food as the cause  
    of: 

• inanition 
• insufficient nourishment 
• starvation 

 
 Excludes:  neglect or abandonment  
    (Y06.-) 
 
 
 

 X49  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากสารเคมี 
 และสารพิษอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 

รวม:   สารอะโรมาติก  กรด  และดางที่ม ี 
   ฤทธ์ิกัดกรอน  
   กาวและสารยึดติด 
   โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
   สีทาและสยีอม 
   อาหารพืชและปุย 
   การเปนพิษ  
   อาหารและพืชมีพิษ  
   สบูและผงซักฟอก 
 

ไมรวม: การสัมผสัสตัวและพืชมีพิษ    
   (X20-X29 
 
 
การออกกาํลังมากเกิน  การเดินทางและ 
การขาดแคลน 
(X50-X57)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: การทําราย (X85-Y09) 
 อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) 
 
 X50  การออกกาํลังมากเกินและการ 
 เคล่ือนไหวรุนแรงหรือซ้าํซาก  
 

รวม:   การยก :  
ของหนัก •
นํ้าหนัก •

   การวิ่งมาราธอน 
   การพายเรือ 
 

 X51  การเดินทางและการเคล่ือนไหว  
 
 X52  การอยูในภาวะไรนํ้าหนักเปนเวลานาน  
 

รวม:   ภาวะไรนํ้าหนักในยานอวกาศ   
   (เครื่องจําลอง) 
 
 X53  การขาดแคลนอาหาร  
 

รวม:   การขาดแคลนอาหารที่เปนสาเหตุ  
   ของ : 

ภาวะขาดอาหาร •
การไดรับสารอาหารไมเพียงพอ •
การอดอยาก •

 
 ไมรวม:  ถูกผูอ่ืนละเลยหรือทอดทิ้ง  
   (Y06.-) 
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 X49  Accidental poisoning by and  
 exposure to other and unspecified  
 chemicals and noxious substances 
 
 Includes:  corrosive aromatics, acids  
    and caustic alkalis 
    glues and adhesives 
    metals including fumes and  
    vapours 

paints and dyes 
plant foods and fertilizers 
poisoning NOS 
poisonous foodstuffs and 
poisonous plants 
soaps and detergents 
 

 Excludes:  contact with venomous  
    animals and plants  
    (X20-X29) 
 
Overexertion, travel and privation 
(X50-X57)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Excludes: assault (X85-Y09) 
 transport accidents (V01-V99) 
 
 X50  Overexertion and strenuous or  
 repetitive movements 
 
 Includes:  lifting: 

• heavy objects 
• weights 

        marathon running 
      rowing 
 
 X51  Travel and motion  
 
 X52  Prolonged stay in weightless  
 environment  
 
 Includes:  weightlessness in  
    spacecraft (simulator) 
 
 X53  Lack of food  
 
 Includes:  lack of food as the cause  
    of: 

• inanition 
• insufficient nourishment 
• starvation 

 
 Excludes:  neglect or abandonment  
    (Y06.-) 
 
 
 

 X49  การเปนพิษโดยอุบตัิเหตุจากสารเคมี 
 และสารพิษอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด 
 

รวม:   สารอะโรมาติก  กรด  และดางที่ม ี 
   ฤทธ์ิกัดกรอน  
   กาวและสารยึดติด 
   โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
   สีทาและสยีอม 
   อาหารพืชและปุย 
   การเปนพิษ  
   อาหารและพืชมีพิษ  
   สบูและผงซักฟอก 
 

ไมรวม: การสัมผสัสตัวและพืชมีพิษ    
   (X20-X29 
 
 
การออกกาํลังมากเกิน  การเดินทางและ 
การขาดแคลน 
(X50-X57)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ไมรวม: การทําราย (X85-Y09) 
 อุบัติเหตุการขนสง (V01-V99) 
 
 X50  การออกกาํลังมากเกินและการ 
 เคล่ือนไหวรุนแรงหรือซ้าํซาก  
 

รวม:   การยก :  
ของหนัก •
นํ้าหนัก •

   การว่ิงมาราธอน 
   การพายเรือ 
 

 X51  การเดินทางและการเคล่ือนไหว  
 
 X52  การอยูในภาวะไรนํ้าหนักเปนเวลานาน  
 

รวม:   ภาวะไรนํ้าหนักในยานอวกาศ   
   (เครื่องจําลอง) 
 
 X53  การขาดแคลนอาหาร  
 

รวม:   การขาดแคลนอาหารที่เปนสาเหตุ  
   ของ : 

ภาวะขาดอาหาร •
การไดรับสารอาหารไมเพียงพอ •
การอดอยาก •

 
 ไมรวม:  ถูกผูอ่ืนละเลยหรือทอดทิ้ง  
   (Y06.-) 
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X54  Lack of water 
 
 Includes:  lack of water as the cause  
    of: 

• dehydration 
• inanition 

 
 Excludes:  neglect or abandonment  
    (Y06.-) 
 
 X57  Unspecified privation  
 
 Includes:  destitution 

 
Accidental exposure to other and unspecified 
factors 
(X58-X59) )  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
 X58  Exposure to other specified factors 
 
 X59  Exposure to unspecified factors 
 
X59.0 Exposure to unspecified factor  
 causing fracture  
 
X59.9 Exposure to unspecified factor  
 causing other and unspecified  
 injury  
 
 Includes:  accident NOS 
     exposure NOS 
 
Intentional self-harm 
(X60-X84)  

 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Includes: purposely self-inflicted poisoning or  
 injury suicide (attempted) 
 
 X60  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to nonopioid analgesics,  
 antipyretics and antirheumatics 
 
 Includes:  4-aminophenol derivatives 
     nonsteroidal anti- 
    inflammatory drugs  
    [NSAID] 
    pyrazolone derivatives 
     salicylates 
 
 
 
 
 

X54  การขาดแคลนนํ้า 
 

รวม:   การขาดแคลนนํ้าที่เปนสาเหตุของ :  
ภาวะขาดน้ํา •
ภาวะขาดอาหาร •

 
 ไมรวม: การเพิกเฉยหรอืทอดทิ้ง (Y06.-) 
 
 X57  การขาดแคลนท่ีไมระบรุายละเอียด  
 

รวม:   ความอดอยาก  
 
 
การสัมผัสโดยอุบตัิเหตุกบัปจจัยอื่นและที่ไมระบุ
รายละเอียด 
(X58-X59)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
 X58  การสัมผัสปจจัยอื่นทีร่ะบุรายละเอียด 
 
 X59  การสัมผัสปจจัยที่ไมระบรุายละเอียด 
 
X59.0 การสัมผัสปจจัยที่ไมระบรุายละเอียด 
 เปนสาเหตขุองกระดูกหกั  
 
X59.9 การสัมผัสปจจัยที่ไมระบรุายละเอียด 
 เปนสาเหตขุองการบาดเจ็บอื่นและที ่
 ไมระบุรายละเอียด  
 

รวม:   อุบัติเหต ุ  
   การสัมผสั  
 
การตั้งใจทาํรายตนเอง 
(X60-X84)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
รวม: มีเจตนาทํารายตนเองดวยพิษหรือทาํให 
 บาดเจ็บ  การฆาตัวตาย (พยายาม) 
 
 X60  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาระงบัปวดทีไ่มเขาฝน  ยาลดไข  และ 
 ยาตานรูมาตกิ  
 

รวม:   อนุพันธ 4-อะมโินฟนอล  
   ยาแกอักเสบทีไ่มใชกลุม 
   สเตียรอยด [เอ็นเสด] 
   อนุพันธไพราโซโลน 
   ซาลิไซเลต 
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 X61  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to antiepileptic, sedative- 
 hypnotic, antiparkinsonism and  
 psychotropic drugs, not elsewhere  
 classified 
 
 Includes:  antidepressants 

barbiturates  
hydantoin derivatives 
iminostilbenes 
methaqualone compounds 
neuroleptics 
psychostimulants 
succinimides and 
oxazolidinediones 
transquilizers 
transquilizers 

 
 X62  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to narcotics and  
 psychodysleptics [hallucinogens],  
 not elsewhere classified 
 
 Includes:  cannabis (derivatives) 

cocaine   
codeine 
heroin 
lysergide [LSD] 
mescaline 
methadone 
morphine 
opium (alkaloids) 

 
 X63  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to other drugs acting on  
 the autonomic nervous system 
 
 Includes:  parasympatholytics  
    [anticholinergics and  

antimuscarinics] and 
spasmolytics 
parasympathomimetics 
[cholinergics]  
sympatholytics 
[antiadrenergics] 
sympathomimetics 
[adrenergics] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X61  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาตานลมชัก  ยาระงบัประสาทและ 
 ยานอนหลับ ยาตานพารคนิสัน  และ 
 ยาทีอ่อกฤทธิต์อจิตใจ  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 

รวม:   ยาแกซึมเศรา  
   บารบิทูเรต 
   อนุพันธไฮแดนโตอิน 
   อิมิโนสติลเบนส 
   สารประกอบเมทาควาโลน 
   ยารักษาโรคจิต 
   ยากระตุนจติ 
   ซักซินิไมดและอ็อกซาโลลิดีนไดโอน 

   ยาสงบประสาท 
 
 X62  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาเสพตดิและสารกอประสาทหลอนมิได 
 จําแนกไวที่ใด 
 

รวม:   กัญชา (อนุพันธ)  
โคเคน   
โคดิอีน 
เฮโรอีน 
ลิสเซอรไจด [แอลเอสด]ี 
เมสคาลีน 
เมทาโดน 
มอรฟน 
ฝน (อัลคาลอยด) 

 
 X63  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาอื่นที่ออกฤทธิต์อระบบประสาท 
 อัตโนมัต ิ
 

รวม:   พาราซิมพาโตไลติก   
   [แอนติโคลิเนอรจิกและแอนตมิัส 
   คารินิก] และยาลดเกร็ง 
   พาราซิมพาโตไมเมติก  
   [โคลิเนอรจิก]  
   ซิมพาโตไลติก  
   [แอนติอะดริเนอรจิก] 
   ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอรจิก] 
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 X61  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to antiepileptic, sedative- 
 hypnotic, antiparkinsonism and  
 psychotropic drugs, not elsewhere  
 classified 
 
 Includes:  antidepressants 

barbiturates  
hydantoin derivatives 
iminostilbenes 
methaqualone compounds 
neuroleptics 
psychostimulants 
succinimides and 
oxazolidinediones 
transquilizers 
transquilizers 

 
 X62  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to narcotics and  
 psychodysleptics [hallucinogens],  
 not elsewhere classified 
 
 Includes:  cannabis (derivatives) 

cocaine   
codeine 
heroin 
lysergide [LSD] 
mescaline 
methadone 
morphine 
opium (alkaloids) 

 
 X63  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to other drugs acting on  
 the autonomic nervous system 
 
 Includes:  parasympatholytics  
    [anticholinergics and  

antimuscarinics] and 
spasmolytics 
parasympathomimetics 
[cholinergics]  
sympatholytics 
[antiadrenergics] 
sympathomimetics 
[adrenergics] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X61  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาตานลมชัก  ยาระงบัประสาทและ 
 ยานอนหลับ ยาตานพารคนิสัน  และ 
 ยาทีอ่อกฤทธิต์อจิตใจ  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 

รวม:   ยาแกซึมเศรา  
   บารบิทูเรต 
   อนุพันธไฮแดนโตอิน 
   อิมิโนสติลเบนส 
   สารประกอบเมทาควาโลน 
   ยารักษาโรคจิต 
   ยากระตุนจติ 
   ซักซินิไมดและอ็อกซาโลลิดีนไดโอน 

   ยาสงบประสาท 
 
 X62  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาเสพติดและสารกอประสาทหลอนมิได 
 จําแนกไวที่ใด 
 

รวม:   กัญชา (อนุพันธ)  
โคเคน   
โคดิอีน 
เฮโรอีน 
ลิสเซอรไจด [แอลเอสด]ี 
เมสคาลีน 
เมทาโดน 
มอรฟน 
ฝน (อัลคาลอยด) 

 
 X63  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาอื่นที่ออกฤทธิต์อระบบประสาท 
 อัตโนมัต ิ
 

รวม:   พาราซิมพาโตไลติก   
   [แอนติโคลิเนอรจิกและแอนตมิัส 
   คารินิก] และยาลดเกร็ง 
   พาราซิมพาโตไมเมติก  
   [โคลิเนอรจิก]  
   ซิมพาโตไลติก  
   [แอนติอะดริเนอรจิก] 
   ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอรจิก] 
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 X64  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to other and unspecified  
 drugs, medicaments and biological  
 substances 
 
 Includes:  agents primarily acting on  
    smooth and skeletal  

muscles and the respiratory 
system 
anaesthetics (general) 
(local) 
drugs affecting the: 
• cardiovascular system 
• gastrointestinal system 
hormones and synthetic 
substitutes 
systemic and 
haematological agents 
systemic antibiotics and 
other anti-infectives 
therapeutic gases 
topical preparations 
vaccines 
water-balance agents and 
drugs affecting mineral  
and uric acid metabolism 

 
 X65  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to alcohol 
 
 Includes:  alcohol: 

• NOS 
• butyl [1-butanol] 
• ethyl [ethanol] 
• isopropyl [2-propanol] 
• methyl [methanol] 
• propyl [1-propanol] 

     fusel oil 
 
 X66  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to organic solvents and  
 halogenated hydrocarbons and  
 their vapours 
 
 Includes:  benzene and homologues 

carbon tetrachloride 
[tetrachloromethane] 
chlorofluorocarbons 
petroleum (derivatives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X64  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยา ตวัยาและสารชีวภาพอืน่และที ่
 ไมระบุรายละเอียด 
 

รวม:    สารที่ออกฤทธิเ์บ้ืองตนตอ  
   กลามเน้ือเรียบและกลามเน้ือ 
   โครงรางรวมทัง้ระบบหายใจ  
   ยาระงับความรูสึก (ทั่วไป)  
   (เฉพาะที)่ 
   ยาทีม่ีผลตอ : 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด •
ระบบกระเพาะอาหารและลําไส •

   ฮอรโมนและสารสังเคราะห 
   สารที่ออกฤทธิท์ั่วรางกายและ 
   ตอระบบโลหิต 
   ยาปฏชิีวนะและยาตานการติดเชื้อ 
   ที่ออกฤทธ์ิทั่วรางกาย 
   แกสที่ใชรักษา 
   ยาทาภายนอก 
   วัคซีน 
   สารสมดุลน้ําและยาท่ีมผีลตอ 
   เมตะบอลิซึมของแรธาตแุละ 
   กรดยรูิก  
 
 X65  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 แอลกอฮอล 
 

รวม:   แอลกอออล :  
• NOS 
บิวทิล [1-บิวทานอล] •
เอทิล [เอทานอล] •
ไอโซโปรปล [2-โปรปานอล] •
เมทิล [เมทานอล] •
โปรปล [1-โปรปานอล] •

   นํ้ามันฟูเซล 
 
 X66  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ตัวทําละลายอินทรียและสารฮาโลจิเนเตต 
 ไฮโดรคารบอนรวมทั้งไอของสารเหลาน้ี 
 

รวม:   เบนซินและคูเหมือนคารบอน   
   เตตราคลอไรด  
   [เตตราคลอโรมีเทน] 
   คลอโรฟลูออโรคารบอน 
   ปโตรเลียม (อนุพันธ) 
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 X67  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to other gases and  
 vapours 
 
 Includes:  carbon monoxide 

lacrimogenic gas [tear gas] 
motor (vehicle) exhaust gas 
nitrogen oxides 
sulfur dioxide 
utility gas 

 
 Excludes:  metal fumes and vapours  
    (X69.-) 
 
 X68  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to pesticides 
 
 Includes:  fumigants 

fungicides 
herbicides 
insecticides 
rodenticides 
wood preservatives 

 
 Excludes:  plant foods and fertilizers  
    (X69.-) 
 
 X69  Accidental poisoning by and  
 exposure to other and unspecified  
 chemicals and noxious substances 
 
 Includes:  corrosive aromatics, acids  
    and caustic alkalis 

glues and adhesives 
metals including fumes and 
vapours 
paints and dyes 
plant foods and fertilizers 
poisoning NOS 
poisonous foodstuffs and 
poisonous plants 
soaps and detergents 
 

 X70  Intentional self-harm by hanging,  
 strangulation and suffocation 
 
 X71  Intentional self-harm by drowning  
 and submersion 
 
 X72  Intentional self-harm by handgun  
 discharge 
 
 X73  Intentional self-harm by rifle,  
 shotgun and larger firearm  
 discharge 
 
 X74  Intentional self-harm by other and  
 unspecified firearm discharge 
 

 X67  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 แกสและไออืน่ 
 

รวม:   คารบอน มอน็อกไซด  
   แกสนํ้าตา 

ไอเสียเครื่องยนต (ยานพาหนะ)  
ไนโตรเจนออกไซด 
ซัลเฟอรไดออกไซด 
แกสหุงตม 

 
ไมรวม: ควันและไอโลหะ (X49.-)  

 
 X68  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาฆาศัตรูพืชและสัตว 
 

รวม:   ยารมฆาเชื้อ  
ยาฆาเชื้อรา 
ยาฆาวัชพืช 
ยาฆาแมลง 
ยาฆาหนู 
สารรักษาเน้ือไม 

 
ไมรวม: อาหารพืชและปุย (X49.-)  

 
 X69  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 สารเคมีและสารพิษอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 

รวม:   สารอะโรมาติก  กรด  และดางที่ม ี 
   ฤทธ์ิกัดกรอน  

กาวและสารยึดติด 
โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
สีทาและสยีอม 
อาหารพืชและปุย 
การเปนพิษ  
อาหารและพืชมีพิษ  
สบูและผงซักฟอก 

 
 X70  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยการแขวนคอ  
 รัดคอ  และทาํใหหายใจไมออก   
 
 X71  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยการทาํให 
 จมนํ้า 
 
 X72  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยกระสุนปนพก 
 
 X73  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยกระสุนปน 
 ไรเฟลปนลูกซอง  และปนที่ใหญกวา 
 X74  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยกระสุนปนอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด 
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 X67  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to other gases and  
 vapours 
 
 Includes:  carbon monoxide 

lacrimogenic gas [tear gas] 
motor (vehicle) exhaust gas 
nitrogen oxides 
sulfur dioxide 
utility gas 

 
 Excludes:  metal fumes and vapours  
    (X69.-) 
 
 X68  Intentional self-poisoning by and  
 exposure to pesticides 
 
 Includes:  fumigants 

fungicides 
herbicides 
insecticides 
rodenticides 
wood preservatives 

 
 Excludes:  plant foods and fertilizers  
    (X69.-) 
 
 X69  Accidental poisoning by and  
 exposure to other and unspecified  
 chemicals and noxious substances 
 
 Includes:  corrosive aromatics, acids  
    and caustic alkalis 

glues and adhesives 
metals including fumes and 
vapours 
paints and dyes 
plant foods and fertilizers 
poisoning NOS 
poisonous foodstuffs and 
poisonous plants 
soaps and detergents 
 

 X70  Intentional self-harm by hanging,  
 strangulation and suffocation 
 
 X71  Intentional self-harm by drowning  
 and submersion 
 
 X72  Intentional self-harm by handgun  
 discharge 
 
 X73  Intentional self-harm by rifle,  
 shotgun and larger firearm  
 discharge 
 
 X74  Intentional self-harm by other and  
 unspecified firearm discharge 
 

 X67  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 แกสและไออืน่ 
 

รวม:   คารบอน มอน็อกไซด  
   แกสนํ้าตา 

ไอเสียเครื่องยนต (ยานพาหนะ)  
ไนโตรเจนออกไซด 
ซัลเฟอรไดออกไซด 
แกสหุงตม 

 
ไมรวม: ควันและไอโลหะ (X49.-)  

 
 X68  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 ยาฆาศัตรูพืชและสัตว 
 

รวม:   ยารมฆาเชื้อ  
ยาฆาเชื้อรา 
ยาฆาวัชพืช 
ยาฆาแมลง 
ยาฆาหนู 
สารรักษาเน้ือไม 

 
ไมรวม: อาหารพืชและปุย (X49.-)  

 
 X69  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยพิษจาก 
 สารเคมีและสารพิษอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 

รวม:   สารอะโรมาติก  กรด  และดางที่ม ี 
   ฤทธ์ิกัดกรอน  

กาวและสารยึดติด 
โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
สีทาและสยีอม 
อาหารพืชและปุย 
การเปนพิษ  
อาหารและพืชมีพิษ  
สบูและผงซักฟอก 

 
 X70  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยการแขวนคอ  
 รัดคอ  และทาํใหหายใจไมออก   
 
 X71  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยการทาํให 
 จมนํ้า 
 
 X72  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยกระสุนปนพก 
 
 X73  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยกระสุนปน 
 ไรเฟลปนลูกซอง  และปนที่ใหญกวา 
 X74  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยกระสุนปนอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด 
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 X75  Intentional self-harm by explosive  
 material 
 
 X76  Intentional self-harm by smoke,  
 fire and flames 
 
 X77  Intentional self-harm by steam,  
 hot vapours and hot objects 
 
 X78  Intentional self-harm by sharp  
 object 
 
 X79  Intentional self-harm by blunt  
 object 
 
 X80  Intentional self-harm by jumping  
 from a high place 
 
 Includes:  intentional fall from one  
    level to another 
 
 X81  Intentional self-harm by jumping  
 or lying before moving object 
 
 X82  Intentional self-harm by crashing  
 of motor vehicle 
 
 Includes:  intentional collision with: 

• motor vehicle 
• train 
• tram (streetcar) 

 
 Excludes: crashing of aircraft (X83.-) 
 
 X83  Intentional self-harm by other  
 specified means 
 
 Includes:  intentional self-harm by: 

• caustic substances, 
except poisoning 

• crashing of aircraft 
• electrocution 

 
 X84  Intentional self-harm by  
 unspecified means 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X75  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยวัตถุระเบดิ 
 
 X76  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยควัน  ไฟ   
 และเปลวไฟ 
 
 X77  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยไอนํ้า   
 ไอรอนและวัตถุรอน 
 
 X78  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยวัตถุมีคม 
 
 X79  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยวัตถุไมมีคม 
 
 X80  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยการกระโดด 
 ลงจากที่สูง 
 

รวม:   การตั้งใจกระโดดจากพื้นระดบั  
   หน่ึงลงมาอีกระดับหน่ึง 
 
 X81  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยการกระโดด 
 หรอืนอนขวางหนาวัตถทุี่กาํลังเคล่ือนที ่
 
 X82  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยการให 
 ยานยนตชน 
 

รวม:   การตั้งใจชนกับ :  
ยานยนต •
รถไฟ •
รถราง (รถรางที่วิ่งบนถนน) •

 
ไมรวม: การตกของอากาศยาน (X83.-)  

 
 X83  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยวิธอีื่นที ่
 ระบุรายละเอยีด 
 

รวม:   การตั้งใจทํารายตนเองดวย :  
สารกัดกรอน  ยกเวนการเปน
พิษ 

•

การตกของอากาศยาน •
ใหไฟฟาดดู •

 
 X84  การตั้งใจทาํรายตนเองดวยวิธทีี ่
 ไมระบุรายละเอียด 
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Assault การถกูทําราย 
(X85-Y09)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Includes: homicide 
 injuries inflicted by another person with  
 intent to injure or kill, by any means 
 
Excludes: injuries due to: 

• legal intervention (Y35.-) 
• operations of war (Y36.-) 

 
 X85  Assault by drugs, medicaments and  
 biological substances 
 
 Includes:  homicidal poisoning by  
    (any): 

• biological substance 
• drug 
• medicament 

 X86  Assault by corrosive substance 
 
 Excludes:  corrosive gas (X88.-) 
 
 X87  Assault by pesticides 
 
 Includes:  wood preservatives 
 
 Excludes:  plant food and fertilizers  
 (X89.-) 
 
 X88  Assault by gases and vapours 
 
 X89  Assault by other specified  
 chemicals and noxious substances 
 
 Includes:  plant food and fertilizers 
 
 X90  Assault by unspecified chemical or  
 noxious substance 
 
 Includes:  homicidal poisoning NOS 
 
 X91  Assault by hanging, strangulation  
 and suffocation 
 
 X92  Assault by drowning and  
 submersion 
 
 X93  Assault by handgun discharge 
 
 X94  Assault by rifle, shotgun and larger  
 firearm discharge 
 
 X95  Assault by other and unspecified  
 firearm discharge 
 

(X85-Y09)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่าํหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
รวม: ฆาตกรรม 
 บาดเจ็บจากการกระทําของบุคคลอ่ืนที่ม ี
 เจตนาทาํรายหรือฆาดวยวิธีใดก็ตาม  
 
ไมรวม: บาดเจ็บจาก : 

การเขาแทรกแซงตามกฎหมาย (Y35.-) •
ปฏิบัติการสงคราม (Y36.-) •

 
 X85  การถกูทํารายดวยยา ตวัยา และ 
 สารชีวภาพ  
 

รวม:   ฆาตกรรมดวยพิษของ :  
สารชีวภาพ •
ยา •
ตัวยา •

 
 X86  การถกูทํารายดวยสารกัดกรอน 
 

ไมรวม:   แกสกัดกรอน (X88.-)  
 
 X87  การถกูทํารายดวยยาฆาศัตรูพืชและสัตว 
 

รวม:    สารรักษาเน้ือไม  
 

ไมรวม:   อาหารพืชและปุย (X89.-)  
 
 X88  การถกูทํารายดวยแกสและไอ 
 
 X89  การถกูทํารายดวยสารเคมีและสารพิษ 
 อื่นทีร่ะบุรายละเอียด 
 

รวม:    อาหารพืชและปุย  
 
 X90  การถกูทํารายดวยสารเคมีและสารพิษที ่
 ไมระบุรายละเอียด 
 

รวม:    ฆาตกรรมดวยพิษ   
 
 X91  การถกูทํารายดวยการแขวนคอ  รัดคอ   
 และทาํใหหายใจไมออก 
 
 X92  การถกูทํารายดวยการทําใหจมนํ้า 
 
 X93  การถกูทํารายดวยกระสุนปนพก 
 
 X94  การถกูทํารายดวยกระสุนปนไรเฟล 
 ปนลูกซอง  และปนที่ใหญกวา 
 
 X95  การถกูทํารายดวยกระสุนปนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
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Assault การถกูทําราย 
(X85-Y09)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Includes: homicide 
 injuries inflicted by another person with  
 intent to injure or kill, by any means 
 
Excludes: injuries due to: 

• legal intervention (Y35.-) 
• operations of war (Y36.-) 

 
 X85  Assault by drugs, medicaments and  
 biological substances 
 
 Includes:  homicidal poisoning by  
    (any): 

• biological substance 
• drug 
• medicament 

 X86  Assault by corrosive substance 
 
 Excludes:  corrosive gas (X88.-) 
 
 X87  Assault by pesticides 
 
 Includes:  wood preservatives 
 
 Excludes:  plant food and fertilizers  
 (X89.-) 
 
 X88  Assault by gases and vapours 
 
 X89  Assault by other specified  
 chemicals and noxious substances 
 
 Includes:  plant food and fertilizers 
 
 X90  Assault by unspecified chemical or  
 noxious substance 
 
 Includes:  homicidal poisoning NOS 
 
 X91  Assault by hanging, strangulation  
 and suffocation 
 
 X92  Assault by drowning and  
 submersion 
 
 X93  Assault by handgun discharge 
 
 X94  Assault by rifle, shotgun and larger  
 firearm discharge 
 
 X95  Assault by other and unspecified  
 firearm discharge 
 

(X85-Y09)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
รวม: ฆาตกรรม 
 บาดเจ็บจากการกระทําของบุคคลอ่ืนที่ม ี
 เจตนาทาํรายหรือฆาดวยวิธีใดก็ตาม  
 
ไมรวม: บาดเจ็บจาก : 

การเขาแทรกแซงตามกฎหมาย (Y35.-) •
ปฏิบัติการสงคราม (Y36.-) •

 
 X85  การถกูทํารายดวยยา ตวัยา และ 
 สารชีวภาพ  
 

รวม:   ฆาตกรรมดวยพิษของ :  
สารชีวภาพ •
ยา •
ตัวยา •

 
 X86  การถกูทํารายดวยสารกัดกรอน 
 

ไมรวม:   แกสกัดกรอน (X88.-)  
 
 X87  การถกูทํารายดวยยาฆาศัตรูพืชและสัตว 
 

รวม:    สารรักษาเน้ือไม  
 

ไมรวม:   อาหารพืชและปุย (X89.-)  
 
 X88  การถกูทํารายดวยแกสและไอ 
 
 X89  การถกูทํารายดวยสารเคมีและสารพิษ 
 อื่นทีร่ะบุรายละเอียด 
 

รวม:    อาหารพืชและปุย  
 
 X90  การถกูทํารายดวยสารเคมีและสารพิษที ่
 ไมระบุรายละเอียด 
 

รวม:    ฆาตกรรมดวยพิษ   
 
 X91  การถกูทํารายดวยการแขวนคอ  รัดคอ   
 และทาํใหหายใจไมออก 
 
 X92  การถกูทํารายดวยการทําใหจมนํ้า 
 
 X93  การถกูทํารายดวยกระสุนปนพก 
 
 X94  การถกูทํารายดวยกระสุนปนไรเฟล 
 ปนลูกซอง  และปนที่ใหญกวา 
 
 X95  การถกูทํารายดวยกระสุนปนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด 
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 X96  Assault by explosive material 
 
 Excludes:  incendiary device (X97.-) 
 
 X97  Assault by smoke, fire and flames 
 
 Includes:  arson 
    cigarettes 
    incendiary device 
 
 X98  Assault by steam, hot vapours and  
 hot objects 
 
 X99  Assault by sharp object 
 
 Includes:  stabbed NOS 
 
 Y00  Assault by blunt object 
 
 Y01  Assault by pushing from high place 
 
 Y02  Assault by pushing or placing  
 victim before moving object 
 
 Y03  Assault by crashing of motor  
 vehicle 
 
 Includes:  deliberately hitting or  
    running over with motor  
    vehicle 
 
 Y04  Assault by bodily force 
 Includes:  unarmed brawl or fight 
 
 Excludes:  assault by: 

• strangulation (X91.-) 
• submersion (X92.-) 
• use of weapon (X93-X95, 

X99.-,  Y00.-) 
    sexual assault by bodily  
    force (Y05.-) 
 
 Y05  Sexual assault by bodily force 
 
 Includes:  rape (attempted) 
     sodomy (attempted) 
 
 Y06  Neglect and abandonment 
 
Y06.0 By spouse or partner 
 
Y06.1 By parent 
 
Y06.2 By acquaintance or friend 
 
Y06.8 By other specified persons 
 
Y06.9 By unspecified person 
 

 X96  การถกูทํารายดวยวัตถุระเบดิ 
 

ไมรวม: อุปกรณจุดไฟ (X97.-)  
 
 X97  การถกูทํารายดวยควัน ไฟ และเปลวไฟ 
 

รวม:    การวางเพลิง  
   บุหรี ่
   อุปกรณจุดไฟ 
 
 X98  การถกูทํารายดวยไอนํ้า  ไอรอน  และ 
 วัตถุรอน 
 
 X99  การถกูทํารายดวยวัตถุมีคม 
 

รวม:    ถูกแทง   
 
 Y00  การถกูทํารายดวยวัตถุไมมคีม 
 
 Y01  การถกูทํารายดวยการผลักตกจากที่สูง 
 
 Y02  การถกูทํารายดวยการผลักหรอืจัดให 
 ขวางหนาวตัถทุี่กาํลังเคล่ือนที ่
 
 Y03  การถกูทํารายดวยการชนดวยยานยนต 
 

รวม:   เจตนาชนหรือทับดวยยานยนต   
 
 Y04  การถกูทํารายดวยกําลังกาย 
 

รวม:    การวิวาทหรือตอสูโดยไมมีอาวุธ  
 

ไมรวม: การถูกทาํรายโดย :  
การรัดคอ (X91.-) •
การทําใหจมนํ้า (X92.-) •
การใชอาวุธ (X93-X95, X99.-,  
Y00.-) 

•

   การถูกทาํรายทางเพศดวย 
   กําลังกาย (Y05.-) 
 
 Y05  การถกูทํารายทางเพศดวยกําลังกาย 
 

รวม:   การขมขืน (พยายาม)  
   การรวมเพศทางทวารหนัก  
   (พยายาม) 
 
 Y06  การละเลยและทอดทิ้ง 
 
Y06.0 โดยคูสมรสหรือคูเพศสัมพนัธ 
 
Y06.1 โดยผูปกครอง 
 
Y06.2 โดยผูคุนเคยหรือเพือ่น 
 
Y06.8 โดยบุคคลอื่นที่ระบรุายละเอียด 
 
Y06.9 โดยบุคคลที่ไมระบุรายละเอียด 
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Y07  Other maltreatment syndromes 
 
 Includes:  mental cruelty 
      physical abuse 
      sexual abuse 
      torture 
 
 Excludes:  neglect and abandonment  
    (Y06.-) 
      sexual assault by bodily  
    force (Y05.-) 
 
Y07.0 By spouse or partner 
 
Y07.1 By parent 
 
Y07.2 By acquaintance or friend 
 
Y07.3 By official authorities 
 
Y07.8 By other specified persons 
 
Y07.9 By unspecified person 
 
 Y08  Assault by other specified means 
 
 Y09  Assault by unspecified means 
 
 Includes:  assassination (attempt)  
    NOS 
      homicide (attempt) NOS 
      manslaughter  
    (nonaccidental) 
      murder (attempt) NOS 
 
Event of undetermined intent  
(Y10-Y34)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Note:  This section covers events where  
 available information is insufficient to  
 enable a medical or legal authority to  
 make a distinction between accident,  
 self-harm and assault.It includes self- 
 inflicted injuries, but not poisoning,  
 when not specified whether accidental  
 or with intent to harm (X40-X49).   
 Follow legal rulings when available. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y07  กลุมอาการไดรับการทารณุอื่น 
 

รวม:   การทารุณจิตใจ  
   การกระทําโดยมิชอบตอรางกาย 
   การกระทําโดยมิชอบทางเพศ 
   การทรมาน 

 
ไมรวม: การละเลยและทอดทิ้ง (Y06.-)  

   การทํารายทางเพศดวยกําลังกาย  
   (Y05.-) 
 
Y07.0 โดยคูสมรสหรือคูเพศสัมพนัธ 
 
Y07.1 โดยผูปกครอง 
 
Y07.2 โดยผูคุนเคยหรือเพือ่น 
 
Y07.3 โดยเจาหนาทีผู่มีอาํนาจ 
 
Y07.8 โดยบุคคลอื่นที่ระบรุายละเอียด 
 
Y07.9 โดยบุคคลที่ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y08  การถกูทํารายดวยวิธอีื่นทีร่ะบุ 

รายละเอียด  
 
 Y09  การถกูทํารายดวยวิธทีี่ไมระบุ 
 รายละเอียด 
 

รวม:   การลอบสังหาร (พยายาม)   
   ฆาตกรรม (พยายาม)  
   การฆาโดยไมเจตนา  
   (ไมใชอุบัติเหต)ุ 
   การฆา (พยายาม)  
 
เหตกุารณที่ไมทราบเจตนา 
(Y10-Y34)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ขอสังเกต: สวนน้ีประกอบดวยเหตุการณที่ขอมูลใน 
 ปจจุบันไมเพียงพอ ที่จะชวยใหผูมีอํานาจ 
 ทางการแพทย หรือทางกฎหมายสามารถ 
 แยกแยะระหวางอุบัติเหตุ  การทํารายตนเอง   
 และการถูกทาํราย  รวมทั้งการทําใหตนเอง 
 บาดเจ็บ แตไมใชการเปนพิษ เมื่อมิไดมีการ 
 ระบุวาเปนอุบัตเิหตุหรือการต้ังใจทาํราย 
 ตนเอง (X40-X49)  ใหใชหลกัทางกฎหมาย 
 เทาทีท่ําได   
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Y07  Other maltreatment syndromes 
 
 Includes:  mental cruelty 
      physical abuse 
      sexual abuse 
      torture 
 
 Excludes:  neglect and abandonment  
    (Y06.-) 
      sexual assault by bodily  
    force (Y05.-) 
 
Y07.0 By spouse or partner 
 
Y07.1 By parent 
 
Y07.2 By acquaintance or friend 
 
Y07.3 By official authorities 
 
Y07.8 By other specified persons 
 
Y07.9 By unspecified person 
 
 Y08  Assault by other specified means 
 
 Y09  Assault by unspecified means 
 
 Includes:  assassination (attempt)  
    NOS 
      homicide (attempt) NOS 
      manslaughter  
    (nonaccidental) 
      murder (attempt) NOS 
 
Event of undetermined intent  
(Y10-Y34)  
 
[See at the beginning of this chapter for fourth-
character subdivisions] 
 
Note:  This section covers events where  
 available information is insufficient to  
 enable a medical or legal authority to  
 make a distinction between accident,  
 self-harm and assault.It includes self- 
 inflicted injuries, but not poisoning,  
 when not specified whether accidental  
 or with intent to harm (X40-X49).   
 Follow legal rulings when available. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y07  กลุมอาการไดรับการทารณุอื่น 
 

รวม:   การทารุณจิตใจ  
   การกระทําโดยมิชอบตอรางกาย 
   การกระทําโดยมิชอบทางเพศ 
   การทรมาน 

 
ไมรวม: การละเลยและทอดทิ้ง (Y06.-)  

   การทํารายทางเพศดวยกําลังกาย  
   (Y05.-) 
 
Y07.0 โดยคูสมรสหรือคูเพศสัมพนัธ 
 
Y07.1 โดยผูปกครอง 
 
Y07.2 โดยผูคุนเคยหรือเพือ่น 
 
Y07.3 โดยเจาหนาทีผู่มีอาํนาจ 
 
Y07.8 โดยบุคคลอื่นที่ระบรุายละเอียด 
 
Y07.9 โดยบุคคลที่ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y08  การถกูทํารายดวยวิธอีื่นทีร่ะบุ 

รายละเอียด  
 
 Y09  การถกูทํารายดวยวิธทีี่ไมระบุ 
 รายละเอียด 
 

รวม:   การลอบสังหาร (พยายาม)   
   ฆาตกรรม (พยายาม)  
   การฆาโดยไมเจตนา  
   (ไมใชอุบัติเหต)ุ 
   การฆา (พยายาม)  
 
เหตกุารณที่ไมทราบเจตนา 
(Y10-Y34)  
 
[ดูรหสัหลักทีส่ีส่ําหรับการแบงกลุมยอยที่ตนบทน้ี] 
 
ขอสังเกต: สวนน้ีประกอบดวยเหตุการณที่ขอมูลใน 
 ปจจุบันไมเพียงพอ ที่จะชวยใหผูมีอํานาจ 
 ทางการแพทย หรือทางกฎหมายสามารถ 
 แยกแยะระหวางอุบัติเหตุ  การทํารายตนเอง   
 และการถูกทาํราย  รวมทั้งการทําใหตนเอง 
 บาดเจ็บ แตไมใชการเปนพิษ เมื่อมิไดมีการ 
 ระบุวาเปนอุบัตเิหตุหรือการต้ังใจทาํราย 
 ตนเอง (X40-X49)  ใหใชหลกัทางกฎหมาย 
 เทาทีท่ําได   
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 Y10  Poisoning by and exposure to  
 nonopioid analgesics, antipyretics  
 and antirheumatics, undetermined  
 intent 
 
 Includes:  4-aminophenol derivatives 
     nonsteroidal anti- 
    inflammatory drugs  
    [NSAID] 
    pyrazolone derivatives 
     salicylates 
 
 Y11  Poisoning by and exposure to  
 antiepileptic, sedative-hypnotic,  
 antiparkinsonism and psychotropic  
 drugs, not elsewhere classified,  
 undetermined intent 
 
 Includes:  antidepressants 

barbiturates  
hydantoin derivatives 
iminostilbenes 
methaqualone compounds 
neuroleptics 
psychostimulants 
succinimides and 
oxazolidinediones 
transquilizers 
transquilizers 

 
 Y12  Poisoning by and exposure to  
 narcotics and psychodysleptics  
 [hallucinogens], not elsewhere  
 classified, undetermined intent 
 
 Includes:  cannabis (derivatives) 

cocaine   
codeine 
heroin 
lysergide [LSD] 
mescaline 
methadone 
morphine 
opium (alkaloids) 

 
 Y13  Poisoning by and exposure to  
 other drugs acting on the  
 autonomic nervous system,  
 undetermined intent 
 
 Includes:  parasympatholytics  
    [anticholinergics and  

antimuscarinics] and 
spasmolytics 
parasympathomimetics 
[cholinergics]  
sympatholytics 
[antiadrenergics] 
sympathomimetics  
[adrenergics] 

 Y10  การเปนพิษจากยาระงับปวดที่ไมเขาฝน   
 ยาลดไข  และยาตานรูมาตกิ  ไมทราบ 
 เจตนา  
 

รวม:    อนุพันธ 4-อะมโินฟนอล  
   ยาแกอักเสบทีไ่มใชกลุม 
   สเตียรอยด [เอ็นเสด] 
   อนุพันธไพราโซโลน 
   ซาลิไซเลท 
 
 Y11  การเปนพิษจากยาตานลมชัก  ยาระงบั 
 ประสาทและยานอนหลบั  ยาตานพารคินสัน  
 และยาที่ออกฤทธิ์ตอจิตใจ มิไดจําแนก 
 ไวที่ใด  ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    ยาแกซึมเศรา  
   บารบิทูเรต 

อนุพันธไฮแดนโทอิน 
อิมิโนสติลเบนส 
สารประกอบเมทาควาโลน 
ยารักษาโรคจิต 
ยากระตุนจติ 
ซักซินิไมดและอ็อกซาโลลิดีนได
โอน 
ยาสงบประสาท 

  
 Y12  การเปนพิษจากยาเสพติดและสาร 
 กอประสาทหลอน  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    กัญชา (อนุพันธ)  
   โคเคน   
   โคดิอีน 
   เฮโรอีน 
   ลิสเซอรไจด [แอลเอสด]ี 
   เมสคาลีน 
   เมทาโดน 
   มอรฟน 
   ฝน (อัลคาลอยด) 

 
 Y13  การเปนพิษจากยาอื่นทีอ่อกฤทธิ์ตอ 
 ระบบประสาทอัตโนมัติ  ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    พาราซิมพาโตไลติก [แอนติโคล ี 
   เนอรจิกและแอนติมัสคารีนิก] และ 
   ยาลดเกร็ง 
   พาราซิมพาโตไมเมติก  
   [โคลีเนอรจิก]  
   ซิมพาโตไลติก  
   [แอนติอะดริเนอรจิก]  
   ซิมพาโตไมเมติก [อะดริเนอรจิก] 
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 Y14  Poisoning by and exposure to  
 other and unspecified drugs,  
 medicaments and biological  
 substances, undetermined intent 
 
 Includes:  agents primarily acting on  
    smooth and skeletal  

muscles and the respiratory 
system 
anaesthetics (general) 
(local) 
drugs affecting the: 
• cardiovascular system 
• gastrointestinal system 
hormones and synthetic 
substitutes 
systemic and 
haematological agents 
systemic antibiotics and 
other anti-infectives 
therapeutic gases 
topical preparations 
vaccines 
water-balance agents and 
drugs affecting mineral  
and uric acid metabolism 

 
 Y15  Poisoning by and exposure to  
 alcohol, undetermined intent 
 
 Includes:  alcohol: 

• NOS 
• butyl [1-butanol] 
• ethyl [ethanol] 
• isopropyl [2-propanol] 
• methyl [methanol] 
• propyl [1-propanol] 

     fusel oil 
 
 Y16  Poisoning by and exposure to  
 organic solvents and halogenated  
 hydrocarbons and their vapours,  
 undetermined intent 
 
 Includes:  benzene and homologues 

carbon tetrachloride 
[tetrachloromethane] 
chlorofluorocarbons 
petroleum (derivatives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y14  การเปนพิษจากยาและสารชีวภาพอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    สารที่ออกฤทธิเ์บ้ืองตนตอ  
   กลามเน้ือเรียบและกลามเน้ือ 
   โครงรางรวมทัง้ระบบหายใจ  
   ยาระงับความรูสึก (ทั่วไป)  
   (เฉพาะที)่ 
   ยาทีม่ีผลตอ : 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด •
ระบบกระเพาะอาหารและลําไส •

ฮอรโมนและสารสังเคราะห 
สารที่ออกฤทธิท์ั่วรางกายและตอ
ระบบโลหติ 
ยาปฏชิีวนะและยาตานการติดเชื้อ
ที่ออกฤทธ์ิทั่วรางกาย 
แกสที่ใชรักษา 
ยาทาภายนอก 
วัคซีน 
สารสมดุลน้ําและยาท่ีมผีลตอเมตะ
บอลิซึมของแรธาต ุ
และกรดยรูิก  

 
 Y15  การเปนพิษจากแอลกอฮอล  ไมทราบ 
 เจตนา 
 

รวม:    แอลกอออล :  
• NOS 
บิวทิล [1-บิวทานอล] •
เอทิล [เอทานอล] •
ไอโซโปรปล [2-โปรปานอล] •
เมทิล [เมทานอล] •
โปรปล [1-โปรปานอล] •

   นํ้ามันฟูเซล 
 
 Y16  การเปนพิษจากตวัทาํละลายอินทรียและ 
 สารฮาโลจิเนเตต ไฮโดรคารบอน รวมทัง้ 
 ไอของสารเหลาน้ี  ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    เบนซีนและคูเหมือนคารบอน   
   เตตราคลอไรด  
   [เตตราคลอโรมีเทน] 

   คลอโรฟลูออโรคารบอน 
   ปโตรเลียม (อนุพันธ) 
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 Y14  Poisoning by and exposure to  
 other and unspecified drugs,  
 medicaments and biological  
 substances, undetermined intent 
 
 Includes:  agents primarily acting on  
    smooth and skeletal  

muscles and the respiratory 
system 
anaesthetics (general) 
(local) 
drugs affecting the: 
• cardiovascular system 
• gastrointestinal system 
hormones and synthetic 
substitutes 
systemic and 
haematological agents 
systemic antibiotics and 
other anti-infectives 
therapeutic gases 
topical preparations 
vaccines 
water-balance agents and 
drugs affecting mineral  
and uric acid metabolism 

 
 Y15  Poisoning by and exposure to  
 alcohol, undetermined intent 
 
 Includes:  alcohol: 

• NOS 
• butyl [1-butanol] 
• ethyl [ethanol] 
• isopropyl [2-propanol] 
• methyl [methanol] 
• propyl [1-propanol] 

     fusel oil 
 
 Y16  Poisoning by and exposure to  
 organic solvents and halogenated  
 hydrocarbons and their vapours,  
 undetermined intent 
 
 Includes:  benzene and homologues 

carbon tetrachloride 
[tetrachloromethane] 
chlorofluorocarbons 
petroleum (derivatives) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y14  การเปนพิษจากยาและสารชีวภาพอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    สารที่ออกฤทธิเ์บ้ืองตนตอ  
   กลามเน้ือเรียบและกลามเน้ือ 
   โครงรางรวมทัง้ระบบหายใจ  
   ยาระงับความรูสึก (ทั่วไป)  
   (เฉพาะที)่ 
   ยาทีม่ีผลตอ : 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด •
ระบบกระเพาะอาหารและลําไส •

ฮอรโมนและสารสังเคราะห 
สารที่ออกฤทธิท์ั่วรางกายและตอ
ระบบโลหติ 
ยาปฏชิีวนะและยาตานการติดเชื้อ
ที่ออกฤทธ์ิทั่วรางกาย 
แกสที่ใชรักษา 
ยาทาภายนอก 
วัคซีน 
สารสมดุลน้ําและยาท่ีมผีลตอเมตะ
บอลิซึมของแรธาต ุ
และกรดยรูิก  

 
 Y15  การเปนพิษจากแอลกอฮอล  ไมทราบ 
 เจตนา 
 

รวม:    แอลกอออล :  
• NOS 
บิวทิล [1-บิวทานอล] •
เอทิล [เอทานอล] •
ไอโซโปรปล [2-โปรปานอล] •
เมทิล [เมทานอล] •
โปรปล [1-โปรปานอล] •

   นํ้ามันฟูเซล 
 
 Y16  การเปนพิษจากตวัทาํละลายอินทรียและ 
 สารฮาโลจิเนเตต ไฮโดรคารบอน รวมทัง้ 
 ไอของสารเหลาน้ี  ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    เบนซีนและคูเหมือนคารบอน   
   เตตราคลอไรด  
   [เตตราคลอโรมีเทน] 

   คลอโรฟลูออโรคารบอน 
   ปโตรเลียม (อนุพันธ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ICD-10-TM for PCU 217



ICD-10-TM for PCU
105

ICD-10-TM for PCU
104

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

 Y17  Poisoning by and exposure to  
 other gases and vapours,  
 undetermined Intent 
 
 Includes:  carbon monoxide 

lacrimogenic gas [tear gas] 
motor (vehicle) exhaust gas 
nitrogen oxides 
sulfur dioxide 
utility gas 
 

 Excludes:  metal fumes and vapours  
    (Y19.-) 
 
 Y18  Poisoning by and exposure to  
 pesticides, undetermined intent 
 
 Includes:  fumigants 

fungicides 
herbicides 
insecticides 
rodenticides 
wood preservatives 
 

 Excludes:  plant foods and fertilizers  
    (Y19.-) 
 
 Y19  Poisoning by and exposure to  
 other and unspecified chemicals  
 and noxious substances,  
 undetermined intent 
 
 Includes:  corrosive aromatics, acids  
    and caustic alkalis 

glues and adhesives 
metals including fumes and 
vapours 
paints and dyes 
plant foods and fertilizers 
poisoning NOS 
poisonous foodstuffs and 
poisonous plants 
soaps and detergents 
 

 Y20  Hanging, strangulation and  
 suffocation, undetermined intent 
 
 Y21  Drowning and submersion,  
 undetermined intent 
 
 Y22  Handgun discharge, undetermined  
 intent 
 
 Y23  Rifle, shotgun and larger firearm  
 discharge, undetermined intent 
 
 Y24  Other and unspecified firearm  
 discharge, undetermined intent 
 

 Y17  การเปนพิษจากแกสและไออื่นไมทราบ 
 เจตนา 
 

รวม:    คารบอน มอน็อกไซด  
   แกสนํ้าตา 

   ไอเสียเครื่องยนต (ยานพาหนะ)  
   ไนโตรเจน ออกไซด 
   ซัลเฟอร ไดออกไซด 
   แกสหุงตม 
 

ไมรวม: ควันและไอโลหะ (Y19.-)  
 
 Y18  การเปนพิษจากยาฆาศตัรพูชืและสัตว 
 ไมทราบเจตนา 
 

รวม:     ยารมฆาเชื้อ  
   ยาฆาเชื้อรา 
   ยาฆาวัชพืช 
   ยาฆาแมลง 
   ยาฆาหนู 
   สารรักษาเน้ือไม 
 

ไมรวม: อาหารพืชและปุย (Y19.-)  
 
 Y19  การเปนพิษจากสารเคมีและสารพิษอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  ไมทราบเจตนา 
 

รวม:    สารอะโรมาติก  กรด  และดางที่ม ี 
   ฤทธ์ิกัดกรอน 
   กาวและสารยึดติด 
   โลหะรวมทั้งควนัและไอ 
   สีทาและสยีอม 
   อาหารพืชและปุย 
   การเปนพิษ  
   อาหารและพืชมีพิษ  
   สบูและผงซักฟอก 
      
 Y20  การแขวนคอ  รัดคอ  และทาํใหหายใจ 
 ไมออก  ไมทราบเจตนา   
 
 Y21  การจมนํ้าตายและการจมนํ้า  ไมทราบ 
 เจตนา 
 
 Y22  การบาดเจบ็ดวยกระสุนปนพก  ไมทราบ 
 เจตนา 
 
 Y23  การบาดเจบ็ดวยกระสุนปนไรเฟล   
 ปนลูกซอง  และปนที่ใหญกวา  ไมทราบ 
 เจตนา 
 
 Y24  การบาดเจบ็ดวยกระสุนปนอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  ไมทราบเจตนา 
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 Y25  Contact with explosive material,  
 undetermined intent 
 
 Y26  Exposure to smoke, fire and  
 flames, undetermined intent 
 
 Y27  Contact with steam, hot vapours  
 and hot objects, undetermined  
 intent 
 
 Y28  Contact with sharp object,  
 undetermined intent 
 
 Y29  Contact with blunt object,  
 undetermined intent 
 
 Y30  Falling, jumping or pushed from a  
 high place, undetermined intent 
 
 Includes:  victim falling from one level  
    to another, undetermined  
    intent 
 
 Y31  Falling, lying or running before or  
 into moving object, undetermined  
 intent 
 
 Y32  Crashing of motor vehicle,  
 undetermined intent 
 
 Y33  Other specified events,  
 undetermined intent 
 
 Y34  Unspecified event, undetermined  
 intent 
 
Legal intervention and operations of war 
(Y35-Y36) 
 
Includes:  injuries inflicted by the police or other 

law-enforcing agents, including 
military on duty, in the course of 
arresting or attempting to arrest 
lawbreakers, suppressing 
disturbances, maintaining order, and 
other legal action.   

 
 Y35  Legal intervention 
 
Y35.0 Legal intervention involving  
 firearm discharge 
 Legal intervention with:   

• machine gun 
• revolver 
• rifle pellet or rubber pellet 

 
 
 
 

 Y25  การบาดเจบ็ดวยวตัถรุะเบิด  ไมทราบ 
 เจตนา  
 
 Y26  การสัมผัสควนั  ไฟ  และเปลวไฟ   
 ไมทราบเจตนา 
 
 Y27  การสัมผัสไอนํ้า  ไอรอน  และวัตถรุอน  
 ไมทราบเจตนา  
 
 Y28  การสัมผัสวตัถุมีคม  ไมทราบเจตนา 
 
 Y29  การสัมผัสวตัถุไมมีคม  ไมทราบเจตนา 
 
 Y30  การตก  กระโดด  หรอืถูกผลักจากที่สูง 
 ไมทราบเจตนา  
  

รวม:    ผูบาดเจ็บทีต่กจากพื้นระดับหน่ึง  
   ลงมาสูอีกระดับหน่ึง ไมทราบ 
   เจตนา 
 
 Y31  การลม  นอนขวาง  หรอืวิ่งตัดหนาหรอื 
 เขาหาวัตถุทีก่าํลังเคล่ือนที่  ไมทราบ 
 เจตนา  
 
 Y32  การชนกบัยานยนต  ไมทราบเจตนา  
 
 Y33  เหตกุารณอื่นที่ระบรุายละเอียด   
 ไมทราบเจตนา  
   
 Y34  เหตกุารณที่ไมระบุรายละเอียด  ไมทราบ 
 เจตนา  
 
 
การเขาแทรกแซงตามกฎหมายและปฏิบตัิการ
สงคราม 
(Y35-Y36) 
 
รวม: การบาดเจ็บที่เปนการกระทําของตํารวจ    
 หรือเจาหนาทีผู่บังคับใชกฎหมาย รวมทั้ง 
 ทหารที่ปฏิบัตหินาที่ ในการเขาจับกุมหรือ 
 พยายามจับกุมผูทาํผดิกฎหมาย ยับยั้งการ 
 กอกวน รักษาความสงบ และปฏิบัติการอ่ืน 
 ตามกฎหมาย 
 
 Y35  การเขาแทรกแซงตามกฎหมาย 
 
Y35.0 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายที ่
 เกี่ยวกับกระสุนปน  
 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายดวย :   

ปนกล •
ปนลูกโม •
กระสุนปนไรเฟลหรือกระสุนยาง •
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 Y25  Contact with explosive material,  
 undetermined intent 
 
 Y26  Exposure to smoke, fire and  
 flames, undetermined intent 
 
 Y27  Contact with steam, hot vapours  
 and hot objects, undetermined  
 intent 
 
 Y28  Contact with sharp object,  
 undetermined intent 
 
 Y29  Contact with blunt object,  
 undetermined intent 
 
 Y30  Falling, jumping or pushed from a  
 high place, undetermined intent 
 
 Includes:  victim falling from one level  
    to another, undetermined  
    intent 
 
 Y31  Falling, lying or running before or  
 into moving object, undetermined  
 intent 
 
 Y32  Crashing of motor vehicle,  
 undetermined intent 
 
 Y33  Other specified events,  
 undetermined intent 
 
 Y34  Unspecified event, undetermined  
 intent 
 
Legal intervention and operations of war 
(Y35-Y36) 
 
Includes:  injuries inflicted by the police or other 

law-enforcing agents, including 
military on duty, in the course of 
arresting or attempting to arrest 
lawbreakers, suppressing 
disturbances, maintaining order, and 
other legal action.   

 
 Y35  Legal intervention 
 
Y35.0 Legal intervention involving  
 firearm discharge 
 Legal intervention with:   

• machine gun 
• revolver 
• rifle pellet or rubber pellet 

 
 
 
 

 Y25  การบาดเจบ็ดวยวตัถรุะเบิด  ไมทราบ 
 เจตนา  
 
 Y26  การสัมผัสควนั  ไฟ  และเปลวไฟ   
 ไมทราบเจตนา 
 
 Y27  การสัมผัสไอนํ้า  ไอรอน  และวัตถรุอน  
 ไมทราบเจตนา  
 
 Y28  การสัมผัสวตัถุมีคม  ไมทราบเจตนา 
 
 Y29  การสัมผัสวตัถุไมมีคม  ไมทราบเจตนา 
 
 Y30  การตก  กระโดด  หรอืถูกผลักจากที่สูง 
 ไมทราบเจตนา  
  

รวม:    ผูบาดเจ็บทีต่กจากพื้นระดับหน่ึง  
   ลงมาสูอีกระดับหน่ึง ไมทราบ 
   เจตนา 
 
 Y31  การลม  นอนขวาง  หรอืวิ่งตัดหนาหรอื 
 เขาหาวัตถุทีก่าํลังเคล่ือนที่  ไมทราบ 
 เจตนา  
 
 Y32  การชนกบัยานยนต  ไมทราบเจตนา  
 
 Y33  เหตกุารณอื่นที่ระบรุายละเอียด   
 ไมทราบเจตนา  
   
 Y34  เหตกุารณที่ไมระบุรายละเอียด  ไมทราบ 
 เจตนา  
 
 
การเขาแทรกแซงตามกฎหมายและปฏิบตัิการ
สงคราม 
(Y35-Y36) 
 
รวม: การบาดเจ็บที่เปนการกระทําของตํารวจ    
 หรือเจาหนาทีผู่บังคับใชกฎหมาย รวมทั้ง 
 ทหารที่ปฏิบัตหินาที่ ในการเขาจับกุมหรือ 
 พยายามจับกุมผูทาํผดิกฎหมาย ยับยั้งการ 
 กอกวน รักษาความสงบ และปฏิบัติการอ่ืน 
 ตามกฎหมาย 
 
 Y35  การเขาแทรกแซงตามกฎหมาย 
 
Y35.0 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายที ่
 เกี่ยวกับกระสุนปน  
 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายดวย :   

ปนกล •
ปนลูกโม •
กระสุนปนไรเฟลหรือกระสุนยาง •
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Y35.1 Legal intervention involving  
 explosives 
 Legal intervention with:   

• dynamite 
• explosive shell 
• grenade 
• mortar bomb 

 
Y35.2 Legal intervention involving gas 
 Asphyxiation by gas 
 Injury by tear gas   
 Poisoning by gas 
 
Y35.3 Legal intervention involving blunt  
 objects 
 Hit, struck by: 

• baton 
• blunt object  
• stave 
 

Y35.4 Legal intervention involving sharp  
 objects 
 Cut 
 Injured by bayonet 
 Stabbed 
 
Y35.5 Legal execution 
 Any execution performed at the behest  
 of the judiciary or ruling authority  
 [whether permanent or temporary],  
 such as: 

• asphyxiation by gas 
• beheading, decapitation (by 

guillotine) 
• capital punishment 
• electrocution 
• hanging 
• poisoning 
• shooting 

 
Y35.6 Legal intervention involving other  
 specified means 
 Manhandling 
 
Y35.7 Legal intervention, means  
 unspecified 
 
 Y36  Operations of war 
 
 Note: Injuries due to operations  
    of war occurring after  
    cessation of hostilities  
     are classified to Y36.8. 
 
 Includes:  injuries to military  
    personnel and civilians  
    caused by war and civil  
    insurrection 
 

Y35.1 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายที ่
 เกี่ยวกับระเบดิ 
 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายดวย :   

ดินระเบิด •
ลูกระเบิด •
ระเบิดมือ •
กระสุนเครื่องยงิระเบิด •

 
Y35.2 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายที ่
 เกี่ยวกับแกส   

due to legal 
intervention  

due to legal 
intervention  

หายใจไมออกจากแกส จากการเขา
แทรกแซงตาม
กฎหมาย  

บาดเจ็บจากแกสนํ้าตา 
เปนพิษจากแกส 

 
Y35.3 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายที ่
 เกี่ยวกับวัตถุไมมีคม 
 ถูกตี  ทุบ ดวย : 

กระบอง •
วัตถุไมมคีม    

จากการเขา
แทรกแซงตาม
กฎหมาย  

•
ไมพลอง •

 
Y35.4 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายที ่
 เกี่ยวกับวัตถมุีคม 
 ตัดหรือบาด 
 บาดเจ็บจากดาบปลายปน 
 ถูกแทง 
 
Y35.5 การทาํการตามกฎหมาย 
 การกระทําการตามกฎหมายโดยคาํสั่งศาล 
 หรือผูมีอํานาจปกครอง  
 [ไมวาถาวรหรือชั่วคราว]  เชน : 

การรมแกส •
การตัดศีรษะ (โดยกิโยติน) •
การประหารชีวติ •
การน่ังเกาอ้ีไฟฟา •
การแขวนคอ •
การใชยาพิษ •
การยิง •

 
Y35.6 การเขาแทรกแซงตามกฎหมายดวย 
 วิธอีื่นทีร่ะบุรายละเอียด 
 การปฏิบัตดิวยกําลัง 
 
Y35.7 การเขาแทรกแซงตามกฎหมาย   
 ไมระบุวธิ ี
 
 Y36  ปฏิบัตกิารสงคราม 
 
 ขอสังเกต: การบาดเจ็บจากปฏิบัติการ 
    สงครามที่เกิดภายหลัง 
    สงครามยตุิถกูจําแนกไวใน  
    Y36.8. 
 

รวม:   การบาดเจ็บตอบุคลากรทาง 
  การทหารและพลเรือนที่เกิด 
  จากสงครามและการตอตาน 

รัฐบาล  
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Y36.0 War operations involving explosion  
 of marine weapons 
 Depth-charge 
 Marine mine 
 Mine NOS, at sea or in harbour 
 Sea-based artillery shell 
 Torpedo 
 Underwater blast 
 
Y36.1 War operations involving  
 destruction of aircraft 
 Aircraft: 

• burned 
• exploded 
• shot down 

 Crushed by falling aircraft 
 
Y36.2 War operations involving other  
 explosions and fragments 
 Accidental explosion of: 

• munitions being used in war 
• own weapons 

 Antipersonnel bomb  
 (fragments) 
 Explosion (of): 

• artillery shell 
• breech-block 
• cannon block 
• mortar bomb 
Fragments from: 
• artillery shell 
• bomb 
• grenade 
• guided missile 
• land-mine 
• rocket 
• shell 
• shrapnel 

 Mine NOS 
 
Y36.3 War operations involving fires,  
 conflagrations and hot substances 
 Asphyxia     
 Burns        
 Other injury       
 Petrol bomb       
 
Y36.4 War operations involving firearm  
 discharge and other forms of  
 conventional warfare 
 Battle wounds 
 Bayonet injury 
 Bullet: 

• carbine 
• machine gun 
• pistol 
• rifle 
• rubber (rifle) 

 Drowned in war operations NOS 
 Pellets (shotgun) 

Y36.0 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัการระเบิด 
 ของอาวุธทางทะเล  
 ระเบิดน้ําลึก 
 ทุนระเบิด 
 ระเบิดในทะเลหรืออาว 
 ลูกปนใหญประจําฐานทัพเรือ 
 ตอรปโด 
 ระเบิดใตนํ้า 
 
Y36.1 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัการทําลาย 
 อากาศยาน 
 อากาศยาน : 

มีเพลิงไหม •
ระเบิด •
ถูกยิงตก •

 ถูกกระแทกโดยอากาศยานทีต่ก 
 

ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัการระเบิด Y36.2 
 อื่นและสะเก็ดระเบิด 
 อุบัติเหตุระเบิดของ : 

ยุทโธปกรณ •

during war 
operations 

อาวุธประจํากาย •
 ระเบิดสังหาร (สะเก็ด) 
 การระเบิด (ของ): 

กระสุนปนใหญ •
บรีชบล็อก •

• แคนนอนบล็อก 
• ลูกปนครก  

 สะเก็ดจาก : 
• กระสุนปนใหญ 
• ระเบิด 
• ระเบิดมือ 
• อาวุธปลอยนําวถิ ี
• ทุนระเบิดบก 
• จรวด 
• กระสุน 
• กระสุนแตกอากาศ 

  กับระเบิด  
 
Y36.3 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัไฟ   
 การลุกไหม  และวัตถุรอน 
 การขาดอากาศหายใจ 

 ถูกไฟลวก   

ระหวาง
ปฏิบัติการ
สงคราม

เกิดจากไฟท่ีมี
สาเหตุโดยตรง 
จากอุปกรณจุดไฟ 
หรือมีสาเหตุโดย
ออมจากอาวุธท่ีใช
ในสงครรม

originating from fire 
caused directly by a   
fire-producing device or 
indirectly by any  

 หรือม ี
 การบาดเจ็บอ่ืน 
 ระเบิดเพลิง conventional weapon
 
Y36.4 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบักระสุนปน 
 และรูปแบบอืน่ของการทําสงครามในแบบ 
 แผลจากการสูรบ 
 บาดเจ็บจากดากปลายปน 

ลูกปน :  
ปนเล็กสั้น •
ปนกล •
ปนพก •
ปนเล็กยาว •
ยาง (ปนไรเฟล) •

 จมนํ้าตายในสงคราม  
 ลูกปราย (ปนลกูซอง) 
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Y36.0 War operations involving explosion  
 of marine weapons 
 Depth-charge 
 Marine mine 
 Mine NOS, at sea or in harbour 
 Sea-based artillery shell 
 Torpedo 
 Underwater blast 
 
Y36.1 War operations involving  
 destruction of aircraft 
 Aircraft: 

• burned 
• exploded 
• shot down 

 Crushed by falling aircraft 
 
Y36.2 War operations involving other  
 explosions and fragments 
 Accidental explosion of: 

• munitions being used in war 
• own weapons 

 Antipersonnel bomb  
 (fragments) 
 Explosion (of): 

• artillery shell 
• breech-block 
• cannon block 
• mortar bomb 
Fragments from: 
• artillery shell 
• bomb 
• grenade 
• guided missile 
• land-mine 
• rocket 
• shell 
• shrapnel 

 Mine NOS 
 
Y36.3 War operations involving fires,  
 conflagrations and hot substances 
 Asphyxia     
 Burns        
 Other injury       
 Petrol bomb       
 
Y36.4 War operations involving firearm  
 discharge and other forms of  
 conventional warfare 
 Battle wounds 
 Bayonet injury 
 Bullet: 

• carbine 
• machine gun 
• pistol 
• rifle 
• rubber (rifle) 

 Drowned in war operations NOS 
 Pellets (shotgun) 

Y36.0 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัการระเบิด 
 ของอาวุธทางทะเล  
 ระเบิดน้ําลึก 
 ทุนระเบิด 
 ระเบิดในทะเลหรืออาว 
 ลูกปนใหญประจําฐานทัพเรือ 
 ตอรปโด 
 ระเบิดใตนํ้า 
 
Y36.1 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัการทําลาย 
 อากาศยาน 
 อากาศยาน : 

มีเพลิงไหม •
ระเบิด •
ถูกยิงตก •

 ถูกกระแทกโดยอากาศยานทีต่ก 
 

ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัการระเบิด Y36.2 
 อื่นและสะเก็ดระเบิด 
 อุบัติเหตุระเบิดของ : 

ยุทโธปกรณ •

during war 
operations 

อาวุธประจํากาย •
 ระเบิดสังหาร (สะเก็ด) 
 การระเบิด (ของ): 

กระสุนปนใหญ •
บรีชบล็อก •

• แคนนอนบล็อก 
• ลูกปนครก  

 สะเก็ดจาก : 
• กระสุนปนใหญ 
• ระเบิด 
• ระเบิดมือ 
• อาวุธปลอยนําวถิ ี
• ทุนระเบิดบก 
• จรวด 
• กระสุน 
• กระสุนแตกอากาศ 

  กับระเบิด  
 
Y36.3 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัไฟ   
 การลุกไหม  และวัตถุรอน 
 การขาดอากาศหายใจ 

 ถูกไฟลวก   

ระหวาง
ปฏิบัติการ
สงคราม

เกิดจากไฟท่ีมี
สาเหตุโดยตรง 
จากอุปกรณจุดไฟ 
หรือมีสาเหตุโดย
ออมจากอาวุธท่ีใช
ในสงครรม

originating from fire 
caused directly by a   
fire-producing device or 
indirectly by any  

 หรือม ี
 การบาดเจ็บอ่ืน 
 ระเบิดเพลิง conventional weapon
 
Y36.4 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบักระสุนปน 
 และรูปแบบอืน่ของการทําสงครามในแบบ 
 แผลจากการสูรบ 
 บาดเจ็บจากดากปลายปน 

ลูกปน :  
ปนเล็กสั้น •
ปนกล •
ปนพก •
ปนเล็กยาว •
ยาง (ปนไรเฟล) •

 จมนํ้าตายในสงคราม  
 ลูกปราย (ปนลกูซอง) 
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Y36.5 War operations involving nuclear  
 weapons 
 Blast effects 
 Exposure to ionizing radiation from  
 nuclear weapon 
 Fireball effects 
 Heat 
 Other direct and secondary effects of  
 nuclear weapons 
 
Y36.6 War operations involving biological  
 weapons 
 
Y36.7 War operations involving chemical  
 weapons and other forms of  
 unconventional warfare 
 Gases, fumes and chemicals 
 Lasers 
 
Y36.8 War operations occurring after  
 cessation of hostilities 
 Injuries by explosion of bombs or mines  
 placed in the course of operations of  
 war, if the explosion occurred after  
 cessation of hostilities 
 Injuries due to operations of war and  
 classifiable to Y36.0-Y36.7 or Y36.9 but  
 occurring after cessation of hostilities 
 
Y36.9 War operations, unspecified 
 
Complications of medical and surgical care 
(Y40-Y84) 
 
Note: For list of specific drugs classified under  
 the fourth-character subdivisions, see  
 Table of drugs and chemicals in  
 Alphabetical Index. 
 
Includes:  complications of medical devices correct  
 drug properly administered in  
 therapeutic or prophylactic dosage as  
 the cause of any adverse effect  
 misadventures to patients during  
 surgical and medical care surgical and  
 medical procedures as the cause of  
 abnormal reaction of the patient, or of  
 later complication, without mention of  
 misadventure at the time of the  
 procedure 
 
Excludes:  accidental overdose of drug or wrong  
 drug given or taken in error (X40-X44) 
 
 
 
 
 
 

Y36.5 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัอาวธุ 
 นิวเคลียร 
 ผลจากการระเบิด 
 การสัมผสัรังสทีี่แตกเปนไอออนจากอาวุธ 
 นิวเคลียร 
 ผลจากลูกไฟ 
 ความรอน 
 ผลโดยตรงและโดยออมอ่ืนของอาวุธ 
 นิวเคลียร  
 
Y36.6 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัอาวธุ 
 ชีวภาพ 
 
Y36.7 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกี่ยวกบัอาวธุเคมี 
 และรูปแบบอืน่ของสงครามนอกแบบ 

แกส  ควัน  และสารเคม ี 
 เลเซอร 
 
Y36.8 ปฏิบัตกิารสงครามที่เกิดภายหลัง 
 สงครามยุต ิ
 การบาดเจ็บจากการระเบิดของลูกระเบิดหรือ 
 ทุนระเบิดทีฝ่งไวระหวางสงคราม   
 ถาการระเบิดนัน้เกิดภายหลังสงครามยตุ ิ 
 การบาดเจ็บจากปฏิบัติการสงครามที่จําแนกใน  
 Y36.0-Y36.7 หรือY36.9 แตเกิดภายหลัง 
 สงครามยตุ ิ
 
Y36.9 ปฏิบัตกิารสงคราม  ไมระบรุายละเอียด 
 
ภาวะแทรกซอนของการดูแลทางอายุรกรรมและ
ศัลยกรรม 
(Y40-Y84) 
 
ขอสังเกต: รายการยาที่ระบุจําเพาะซ่ึงจําแนกยอยโดย 
 รหสัสีห่ลัก สามารถดูไดจากตารางยาและ 
 สารเคมีเรียงลําดับอักษร      
 
รวม: ภาวะแทรกซอนของอุปกรณการแพทย 
 การใหยาถูกชนิดอยางถูกวิธีในขนาดเพ่ือ 
 การรักษาหรือการปองกันเปนสาเหตุของ 
 ผลราย อุบัติเหตุที่เกิดกับผูปวยระหวางรับ 
 การดูแลทางศลัยกรรมและอายุรกรรม  
 หัตถการทางศลัยกรรมและอายุรกรรมเปน 
 สาเหตุของปฏกิิริยาผิดปกติของผูปวย หรือ 
 ภาวะแทรกซอนที่เกิดภายหลงั  โดยไมระบ ุ

ถึงอุบัติเหตใุนเวลาทีท่ําหัตถการ   
 
ไมรวม: การใหยาเกินขนาดหรือการใหหรือใชยาผิด 
 ชนิดโดยอุบัติเหต ุ(X40-X44) 
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Drugs, medicaments and biological 
substances causing adverse effects in  

ยา  ตวัยา  และสารชีวภาพทําใหเกดิผลรายในการใช
เพื่อรกัษา 

therapeutic use 
(Y40-Y59)  
 
Note:  For list of specific drugs classified under  
 the fourth-character subdivisions, see  
 Table  of drugs and chemicals in  
 Alphabetical Index. 
 
Excludes:  accidents in the technique of  
 administration of drugs, medicaments  
 and biological substances in medical  
 and surgical procedures (Y60-Y69) 
 
 Y40  Systemic antibiotics 
 
 Excludes:  antibiotics, topically used  
    (Y5.-) 
      antineoplastic antibiotics  
    (Y43.3) 
 
Y40.0 Penicillins 
 
Y40.1 Cefalosporins and other β–lactam  
 antibiotics 
 
Y40.2 Chloramphenicol group 
 
Y40.3 Macrolides 
 
Y40.4 Tetracyclines 
 
Y40.5 Aminoglycosides 
 Streptomycin 
 
Y40.6 Rifamycins 
 
Y40.7 Antifungal antibiotics, systemically 
used 
 
Y40.8 Other systemic antibiotics 
 
Y40.9 Systemic antibiotic, unspecified 
 
 Y41  Other systemic anti-infectives and  
 antiparasitics 
 
 Excludes:  anti-infectives, topically  
    used (Y56.-) 
 
Y41.0 Sulfonamides 
 
Y41.1 Antimycobacterial drugs 
 
 Excludes:  rifamycins (Y40.6) 
      streptomycin (Y40.5) 
 
 

(Y40-Y59)  
 
ขอสังเกต: รายการยาที่ระบุจําเพาะซ่ึงจําแนกยอยโดย 
 รหสัสีห่ลัก สามารถดูไดจากตารางยาและ 
 สารเคมีเรียงลําดับอักษร      
 
ไมรวม: อุบัติเหตุในเทคนิคการบริหารยา  ตัวยา   
 และสารชีวภาพ ในหัตถการทางอายุรกรรม 
 และศลัยกรรม  (Y60-Y69) 
 
 Y40  ยาปฏิชีวนะทีอ่อกฤทธิท์ัว่รางกาย 
 

ไมรวม: ยาปฏชิีวนะ, ใชเฉพาะที ่(Y5.-)  
   ยาปฏชิีวนะตานเน้ืองอก (Y43.3) 
 
Y40.0 เพ็นนิซิลลิน 
 
Y40.1 เซฟาโลสปอรินและยาปฏิชีวนะเบตา- 
 แลคแทมอื่น 
 
Y40.2 กลุมคลอแรมเฟนิคอล 
 
Y40.3 แม็คโครไลด 
 
Y40.4 เตตราไซคลิน 
 
Y40.5 อะมิโนไกลโคไซด 
 สเตร็ปโตมัยซนิ 
 
Y40.6 ไรฟามัยซิน 
 
Y40.7 ยาปฏิชีวนะตานเช้ือรา  ใชทั่วรางกาย 
 

ยาปฏิชีวนะอืน่ที่ออกฤทธิท์ัว่รางกาย Y40.8 
 
Y40.9 ยาปฏิชีวนะทีอ่อกฤทธิท์ัว่รางกายไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 
 Y41  ยาตานการตดิเช้ือและยาตานปรสิตอื่น 
 ที่ออกฤทธิท์ั่วรางกาย  
 

ไมรวม: ยาตานการตดิเชื้อ  ใชเฉพาะที ่  
   (Y56.-) 
 
Y41.0 ซัลโฟนาไมด 
 
Y41.1 ยาตานมัยโคแบคทีเรียม 
 

ไมรวม: ไรฟามยัซิน (Y40.6)  
   สเตร็ปโตมัยซนิ (Y40.5) 
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Drugs, medicaments and biological 
substances causing adverse effects in  

ยา  ตวัยา  และสารชีวภาพทําใหเกดิผลรายในการใช
เพื่อรกัษา 

therapeutic use 
(Y40-Y59)  
 
Note:  For list of specific drugs classified under  
 the fourth-character subdivisions, see  
 Table  of drugs and chemicals in  
 Alphabetical Index. 
 
Excludes:  accidents in the technique of  
 administration of drugs, medicaments  
 and biological substances in medical  
 and surgical procedures (Y60-Y69) 
 
 Y40  Systemic antibiotics 
 
 Excludes:  antibiotics, topically used  
    (Y5.-) 
      antineoplastic antibiotics  
    (Y43.3) 
 
Y40.0 Penicillins 
 
Y40.1 Cefalosporins and other β–lactam  
 antibiotics 
 
Y40.2 Chloramphenicol group 
 
Y40.3 Macrolides 
 
Y40.4 Tetracyclines 
 
Y40.5 Aminoglycosides 
 Streptomycin 
 
Y40.6 Rifamycins 
 
Y40.7 Antifungal antibiotics, systemically 
used 
 
Y40.8 Other systemic antibiotics 
 
Y40.9 Systemic antibiotic, unspecified 
 
 Y41  Other systemic anti-infectives and  
 antiparasitics 
 
 Excludes:  anti-infectives, topically  
    used (Y56.-) 
 
Y41.0 Sulfonamides 
 
Y41.1 Antimycobacterial drugs 
 
 Excludes:  rifamycins (Y40.6) 
      streptomycin (Y40.5) 
 
 

(Y40-Y59)  
 
ขอสังเกต: รายการยาที่ระบุจําเพาะซ่ึงจําแนกยอยโดย 
 รหสัสีห่ลัก สามารถดูไดจากตารางยาและ 
 สารเคมีเรียงลําดับอักษร      
 
ไมรวม: อุบัติเหตุในเทคนิคการบริหารยา  ตัวยา   
 และสารชีวภาพ ในหัตถการทางอายุรกรรม 
 และศลัยกรรม  (Y60-Y69) 
 
 Y40  ยาปฏิชีวนะทีอ่อกฤทธิท์ัว่รางกาย 
 

ไมรวม: ยาปฏชิีวนะ, ใชเฉพาะที ่(Y5.-)  
   ยาปฏชิีวนะตานเน้ืองอก (Y43.3) 
 
Y40.0 เพ็นนิซิลลิน 
 
Y40.1 เซฟาโลสปอรินและยาปฏิชีวนะเบตา- 
 แลคแทมอื่น 
 
Y40.2 กลุมคลอแรมเฟนิคอล 
 
Y40.3 แม็คโครไลด 
 
Y40.4 เตตราไซคลิน 
 
Y40.5 อะมิโนไกลโคไซด 
 สเตร็ปโตมัยซนิ 
 
Y40.6 ไรฟามัยซิน 
 
Y40.7 ยาปฏิชีวนะตานเช้ือรา  ใชทั่วรางกาย 
 

ยาปฏิชีวนะอืน่ที่ออกฤทธิท์ัว่รางกาย Y40.8 
 
Y40.9 ยาปฏิชีวนะทีอ่อกฤทธิท์ัว่รางกายไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 
 Y41  ยาตานการตดิเช้ือและยาตานปรสิตอื่น 
 ที่ออกฤทธิท์ั่วรางกาย  
 

ไมรวม: ยาตานการตดิเชื้อ  ใชเฉพาะที ่  
   (Y56.-) 
 
Y41.0 ซัลโฟนาไมด 
 
Y41.1 ยาตานมัยโคแบคทีเรียม 
 

ไมรวม: ไรฟามยัซิน (Y40.6)  
   สเตร็ปโตมัยซนิ (Y40.5) 
 
 
 
 
 
 
 

ICD-10-TM for PCU 223



ICD-10-TM for PCU
111

ICD-10-TM for PCU
110

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Y41.2 Antimalarials and drugs acting on  
 other blood protozoa 
 
 Excludes:  hydroxyquinoline  
    derivatives (Y41.8) 
 
Y41.3 Other antiprotozoal drugs 
 
Y41.4 Anthelminthics 
 
Y41.5 Antiviral drugs 
 
 Excludes:  amantadine (Y46.7) 
      cytarabine (Y43.1) 
 
Y41.8 Other specified systemic anti- 
 infectives and antiparasitics 
 Hydroxyquinoline derivatives 
 
 Excludes:  antimalarial drugs (Y41.2) 
 
Y41.9 Systemic anti-infective and  
 antiparasitic, unspecified 
 
 Y42  Hormones and their synthetic  
 substitutes and antagonists, not  
 elsewhere classified 
 
 Excludes:  mineralocorticoids and their  
    antagonists (Y54.0-Y54.1) 
      oxytocic hormones (Y55.0) 
      parathyroid hormones and  
    derivatives (Y54.7) 
 
Y42.0 Glucocorticoids and synthetic  
 analogues 
 
 Excludes:  glucocorticoids, topically  
    used (Y56.-) 
 
Y42.1 Thyroid hormones and substitutes 
 
Y42.2 Antithyroid drugs 
 
Y42.3 Insulin and oral hypoglycaemic  
 [antidiabetic] drugs 
 
Y42.4 Oral contraceptives 
 Multiple- and single-ingredient  
 preparations 
 
Y42.5 Other estrogens and progestogens 
 Mixtures and substitutes 
 
Y42.6 Antigonadotrophins, antiestrogens,  
 antiandrogens, not elsewhere  
 classified 
 Tamoxifen 
 

Y41.2 ยาตานมาเลเรียและยาทีอ่อกฤทธิต์อ 
 โปรโตซัวอื่นในเลือด  
 

ไมรวม: อนุพันธไฮดร็อกซีควิโนลีน   
   (Y41.8) 
 
Y41.3 ยาตานโปรโตซัวอื่น 
 
Y41.4 ยาตานพยาธ ิ
 
Y41.5 ยาตานไวรัส 
 

ไมรวม: อะแมนตาดีน (Y46.7)  
   ไซตาราบนี (Y43.1) 
 
Y41.8 ยาตานการตดิเช้ือและยาตานปรสิตอื่น 
 ที่ระบรุายละเอียดที่ออกฤทธิ์ทัว่รางกาย  
 อนุพันธไฮดร็อกซีควิโนลีน 
 

ไมรวม: ยาตานมาเลเรยี (Y41.2)  
 
Y41.9 ยาตานการตดิเช้ือและยาตานปรสิต 
 ที่ออกฤทธิท์ั่วรางกาย ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y42  ฮอรโมนและสารสังเคราะหแทนรวมทัง้ 
 สารตาน  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: มิเนอรัลโลคอรติคอยดและ  
   สารตาน (Y54.0-Y54.1) 
   ออกซิโตซิก ฮอรโมน (Y55.0) 
   พาราไทรอยด ฮอรโมน และ 
   อนุพันธ (Y54.7) 
 
Y42.0 กลูโคคอรติคอยดและสารสังเคราะห 
 เลียนแบบ 
 

ไมรวม:  กลูโคคอรติคอยด  ใชเฉพาะที ่  
   (Y56.-) 
 
Y42.1 ไทรอยด ฮอรโมน และสารทดแทน 
 
Y42.2 ยาตานไทรอยด 
 
Y42.3 อินซูลินและยาลดนํ้าตาลในเลือด 
 ทางปาก [ตานเบาหวาน]  
 
Y42.4 ยาคุมกาํเนิดชนิดรับประทาน 
 มีสวนประกอบหลายอยางหรอือยางเดียว 
 
Y42.5 เอสโตรเจนและโปรเจสโตเจนอื่น 
 สารผสมและสารทดแทน 
 
Y42.6 สารตานโกนาโดโทรปน  สารตาน 
 เอสโตรเจนสารตานแอนโดรเจน   
 มิไดจําแนกไวที่ใด 
 ทาม็อกซีเฟน 
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Y42.7 Androgens and anabolic congeners 
 
Y42.8 Other and unspecified hormones  
 and their synthetic substitutes 
 Anterior pituitary [adenohypophyseal]  
 hormones 
 
Y42.9 Other and unspecified hormone  
 antagonists 
 
 Y43  Primarily systemic agents 
 
 Excludes:  vitamins NEC (Y57.7) 
 
Y43.0 Antiallergic and antiemetic drugs 
 
 Excludes:  phenothiazine-based  
    neuroleptics (Y49.3) 
 
Y43.1 Antineoplastic antimetabolites 
 Cytarabine 
 
Y43.2 Antineoplastic natural products 
 
Y43.3 Other antineoplastic drugs 
 Antineoplastic antibiotics 
 
 Excludes:  tamoxifen (Y42.6) 
 
Y43.4 Immunosuppressive agents 
 
Y43.5 Acidifying and alkalizing agents 
 
Y43.6 Enzymes, not elsewhere classified 
 
Y43.8 Other primarily systemic agents,  
 not elsewhere classified 
 Heavy-metal antagonists 
 
Y43.9 Primarily systemic agent,  
 unspecified 
 
 Y44  Agents primarily affecting blood  
 constituents 
 
Y44.0 Iron preparations and other anti- 
 hypochromic-anaemia preparations 
 
Y44.1 Vitamin B12, folic acid and other  
 anti-megaloblastic-anaemia  
 preparations 
 
Y44.2 Anticoagulants 
 
Y44.3 Anticoagulant antagonists, vitamin  
 K and other coagulants 
 
 
 

Y42.7 แอนโดรเจนและสารแอแนบอลิกรวมสกุล 
 
Y42.8 ฮอรโมนและสารสังเคราะหเลียนแบบอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  
 ฮอรโมนจากกลีบหนาของตอมใตสมอง  
 [อะดิโนไฮโปไฟเซียล]  
 
Y42.9 สารตานฮอรโมนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 
 Y43  สารที่มีผลเบือ้งตนทัว่รางกาย 
 

ไมรวม: วิตามิน NEC (Y57.7)  
 
Y43.0 ยาแกแพและยาแกอาเจียน 
 

ไมรวม: ยารักษาโรคจิตที่ใชฟโนไทอาซีน  
   เปนเบส (Y49.3) 
 
Y43.1 ยาตานเน้ืองอกชนิดออกฤทธิต์าน 
 เมตะโบไลต 
 ไซตาราบนี 
 
Y43.2 ยาตานเน้ืองอกที่เปนผลิตผลธรรมชาติ 
 
Y43.3 ยาตานเน้ืองอกอื่น 
 ยาปฏชิีวนะตานเน้ืองอก 
 

ไมรวม: ทาม็อกซีเฟน (Y42.6)  
 
Y43.4 สารกดภูมิคุมกัน 
 
Y43.5 สารออกฤทธ์ิสรางกรดและสารออกฤทธิ ์
 สรางดาง 
 
Y43.6 เอนไซม  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
Y43.8 สารอื่นที่มีผลเบื้องตนทัว่รางกาย  
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 สารตานโลหะหนัก 
 
Y43.9 สารอื่นที่มีผลเบื้องตนทัว่รางกายไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 
 Y44  สารที่มีผลเบือ้งตนตอสวนประกอบของ 
 เลือด  
 
Y44.0 ยาทีม่ีธาตุเหล็กและยาตานโลหิตจาง 
 จากขาดธาตุเหล็ก 
 

วิตามิน บ1ี2  กรดโฟลิก  และยาตาน Y44.1 
 โลหิตจางชนิดเมกะโลบลาสติก 
 
Y44.2 สารกันเลือดเปนล่ิม 
 
Y44.3 สารตานสารกนัเลือดเปนล่ิม  วิตามินเค   
 และสารอื่นทีช่วยใหเลือดแข็งตวั 
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Y42.7 Androgens and anabolic congeners 
 
Y42.8 Other and unspecified hormones  
 and their synthetic substitutes 
 Anterior pituitary [adenohypophyseal]  
 hormones 
 
Y42.9 Other and unspecified hormone  
 antagonists 
 
 Y43  Primarily systemic agents 
 
 Excludes:  vitamins NEC (Y57.7) 
 
Y43.0 Antiallergic and antiemetic drugs 
 
 Excludes:  phenothiazine-based  
    neuroleptics (Y49.3) 
 
Y43.1 Antineoplastic antimetabolites 
 Cytarabine 
 
Y43.2 Antineoplastic natural products 
 
Y43.3 Other antineoplastic drugs 
 Antineoplastic antibiotics 
 
 Excludes:  tamoxifen (Y42.6) 
 
Y43.4 Immunosuppressive agents 
 
Y43.5 Acidifying and alkalizing agents 
 
Y43.6 Enzymes, not elsewhere classified 
 
Y43.8 Other primarily systemic agents,  
 not elsewhere classified 
 Heavy-metal antagonists 
 
Y43.9 Primarily systemic agent,  
 unspecified 
 
 Y44  Agents primarily affecting blood  
 constituents 
 
Y44.0 Iron preparations and other anti- 
 hypochromic-anaemia preparations 
 
Y44.1 Vitamin B12, folic acid and other  
 anti-megaloblastic-anaemia  
 preparations 
 
Y44.2 Anticoagulants 
 
Y44.3 Anticoagulant antagonists, vitamin  
 K and other coagulants 
 
 
 

Y42.7 แอนโดรเจนและสารแอแนบอลิกรวมสกุล 
 
Y42.8 ฮอรโมนและสารสังเคราะหเลียนแบบอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  
 ฮอรโมนจากกลีบหนาของตอมใตสมอง  
 [อะดิโนไฮโปไฟเซียล]  
 
Y42.9 สารตานฮอรโมนอื่นและที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 
 Y43  สารที่มีผลเบือ้งตนทัว่รางกาย 
 

ไมรวม: วิตามิน NEC (Y57.7)  
 
Y43.0 ยาแกแพและยาแกอาเจียน 
 

ไมรวม: ยารักษาโรคจิตที่ใชฟโนไทอาซีน  
   เปนเบส (Y49.3) 
 
Y43.1 ยาตานเน้ืองอกชนิดออกฤทธิต์าน 
 เมตะโบไลต 
 ไซตาราบนี 
 
Y43.2 ยาตานเน้ืองอกที่เปนผลิตผลธรรมชาติ 
 
Y43.3 ยาตานเน้ืองอกอื่น 
 ยาปฏชิีวนะตานเน้ืองอก 
 

ไมรวม: ทาม็อกซีเฟน (Y42.6)  
 
Y43.4 สารกดภูมิคุมกัน 
 
Y43.5 สารออกฤทธ์ิสรางกรดและสารออกฤทธิ ์
 สรางดาง 
 
Y43.6 เอนไซม  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
Y43.8 สารอื่นที่มีผลเบื้องตนทัว่รางกาย  
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 สารตานโลหะหนัก 
 
Y43.9 สารอื่นที่มีผลเบื้องตนทัว่รางกายไมระบ ุ
 รายละเอียด 
 
 Y44  สารที่มีผลเบือ้งตนตอสวนประกอบของ 
 เลือด  
 
Y44.0 ยาทีม่ีธาตุเหล็กและยาตานโลหิตจาง 
 จากขาดธาตุเหล็ก 
 

วิตามิน บ1ี2  กรดโฟลิก  และยาตาน Y44.1 
 โลหิตจางชนิดเมกะโลบลาสติก 
 
Y44.2 สารกันเลือดเปนล่ิม 
 
Y44.3 สารตานสารกนัเลือดเปนล่ิม  วิตามินเค   
 และสารอื่นทีช่วยใหเลือดแข็งตวั 
 
 

ICD-10-TM for PCU 225



ICD-10-TM for PCU
113

ICD-10-TM for PCU
112

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Y44.4 Antithrombotic drugs [platelet- 
 aggregation inhibitors] 
 
 Excludes:  acetylsalicylic acid (Y45.1) 
      dipyridamole (Y52.3) 
 
Y44.5 Thrombolytic drugs 
 
Y44.6 Natural blood and blood products 
 
 Excludes:  immunoglobulin (Y59.3) 
 
Y44.7 Plasma substitutes 
 
Y44.9 Other and unspecified agents  
 affecting blood constituents 
 
 Y45  Analgesics, antipyretics and anti- 
 inflammatory drugs 
 
Y45.0 Opioids and related analgesics 
 
Y45.1 Salicylates 
 
Y45.2 Propionic acid derivatives 
 Propanoic acid derivatives 
 
Y45.3 Other nonsteroidal anti- 
 inflammatory drugs [NSAID] 
 
Y45.4 Antirheumatics 
 
 Excludes:  chloroquine (Y41.2) 
      glucocorticoids (Y42.0) 
      salicylates (Y45.1) 
 
Y45.5 4-Aminophenol derivatives 
 
Y45.8 Other analgesics and antipyretics   
 
Y45.9 Analgesic, antipyretic and anti- 
 inflammatory drug, unspecified 
 
 Y46  Antiepileptics and antiparkinsonism  
 drugs 
 
 Excludes:  acetazolamide (Y54.2) 
      barbiturates NEC (Y47.0) 
      benzodiazepines (Y47.1) 
      paraldehyde (Y47.3) 
 
Y46.0 Succinimides 
 
Y46.1 Oxazolidinediones 
 
Y46.2 Hydantoin derivatives 
 
Y46.3 Deoxybarbiturates 
 

Y44.4 ยาตานทรอมบิน[หามการเกาะตวัของ 
 เกล็ดเลือด] 
 

ไมรวม: กรดอะซทิิลซาลิไซลิก (Y45.1)  
   ไดไพริดาโมล (Y52.3) 
 
Y44.5 ยาละลายล่ิมเลือด 
 
Y44.6 เลือดและผลิตผลของเลือดตามธรรมชาติ 
 

ไมรวม: อิมมูโนโกลบูลนิ (Y59.3)  
 
Y44.7 สารทดแทนนํ้าเลือด 
 
Y44.9 สารอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดที่มีผล 
 ตอสวน ประกอบของเลือด 
      
 Y45  ยาระงบัปวด  ยาลดไข  และยาตานการ 
 อักเสบ 
 
Y45.0 สารสกดัจากฝนและยาระงบัปวดที่เกี่ยวของ 
 
Y45.1 ซาลิไซเลต 
 
Y45.2 อนุพันธของกรดโปรปริโอนิก 
 อนุพันธของกรดโปรปาโนอิก 
 
Y45.3 ยาตานการอกัเสบอื่นที่ไมใชสเตียรอยด 
 [เอ็นเสด] 
 
Y45.4 ยาตานรูมาตกิ 
 

ไมรวม: คลอโรควิน (Y41.2)  
   กลูโคคอตคิอยด (Y42.0) 
   ซาลิไซเลท (Y45.1) 
 
Y45.5 อนุพันธ 4-อะมิโนฟนอล 
 
Y45.8 ยาระงบัปวดและยาลดไขอืน่   
 
Y45.9 ยาระงบัปวด  ยาลดไข  และยาตานการ 
 อักเสบ ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y46  ยาตานลมชักและยาตานพารคินสัน  
 

ไมรวม: อะเซตาโซลาไมด (Y54.2)  
   บารบิทูเรต NEC (Y47.0) 
   เบนโซไดอาซปีน (Y47.1) 
   พาราลดีไฮด (Y47.3) 
 
Y46.0 ซักซีนีไมด 
 
Y46.1 อ็อกซาโซลิดนีไดโอน 
 
Y46.2 อนุพันธไฮแดนโตอิน 
 
Y46.3 ดีอ็อกซีบารบทิูเรต 
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Y46.4 Iminostilbenes 
 Carbamazepine  
 
Y46.5 Valproic acid 
 
Y46.6 Other and unspecified  
 antiepileptics 
 
Y46.7 Antiparkinsonism drugs 
 Amantadine 
 
Y46.8 Antispasticity drugs 
 
 Excludes:  benzodiazepines (Y47.1) 
 
 Y47  Sedatives, hypnotics and  
 antianxiety drugs 
 
Y47.0 Barbiturates, not elsewhere  
 classified 
 
 Excludes:  deoxybarbiturates (Y46.3) 
      thiobarbiturates (Y48.1) 
 
Y47.1 Benzodiazepines 
 
Y47.2 Cloral derivatives 
 
Y47.3 Paraldehyde 
 
Y47.4 Bromine compounds 
 
Y47.5 Mixed sedatives and hypnotics,  
 not elsewhere classified 
 
Y47.8 Other sedatives, hypnotics and  
 antianxiety drugs 
 Methaqualone 
 
Y47.9 Sedative, hypnotic and antianxiety  
 drug, unspecified 
 Sleeping: 

• draught 
• drug      NOS 
• tablet  

 
 Y48  Anaesthetics and therapeutic  
 gases 
 
Y48.0 Inhaled anaesthetics 
 
Y48.1 Parenteral anaesthetics 
 Thiobarbiturates 
 
Y48.2 Other and unspecified general  
 anaesthetics 
 
Y48.3 Local anaesthetics 
 

Y46.4 อิมิโนสติลบีน 
 คารบามาซีปน  
 
Y46.5 กรดวัลโปรอกิ 
 
Y46.6 ยาตานลมชักอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด 
 
Y46.7 ยาตานพารคนิสัน 
 อะแมนตาดีน 
 
Y46.8 ยาตานเกร็ง 
 

ไมรวม: เบนโซไดอาซปีน (Y47.1)  
 
 Y47  ยาระงบัประสาท  ยานอนหลับ  และ 
 ยาคลายเครยีด  
 
Y47.0 บารบทิูเรต  มิไดจําแนกไวทีใ่ด 
 

ไมรวม: ดีอ็อกซีบารบิทเูรต (Y46.3)  
   ไทโอบารบิทูเรต (Y48.1) 
 
Y47.1 เบนโซไดอาซีปน 
 
Y47.2 อนุพันธคลอราล 
 
Y47.3 พารัลดีไฮด 
 
Y47.4 สารประกอบโบรมีน 
 
Y47.5 ยาระงบัประสาทผสมยานอนหลับ   
 มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
Y47.8 ยาระงบัประสาท  ยานอนหลับ  และ 
 ยาคลายเครยีดอื่น  
 เมทาควิโลน 
 
Y47.9 ยาระงบัประสาท  ยานอนหลับ  และ 
 ยาคลายเครยีด  ไมระบรุายละเอียด  

ทําใหหลับ :  
ดราฟ •
ยา        NOS •
ยาเม็ด •

 
 Y48  ยาระงบัความรูสึกและแกสที่ใชใน 
 การรกัษา 
 
Y48.0 ยาระงบัความรูสึกชนิดสูดดม 
 
Y48.1 ยาฉีดระงับความรูสึก 
 ไทโอบารบิทเูรต 
 
Y48.2 ยาระงบัความรูสึกอื่นและทีไ่มระบ ุ
 รายละเอียด 
 
Y48.3 ยาระงบัความรูสึกเฉพาะที ่
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Y46.4 Iminostilbenes 
 Carbamazepine  
 
Y46.5 Valproic acid 
 
Y46.6 Other and unspecified  
 antiepileptics 
 
Y46.7 Antiparkinsonism drugs 
 Amantadine 
 
Y46.8 Antispasticity drugs 
 
 Excludes:  benzodiazepines (Y47.1) 
 
 Y47  Sedatives, hypnotics and  
 antianxiety drugs 
 
Y47.0 Barbiturates, not elsewhere  
 classified 
 
 Excludes:  deoxybarbiturates (Y46.3) 
      thiobarbiturates (Y48.1) 
 
Y47.1 Benzodiazepines 
 
Y47.2 Cloral derivatives 
 
Y47.3 Paraldehyde 
 
Y47.4 Bromine compounds 
 
Y47.5 Mixed sedatives and hypnotics,  
 not elsewhere classified 
 
Y47.8 Other sedatives, hypnotics and  
 antianxiety drugs 
 Methaqualone 
 
Y47.9 Sedative, hypnotic and antianxiety  
 drug, unspecified 
 Sleeping: 

• draught 
• drug      NOS 
• tablet  

 
 Y48  Anaesthetics and therapeutic  
 gases 
 
Y48.0 Inhaled anaesthetics 
 
Y48.1 Parenteral anaesthetics 
 Thiobarbiturates 
 
Y48.2 Other and unspecified general  
 anaesthetics 
 
Y48.3 Local anaesthetics 
 

Y46.4 อิมิโนสติลบีน 
 คารบามาซีปน  
 
Y46.5 กรดวัลโปรอกิ 
 
Y46.6 ยาตานลมชักอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด 
 
Y46.7 ยาตานพารคนิสัน 
 อะแมนตาดีน 
 
Y46.8 ยาตานเกร็ง 
 

ไมรวม: เบนโซไดอาซปีน (Y47.1)  
 
 Y47  ยาระงบัประสาท  ยานอนหลับ  และ 
 ยาคลายเครยีด  
 
Y47.0 บารบทิเูรต  มิไดจําแนกไวทีใ่ด 
 

ไมรวม: ดีอ็อกซีบารบิทเูรต (Y46.3)  
   ไทโอบารบิทูเรต (Y48.1) 
 
Y47.1 เบนโซไดอาซีปน 
 
Y47.2 อนุพันธคลอราล 
 
Y47.3 พารัลดีไฮด 
 
Y47.4 สารประกอบโบรมีน 
 
Y47.5 ยาระงบัประสาทผสมยานอนหลับ   
 มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
Y47.8 ยาระงบัประสาท  ยานอนหลับ  และ 
 ยาคลายเครยีดอื่น  
 เมทาควิโลน 
 
Y47.9 ยาระงบัประสาท  ยานอนหลับ  และ 
 ยาคลายเครยีด  ไมระบรุายละเอียด  

ทําใหหลับ :  
ดราฟ •
ยา        NOS •
ยาเม็ด •

 
 Y48  ยาระงบัความรูสึกและแกสที่ใชใน 
 การรกัษา 
 
Y48.0 ยาระงบัความรูสึกชนิดสูดดม 
 
Y48.1 ยาฉีดระงับความรูสึก 
 ไทโอบารบิทูเรต 
 
Y48.2 ยาระงบัความรูสึกอื่นและทีไ่มระบ ุ
 รายละเอียด 
 
Y48.3 ยาระงบัความรูสึกเฉพาะที ่
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Y48.4 Anaesthetic, unspecified 
 
Y48.5 Therapeutic gases 
 
 Y49  Psychotropic drugs, not elsewhere  
 classified 
 
 Excludes:  appetite depressants  
    [anorectics] (Y57.0) 
      barbiturates NEC (Y47.0) 
      benzodiazepines (Y47.1) 
      caffeine (Y50.2) 
      cocaine (Y48.3) 
      methaqualone (Y47.8) 
 
Y49.0 Tricyclic and tetracyclic  
 antidepressants 
 
Y49.1 Monoamine-oxidase-inhibitor  
 antidepressants 
 
Y49.2 Other and unspecified  
 antidepressants 
 
Y49.3 Phenothiazine antipsychotics and  
 neuroleptics 
 
Y49.4 Butyrophenone and thioxanthene  
 neuroleptics 
 
Y49.5 Other antipsychotics and  
 neuroleptics 
 
 Excludes:  rauwolfia (Y52.5) 
 
Y49.6 Psychodysleptics [hallucinogens] 
 
Y49.7 Psychostimulants with abuse  
 potential 
 
Y49.8 Other psychotropic drugs, not  
 elsewhere classified 
 
Y49.9 Psychotropic drug, unspecified 
 
 Y50  Central nervous system stimulants,  
 not elsewhere classified 
 
Y50.0 Analeptics 
 
Y50.1 Opioid receptor antagonists 
 
Y50.2 Methylxanthines, not elsewhere  
 classified 
 Caffeine 
 
 Excludes:  aminophylline (Y55.6) 
      theobromine (Y55.6) 
      theophylline (Y55.6) 

 
Y48.4 ยาระงบัความรูสึก  ไมระบุรายละเอียด 
 
Y48.5 แกสที่ใชในการรักษา 
 
 Y49  ยาทีอ่อกฤทธิต์อจิตใจ มิไดจําแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: ยากดความอยากอาหาร   
   [อะนอเร็กติก] (Y57.0) 

   บารบิทูเรท NEC (Y47.0) 
   เบนโซไดอาซปีน (Y47.1) 
   คาเฟอิน (Y50.2) 
   โคเคน (Y48.3) 
   เมตาควิโลน (Y47.8) 

 
Y49.0 ยาแกซึมเศรากลุมไตรไซคลิกและ 
 เตตราไซคลิก 
 
Y49.1 ยาแกซึมเศรากลุมหามโมโนเอมีน 
 อ็อกซีเดส  
 
Y49.2 ยาแกซึมเศราอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด 
 
Y49.3 ยารกัษาโรคจิตและยาทีอ่อกฤทธิต์อ 
 จิตใจกลุมฟโนไทอาซีน 
 

ยาทีอ่อกฤทธิต์อจติใจกลุมบิวไทโรฟโนน Y49.4 
 และไทโอแซนทีน 
 
Y49.5 ยารกัษาโรคจิตชนิดอื่น 
 

ไมรวม: ราวโวลเฟย (Y52.5)  
 
Y49.6 ไซโคดิสเลพติก [สารกอประสาทหลอน] 
 
Y49.7 สารกระตุนจิตที่มีศกัยภาพในทางที ่
 ไมถูกตอง 
 
Y49.8 ยาทีอ่อกฤทธิต์อจิตใจชนิดอื่น มิได 
 จําแนกไวที่ใด  
 
Y49.9 ยาทีอ่อกฤทธิต์อจิตใจ ไมระบรุายละเอียด 
 
 Y50  สารกระตุนระบบประสาทสวนกลาง  
 มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
Y50.0 ยาปลุกสมอง 
 
Y50.1 สารตานโอพอิอยด รีเซพเตอร 
 
Y50.2 เมทิลแซนทีน  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 คาเฟอีน 
 

ไมรวม: อะมิโนฟลลนี (Y55.6)  
   ทีโอโบรมีน (Y55.6) 
   ทีโอฟลลีน (Y55.6) 
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Y50.8 Other central nervous system  
 stimulants 
 
Y50.9 Central nervous system stimulant,  
 unspecified 
 
 Y51  Drugs primarily affecting the  
 autonomic nervous system 
 
Y51.0 Anticholinesterase agents 
 
Y51.1 Other parasympathomimetics  
 [cholinergics] 
 
Y51.2 Ganglionic blocking drugs, not  
 elsewhere classified 
 
Y51.3 Other parasympatholytics  
 [anticholinergics and  
 antimuscarinics] and  
 spasmolytics, not elsewhere  
 classified 
 Papaverine  
 
Y51.4 Predominantly α–adrenoreceptor  
 agonists, not elsewhere classified 
 Metaraminol 
 
Y51.5 Predominantly β–adrenoreceptor  
 agonists, not elsewhere classified 
 
 Excludes:  salbutamol (Y55.6) 
 
Y51.6 α–Adrenoreceptor agonists, not  
 elsewhere classified 
 
 Excludes:  ergot alkaloids (Y55.0) 
 
Y51.7 β–Adrenoreceptor agonists, not  
 elsewhere classified 
 
Y51.8 Centrally acting and adrenergic- 
 neuron-blocking agents, not  
 elsewhere classified 
 
 Excludes:  clonidine (Y52.5) 
      guanethidine (Y52.5) 
 
Y51.9 Other and unspecified drugs  
 primarily affecting the autonomic  
 nervous system 
 Drugs stimulating both α– and  
 β– adrenoreceptors 
 
 Y52  Agents primarily affecting the  
 cardiovascular system 
 
 Excludes:  metaraminol (Y51.4) 
 

Y50.8 สารกระตุนระบบประสาทสวนกลางอื่น 
 
Y50.9 สารกระตุนระบบประสาทสวนกลาง 
 ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y51  ยาทีม่ีผลเบือ้งตนตอระบบประสาท 
 อัตโนมัต ิ 
 
Y51.0 สารตานโคลีนเอสเตอเรส 
 
Y51.1 สารพาราซิมพาโตไมเมติกอื่น  
 [โคลีเนอรจกิ] 
 
Y51.2 ยากั้นปมประสาท  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 
Y51.3 สารพาราซิมพาโตไลตกิอืน่  
 [แอนติโคลีเนอรจกิและแอนติมัสคารีนิก]  
 และสารสลายอาการเกร็ง 
 ปาปาเวอรีน  
 
Y51.4 สารออกฤทธ์ิเดนในการกระตุนอัลฟา- 
 อะดริโนรีเซพเตอร  มิไดจาํแนกไวที่ใด  
 เมตารามินอล 
 
Y51.5 สารออกฤทธ์ิเดนในการกระตุนเบตา- 
 อะดริโนรีเซพเตอร  มิไดจาํแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: ซัลบิวตามอล (Y55.6)  
 
Y51.6 สารตานอัลฟา-อะดริโนรีเซพเตอร 
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: เออก็อต อัลคาลอยด (Y55.0)  
 
Y51.7 สารตานเบตา-อะดริโนรีเซพเตอร  
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 
Y51.8 สารออกฤทธ์ิที่สวนกลางและก้ันประสาท- 
 อะดริเนอรจกิ  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: โคลนิดีน (Y52.5)  
   กัวเนติดีน (Y52.5) 
 
Y51.9 ยาอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดที่มีผล 
 เบื้องตนตอระบบประสาทอตัโนมัต ิ 
 ยาที่กระตุนทั้งอัลฟา-และเบตา-อะดริโนร ี
 เซพเตอร 
 
 Y52  สารที่มีผลเบือ้งตนตอระบบหัวใจและ 
 หลอดเลือด 
 

ไมรวม: เมตารามินอล (Y51.4)  
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Y50.8 Other central nervous system  
 stimulants 
 
Y50.9 Central nervous system stimulant,  
 unspecified 
 
 Y51  Drugs primarily affecting the  
 autonomic nervous system 
 
Y51.0 Anticholinesterase agents 
 
Y51.1 Other parasympathomimetics  
 [cholinergics] 
 
Y51.2 Ganglionic blocking drugs, not  
 elsewhere classified 
 
Y51.3 Other parasympatholytics  
 [anticholinergics and  
 antimuscarinics] and  
 spasmolytics, not elsewhere  
 classified 
 Papaverine  
 
Y51.4 Predominantly α–adrenoreceptor  
 agonists, not elsewhere classified 
 Metaraminol 
 
Y51.5 Predominantly β–adrenoreceptor  
 agonists, not elsewhere classified 
 
 Excludes:  salbutamol (Y55.6) 
 
Y51.6 α–Adrenoreceptor agonists, not  
 elsewhere classified 
 
 Excludes:  ergot alkaloids (Y55.0) 
 
Y51.7 β–Adrenoreceptor agonists, not  
 elsewhere classified 
 
Y51.8 Centrally acting and adrenergic- 
 neuron-blocking agents, not  
 elsewhere classified 
 
 Excludes:  clonidine (Y52.5) 
      guanethidine (Y52.5) 
 
Y51.9 Other and unspecified drugs  
 primarily affecting the autonomic  
 nervous system 
 Drugs stimulating both α– and  
 β– adrenoreceptors 
 
 Y52  Agents primarily affecting the  
 cardiovascular system 
 
 Excludes:  metaraminol (Y51.4) 
 

Y50.8 สารกระตุนระบบประสาทสวนกลางอื่น 
 
Y50.9 สารกระตุนระบบประสาทสวนกลาง 
 ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y51  ยาทีม่ีผลเบือ้งตนตอระบบประสาท 
 อัตโนมัต ิ 
 
Y51.0 สารตานโคลีนเอสเตอเรส 
 
Y51.1 สารพาราซิมพาโตไมเมติกอื่น  
 [โคลีเนอรจกิ] 
 
Y51.2 ยากั้นปมประสาท  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 
Y51.3 สารพาราซิมพาโตไลตกิอืน่  
 [แอนติโคลีเนอรจกิและแอนติมัสคารีนิก]  
 และสารสลายอาการเกร็ง 
 ปาปาเวอรีน  
 
Y51.4 สารออกฤทธ์ิเดนในการกระตุนอัลฟา- 
 อะดริโนรีเซพเตอร  มิไดจาํแนกไวที่ใด  
 เมตารามินอล 
 
Y51.5 สารออกฤทธ์ิเดนในการกระตุนเบตา- 
 อะดริโนรีเซพเตอร  มิไดจาํแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: ซัลบิวตามอล (Y55.6)  
 
Y51.6 สารตานอัลฟา-อะดริโนรีเซพเตอร 
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: เออก็อต อัลคาลอยด (Y55.0)  
 
Y51.7 สารตานเบตา-อะดริโนรีเซพเตอร  
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 
Y51.8 สารออกฤทธ์ิที่สวนกลางและก้ันประสาท- 
 อะดริเนอรจกิ  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 

ไมรวม: โคลนิดีน (Y52.5)  
   กัวเนติดีน (Y52.5) 
 
Y51.9 ยาอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดที่มีผล 
 เบื้องตนตอระบบประสาทอตัโนมัต ิ 
 ยาที่กระตุนทั้งอัลฟา-และเบตา-อะดริโนร ี
 เซพเตอร 
 
 Y52  สารที่มีผลเบือ้งตนตอระบบหัวใจและ 
 หลอดเลือด 
 

ไมรวม: เมตารามินอล (Y51.4)  
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Y52.0 Cadiac-stimulant glycosides and  
 drugs of similar action 
 
Y52.1 Calcium-channel blockers 
 
Y52.2 Other antidysrhythmic drugs, not  
 elsewhere classified 
 
 Excludes:  β-adrenoreceptor  
    antagonists (Y51.7) 
 
Y52.3 Coronary vasodilators, not  
 elsewhere classified 
 Dipyridamole 
 
 Excludes:  β-adrenoreceptor  
    antagonists (Y51.7) 
     calcium-channel blockers  
    (Y52.1) 
 
Y52.4 Angiotensin-converting-enzyme  
 inhibitors 
 
Y52.5 Other antihypertensive drugs, not  
 elsewhere classified 
 Clonidine 
 Guanethidine 
 Rauwolfia 
 
 Excludes:  β-adrenoreceptor  
    antagonists (Y51.7) 
      calcium-channel blockers  
    (Y52.1) 
      diuretics (Y54.0-Y54.5) 
 
Y52.6 Antihyperlipidaemic and 
 antiarteriosclerotic drugs 
 
Y52.7 Peripheral vasodilators 
 Nicotinic acid (derivatives) 
 
 Excludes:  papaverine (Y51.3) 
 
Y52.8 Antivaricose drugs, including  
 sclerosing agents 
 
Y52.9 Other and unspecified agents  
 primarily affecting the  
 cardiovascular system 
 
 Y53  Agents primarily affecting the  
 gastrointestinal system 
 
Y53.0 Histamine H2-receptor antagonists 
 
Y53.1 Other antacids and anti-gastric- 
 secretion drugs 
 
Y53.2 Stimulant laxatives 

Y52.0 ไกลโคไซดกระตุนหวัใจและยาที่มฤีทธิ ์
 คลายกัน  
 
Y52.1 สารกั้นแคลเซยีมแชนแนล 
 
Y52.2 ยาตานการเตนผิดจังหวะของหัวใจ   
 มิไดจําแนกไวที่ใด 
 

ไมรวม: สารตานเบตา-อะดริโนรีเซพเตอร   
   (Y51.7) 
 
Y52.3 ยาขยายหลอดเลือดโคโรนาร ี  
 มิไดจําแนกไวที่ใด  

ไดไพริดาโมล  
 

ไมรวม: สารตานเบตา-อะดริโนรีเซพเตอร   
   (Y51.7) 
   สารก้ันแคลเซยีมแชนแนล(Y52.1) 
 
Y52.4 สารยับยั้งแองจิโอเทนซิน-คอนเวอรตงิ- 
 เอนไซม 
 
Y52.5 ยารกัษาความดันโลหิตสูงอืน่   
 มิไดจําแนกไวที่ใด  
 โคลนิดีน 
 กัวเนติดีน 
 ราวโวลเฟย 
 

ไมรวม: สารตานเบตา-อะดริโนรีเซพเตอร   
   (Y51.7) 
   สารก้ันแคลเซยีมแชนแนล (Y52.1) 
   ยาขับปสสาวะ (Y54.0-Y54.5) 
 
Y52.6 ยารกัษาไขมันในเลือดสูงและยารักษา 
 หลอดเลือดแดงแข็ง  
 
Y52.7 ยาขยายหลอดเลือดรอบนอก 
 กรดนิโคตินิก (อนุพันธ) 
 

ไมรวม: ปาปาเวอรีน (Y51.3)  
 
Y52.8 ยารกัษาหลอดเลือดขอด  รวมสาร 
 ที่ทาํใหหลอดเลือดแข็งตัว  
 
Y52.9 สารอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดที่มีผล 
 เบื้องตนตอระบบหัวใจและหลอดเลือด  
 
 Y53  สารที่มีผลเบือ้งตนตอระบบกระเพาะ 
 อาหารและลําไส  
 

สารตานฮีสตามีน เอ็ช 2-รีเซพเตอร Y53.0 
 
Y53.1 ยาลดกรดและยาตานการหล่ังนํ้ายอย  
 
Y53.2 ยาระบายชนิดกระตุน 
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Y53.3 Saline and osmotic laxatives 
 
Y53.4 Other laxatives 
 Intestinal atonia drugs 
 
Y53.5 Digestants 
 
Y53.6 Antidiarrhoeal drugs 
 
 Excludes:  systemic antibiotics and  
    other anti-infectives  
    (Y40-Y41) 
 
Y53.7 Emetics 
 
Y53.8 Other agents primarily affecting  
 the gastrointestinal system  
 
Y53.9 Agent primarily affecting the  
 gastrointestinal system,  
 unspecified 
 
 Y54  Agents primarily affecting water- 
 balance and mineral and uric acid  
 metabolism 
 
Y54.0 Mineralocorticoids 
 
Y54.1 Mineralocorticoid antagonists  
 [aldosterone antagonists] 
 
Y54.2 Carbonic-anhydrase inhibitors 
 Acetazolamide  
 
Y54.3 Benzothiadiazine derivatives 
 
Y54.4 Loop [high-ceiling] diuretics 
 
Y54.5 Other diuretics 
 
Y54.6 Electrolytic, caloric and water- 
 balance agents 
 Oral rehydration salts 
 
Y54.7 Agents affecting calcification 
 Parathyroid hormones and derivatives 
 
Y54.8 Agents affecting uric acid  
 metabolism 
 
Y54.9 Mineral salts, not elsewhere  
 classified 
 
 Y55  Agents primarily acting on smooth  
 and skeletal muscles and the  
 respiratory system 
 
 
 

Y53.3 ยาระบายชนิดนํ้าเกลือและออสโมตกิ 
 
Y53.4 ยาระบายชนิดอื่น 
 ยาทีช่วยใหลําไสไมตึงตวั 
 
Y53.5 ยายอยอาหาร 
 
Y53.6 ยาแกทองรวง 
 

ไมรวม: ยาปฏชิีวนะที่ออกฤทธ์ิทั่วรางกาย  
   และยาตานการติดเชื้ออ่ืน (Y40-Y41) 
 
Y53.7 ยาทาํใหอาเจียน 
 
Y53.8 สารอื่นที่มีผลเบื้องตนตอระบบกระเพาะ 
 อาหารและลําไส  
 
Y53.9 สารที่มีผลเบือ้งตนตอระบบกระเพาะ 
 อาหารและลําไส  ไมระบรุายละเอียด 
 
 Y54  สารที่มีผลเบือ้งตนตอสมดุลนํ้า  แรธาตุ 
 และเมตะบอลิซึมของกรดยูริก 
 
Y54.0 มิเนอราโลคอรติคอยด 
 
Y54.1 สารตานมิเนอราโลคอรติคอยด  
 [สารตานอัลโดสเตอโรน] 
 
Y54.2 สารยับยั้งคารบอนิก-แอนไฮเดรส 
 อะเซตาโซลาไมด  
 
Y54.3 อนุพันธเบนโซไทอาไดอาซีน 
 
Y54.4 ยาขบัปสสาวะที่ออกฤทธิท์ี่ลูปของ 
 หนวยไต 
 
Y54.5 ยาขบัปสสาวะชนิดอื่น 
 

สารอิเล็คโทรไลต แคลอรกิ และสมดุลนํ้า  Y54.6 
 เกลือผงผสมดืม่ 
 
Y54.7 สารที่มีผลตอการเกาะของหินปูน 
 พาราไทรอยด ฮอรโมน และอนุพันธ 
 
Y54.8 สารที่มีผลตอเมตะบอลิซึมของกรดยูรกิ 
 
Y54.9 เกลือแร  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
 Y55  สารที่มีผลเบือ้งตนตอกลามเน้ือเรียบและ 
 กลามเน้ือโครงรางและระบบหายใจ  
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Y53.3 Saline and osmotic laxatives 
 
Y53.4 Other laxatives 
 Intestinal atonia drugs 
 
Y53.5 Digestants 
 
Y53.6 Antidiarrhoeal drugs 
 
 Excludes:  systemic antibiotics and  
    other anti-infectives  
    (Y40-Y41) 
 
Y53.7 Emetics 
 
Y53.8 Other agents primarily affecting  
 the gastrointestinal system  
 
Y53.9 Agent primarily affecting the  
 gastrointestinal system,  
 unspecified 
 
 Y54  Agents primarily affecting water- 
 balance and mineral and uric acid  
 metabolism 
 
Y54.0 Mineralocorticoids 
 
Y54.1 Mineralocorticoid antagonists  
 [aldosterone antagonists] 
 
Y54.2 Carbonic-anhydrase inhibitors 
 Acetazolamide  
 
Y54.3 Benzothiadiazine derivatives 
 
Y54.4 Loop [high-ceiling] diuretics 
 
Y54.5 Other diuretics 
 
Y54.6 Electrolytic, caloric and water- 
 balance agents 
 Oral rehydration salts 
 
Y54.7 Agents affecting calcification 
 Parathyroid hormones and derivatives 
 
Y54.8 Agents affecting uric acid  
 metabolism 
 
Y54.9 Mineral salts, not elsewhere  
 classified 
 
 Y55  Agents primarily acting on smooth  
 and skeletal muscles and the  
 respiratory system 
 
 
 

Y53.3 ยาระบายชนิดนํ้าเกลือและออสโมตกิ 
 
Y53.4 ยาระบายชนิดอื่น 
 ยาทีช่วยใหลําไสไมตึงตวั 
 
Y53.5 ยายอยอาหาร 
 
Y53.6 ยาแกทองรวง 
 

ไมรวม: ยาปฏชิีวนะที่ออกฤทธ์ิทั่วรางกาย  
   และยาตานการติดเชื้ออ่ืน (Y40-Y41) 
 
Y53.7 ยาทาํใหอาเจียน 
 
Y53.8 สารอื่นที่มีผลเบื้องตนตอระบบกระเพาะ 
 อาหารและลําไส  
 
Y53.9 สารที่มีผลเบือ้งตนตอระบบกระเพาะ 
 อาหารและลําไส  ไมระบรุายละเอียด 
 
 Y54  สารที่มีผลเบือ้งตนตอสมดุลนํ้า  แรธาตุ 
 และเมตะบอลิซึมของกรดยูริก 
 
Y54.0 มิเนอราโลคอรติคอยด 
 
Y54.1 สารตานมิเนอราโลคอรติคอยด  
 [สารตานอัลโดสเตอโรน] 
 
Y54.2 สารยับยั้งคารบอนิก-แอนไฮเดรส 
 อะเซตาโซลาไมด  
 
Y54.3 อนุพันธเบนโซไทอาไดอาซีน 
 
Y54.4 ยาขบัปสสาวะที่ออกฤทธิท์ี่ลูปของ 
 หนวยไต 
 
Y54.5 ยาขบัปสสาวะชนิดอื่น 
 

สารอิเล็คโทรไลต แคลอรกิ และสมดุลนํ้า  Y54.6 
 เกลือผงผสมดืม่ 
 
Y54.7 สารที่มีผลตอการเกาะของหินปูน 
 พาราไทรอยด ฮอรโมน และอนุพันธ 
 
Y54.8 สารที่มีผลตอเมตะบอลิซึมของกรดยูรกิ 
 
Y54.9 เกลือแร  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
 Y55  สารที่มีผลเบือ้งตนตอกลามเน้ือเรียบและ 
 กลามเน้ือโครงรางและระบบหายใจ  
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Y55.0 Oxytocic drugs 
 Ergot alkaloids 
 
 Excludes:  estrogens, progestogens  
    and antagonists  
    (Y42.5-Y42.6) 
 
Y55.1 Skeletal muscle relaxants  
 [neuromuscular blocking agents] 
 
 Excludes:  antispasticity drugs (Y46.8) 
 
Y55.2 Other and unspecified agents  
 primarily acting on muscles 
 
Y55.3 Antitussives 
 
Y55.4 Expectorants 
 
Y55.5 Anti-common-cold drugs 
 
Y55.6 Antiasthmatics, not elsewhere 
  classified 
 Aminophylline 
 Salbutamol 
 Theobromine 
 Theophylline 
 
 Excludes:  β-adrenoreceptor agonists  
    (Y51.5) 
      anterior pituitary  
    [adenohypophyseal]  
    hormones (Y42.8) 
 
Y55.7 Other and unspecified agents  
 primarily acting on the respiratory  
 system 
 
 Y56  Topical agents primarily affecting  
 skin and mucous membrane and  
 ophthalmological,  
 otorhinolaryngological and dental  
 drugs 
 
 Includes:  glucocorticoids, topically  
    used 
 
Y56.0 Local antifungal, anti-infective and  
 anti-inflammatory drugs, not  
 elsewhere classified 
 
Y56.1 Antipruritics 
 
Y56.2 Local astringents and local  
 detergents 
 
Y56.3 Emollients, demulcents and  
 protectants 
 

Y55.0 ยาออกซิโตซกิ 
 เออก็อต อัลคาลอยด 
 
  ไมรวม:  เอสโตรเจน โปรเจสโตเจน และ 
    สารตาน (Y42.5-Y42.6) 
 
Y55.1 สารคลายกลามเน้ือโครงราง  
 [สารกั้นประสาทกลามเน้ือ] 
 

ไมรวม: ยาตานเกร็ง (Y46.8)  
 

Y55.2 สารอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดที ่
 ออกฤทธิ์เบื้องตนตอกลามเน้ือ  
 
Y55.3 ยาแกไอ 
 
Y55.4 ยาขบัเสมหะ 
 
Y55.5 ยาแกหวดั 
 
Y55.6 ยาแกหอบหืด  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 อะมิโนฟลลนี 
 ซัลบิวทามอล 
 ทีโอโบรมีน 
 ทีโอฟลลีน 
 

ไมรวม: สารกระตุนเบตา-อะดริโนรีเซพเตอร   
   (Y51.5) 
   ฮอรโมนจากกลีบหนาของตอม 
   ใตสมอง [อะดิโนไฮโปไฟเซียล]  
   (Y42.8) 
 
Y55.7 สารอื่นและที่ไมระบุรายละเอียดที ่
 ออกฤทธิ์เบื้องตนตอระบบหายใจ  
 
 Y56  สารใชเฉพาะที่ทีม่ีผลเบือ้งตนตอผิวหนัง 
 และเย่ือเมอืก  รวมทั้งยารักษาโรคตา  
 หู จมูก กลองเสียง และฟน  
 

รวม:    กลูโคคอรติคอยด  ใชเฉพาะที ่ 
 
Y56.0 ยาตานเช้ือราเฉพาะที่  ยาตานการ 
 ติดเช้ือ  และยาตานการอักเสบ   
 มิไดจําแนกไวที่ใด 
 
Y56.1 ยาแกคัน 
 
Y56.2 ยาสมานเฉพาะที่และสารซกัฟอก 
 เฉพาะที ่
 
Y56.3 สารทําใหนุมและชุมช้ืน  บรรเทาการ 
 ระคาย  และปกปองผิวหนัง  
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Y56.4 Keratolytics, keratoplastics and  
 other hair treatment drugs and  
 preparations 
 
Y56.5 Ophthalmological drugs and  
 preparations 
 
Y56.6 Otorhinolaryngological drugs and  
 preparations 
 
Y56.7 Dental drugs, topically applied 
 
Y56.8 Other topical agents 
 Spermicides 
 
Y56.9 Topical agent, unspecified 
 
 Y57  Other and unspecified drugs and  
 medicaments 
 
Y57.0 Appetite depressants [anorectics] 
 
Y57.1 Lipotropic drugs 
 
Y57.2 Antidotes and chelating agents,  
 not elsewhere classified 
 
Y57.3 Alcohol deterrents 
 
Y57.4 Pharmaceutical excipients 
 
Y57.5 X-ray contrast media 
 
Y57.6 Other diagnostic agents 
 
Y57.7 Vitamins, not elsewhere classified 
 
 Excludes:  nicotinic acid (Y52.7) 
      vitamin B12 (Y44.1) 
      vitamin D (Y54.7) 
      vitamin K (Y44.3) 
 
Y57.8 Other drugs and medicaments 
 
Y57.9 Drug or medicament, unspecified 
 
 Y58  Bacterial vaccines 
 
Y58.0 BCG vaccine 
 
Y58.1 Typhoid and paratyphoid vaccine 
 
Y58.2 Cholera vaccine 
 
Y58.3 Plague vaccine 
 
Y58.4 Tetanus vaccine 
 
Y58.5 Diphtheria vaccine 

Y56.4 ยาชวยลอกผิวหนัง  เสริมสรางผิว และ 
 บํารุงรกัษาเสนผม  
 
Y56.5 ยารกัษาโรคตา 
 
Y56.6 ยารกัษาโรคหู  จมูก  กลองเสียง  
 
Y56.7 ยารกัษาโรคฟน  ใชเฉพาะที ่
 
Y56.8 สารใชเฉพาะที่ชนิดอื่น 
 ยาฆาอสจุ ิ
 
Y56.9 สารใชเฉพาะที่  ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y57  ยาและตัวยาอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด  
 
Y57.0 ยากดความอยากอาหาร [อะนอเรก็ตกิ] 
 
Y57.1 ยาทีอ่อกฤทธิต์อไขมัน 
 
Y57.2 ยาแกพิษและตัวคีเลต  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 
Y57.3 ยาอดเหลา 
 
Y57.4 เครื่องกระสายยา 
 
Y57.5 สารทึบแสงเอก็ซเรย 
 
Y57.6 สารที่ใชในการวินิจฉัยอื่น 
 
Y57.7 วิตามิน  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 

ไมรวม: กรดนิโคตินิก (Y52.7)  
วิตามิน บี12 (Y44.1)    

   วิตามิน ด ี(Y54.7) 
   วิตามิน เค (Y44.3) 

 
Y57.8 ยาและตัวยาอืน่ 
 
Y57.9 ยาหรือตัวยา  ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y58  วัคซีนแบคทีเรีย 
 
Y58.0 วัคซีนบีซีจ ี
 
Y58.1 วัคซีนไทฟอยดและพาราไทฟอยด 
 
Y58.2 วัคซีนอหวิาตกโรค 
 
Y58.3 วัคซีนกาฬโรค 
 
Y58.4 วัคซีนบาดทะยัก 
 
Y58.5 วัคซีนคอตีบ 
 
 
 
 
 

ICD-10-TM for PCU 233



ICD-10-TM for PCU
119

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Y56.4 Keratolytics, keratoplastics and  
 other hair treatment drugs and  
 preparations 
 
Y56.5 Ophthalmological drugs and  
 preparations 
 
Y56.6 Otorhinolaryngological drugs and  
 preparations 
 
Y56.7 Dental drugs, topically applied 
 
Y56.8 Other topical agents 
 Spermicides 
 
Y56.9 Topical agent, unspecified 
 
 Y57  Other and unspecified drugs and  
 medicaments 
 
Y57.0 Appetite depressants [anorectics] 
 
Y57.1 Lipotropic drugs 
 
Y57.2 Antidotes and chelating agents,  
 not elsewhere classified 
 
Y57.3 Alcohol deterrents 
 
Y57.4 Pharmaceutical excipients 
 
Y57.5 X-ray contrast media 
 
Y57.6 Other diagnostic agents 
 
Y57.7 Vitamins, not elsewhere classified 
 
 Excludes:  nicotinic acid (Y52.7) 
      vitamin B12 (Y44.1) 
      vitamin D (Y54.7) 
      vitamin K (Y44.3) 
 
Y57.8 Other drugs and medicaments 
 
Y57.9 Drug or medicament, unspecified 
 
 Y58  Bacterial vaccines 
 
Y58.0 BCG vaccine 
 
Y58.1 Typhoid and paratyphoid vaccine 
 
Y58.2 Cholera vaccine 
 
Y58.3 Plague vaccine 
 
Y58.4 Tetanus vaccine 
 
Y58.5 Diphtheria vaccine 

Y56.4 ยาชวยลอกผิวหนัง  เสริมสรางผิว และ 
 บํารุงรกัษาเสนผม  
 
Y56.5 ยารกัษาโรคตา 
 
Y56.6 ยารกัษาโรคหู  จมูก  กลองเสียง  
 
Y56.7 ยารกัษาโรคฟน  ใชเฉพาะที ่
 
Y56.8 สารใชเฉพาะที่ชนิดอื่น 
 ยาฆาอสจุ ิ
 
Y56.9 สารใชเฉพาะที่  ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y57  ยาและตัวยาอืน่และที่ไมระบรุายละเอียด  
 
Y57.0 ยากดความอยากอาหาร [อะนอเรก็ตกิ] 
 
Y57.1 ยาทีอ่อกฤทธิต์อไขมัน 
 
Y57.2 ยาแกพิษและตัวคีเลต  มิไดจําแนกไวที่ใด  
 
Y57.3 ยาอดเหลา 
 
Y57.4 เครื่องกระสายยา 
 
Y57.5 สารทึบแสงเอก็ซเรย 
 
Y57.6 สารที่ใชในการวินิจฉัยอื่น 
 
Y57.7 วิตามิน  มิไดจําแนกไวที่ใด 
 

ไมรวม: กรดนิโคตินิก (Y52.7)  
วิตามิน บี12 (Y44.1)    

   วิตามิน ด ี(Y54.7) 
   วิตามิน เค (Y44.3) 

 
Y57.8 ยาและตัวยาอืน่ 
 
Y57.9 ยาหรือตัวยา  ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y58  วัคซีนแบคทีเรีย 
 
Y58.0 วัคซีนบีซีจ ี
 
Y58.1 วัคซีนไทฟอยดและพาราไทฟอยด 
 
Y58.2 วัคซีนอหวิาตกโรค 
 
Y58.3 วัคซีนกาฬโรค 
 
Y58.4 วัคซีนบาดทะยัก 
 
Y58.5 วัคซีนคอตีบ 
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Y58.6 Pertussis vaccine, including  
 combinations with a pertussis  
 component 
 
Y58.8 Mixed bacterial vaccines, except  
 combinations with a pertussis  
 component 
 
Y58.9 Other and unspecified bacterial  
 vaccines 
 
 Y59  Other and unspecified vaccines and  
 biological substances 
 
Y59.0 Viral vaccines 
 
Y59.1 Rickettsial vaccines 
 
Y59.2 Protozoal vaccines 
 
Y59.3 Immunoglobulin 
 
Y59.8 Other specified vaccines and  
 biological substances 
 
Y59.9 Vaccine or biological substance,  
 unspecified 
 
Misadventures to patients during surgical and 
medical care 
(Y60-Y69) 
 
Excludes:  medical devices associated with adverse  
 incidents in diagnostic and therapeutic  
 use (Y70-Y82) 
 surgical and medical procedures as the  
 cause of abnormal reaction of the  
 patient, without mention of  
 misadventure at the time of the  
 procedure (Y83-Y84) 
 
 Y60  Unintentional cut, puncture,  
 perforation or hemorrhage during  
 surgical and medical care 
 
Y60.0 During surgical operation 
 
Y60.1 During infusion or transfusion 
 
Y60.2 During kidney dialysis or other  
 perfusion 
 
Y60.3 During injection or immunization 
 
Y60.4 During endoscopic examination 
 
Y60.5 During heart catheterization 
 
 

Y58.6 วัคซีนไอกรน  รวมวัคซีนผสมที่มวีัคซีน 
 ไอกรนเปนสวนประกอบ  
 
Y58.8 วัคซีนแบคทีเรียผสม  ยกเวนที่มีวคัซีน 
 ไอกรนเปนสวนประกอบ 
       
Y58.9 วัคซีนแบคทีเรียอื่นและที่ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y59  วัคซีนและสารชีวภาพอื่นและ 
 ที่ไมระบรุายละเอียด  
 
Y59.0 วัคซีนไวรัส 
 
Y59.1 วัคซีนริกเก็ตเซีย 
 
Y59.2 วัคซีนโปรโตซัว 
 
Y59.3 อิมมูโนโกลบูลิน 
 
Y59.8 วัคซีนและสารชีวภาพอื่นทีร่ะบ ุ
 รายละเอียด  
 
Y59.9 วัคซีนหรอืสารชีวภาพ   
 ไมระบุรายละเอียด 
 
 
 
อุบัติเหตุตอผูปวยระหวางการดูแลทางศลัยกรรมและ
อายุรกรรม 
(Y60-Y69) 
 
ไมรวม: การขัดของหรือทํางานผิดปกตขิองอุปกรณ 
 ทางการแพทย (ระหวางทาํหัตถการ)  
 (หลังฝงในตวัผูปวย) (ระหวางใชงาน)  
 (Y70-Y82) 
 หัตถการทางศลัยกรรมและอายุรกรรมเปน 
 สาเหตุของปฏกิิริยาผิดปกติของผูปวย หรือ 
 ภาวะแทรกซอนที่เกิดภายหลงั โดยไมได 
 ระบุถึงผลรายน้ันในขณะทําหัตถการ  
 (Y83-Y84) 
 
 Y60  การตดั  เจาะ  ทะลุ  หรือมีเลือดออก 
 โดยไมตั้งใจระหวางการดูแลทาง 
 ศัลยกรรมและอายุรกรรม  
 
Y60.0 ระหวางการผาตัด 
 
Y60.1 ระหวางการใหสารทางหลอดเลือด 
 หรอืการถายเลือด 
 
Y60.2 ระหวางการลางไตหรอืการให 
 สารละลายอื่น 
 
Y60.3 ระหวางการฉีดยาหรอืใหภูมิคุมกัน 
 
Y60.4 ระหวางการใชกลองสองตรวจภายใน 
 
Y60.5 ระหวางการสวนหัวใจ 
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Y60.6 During aspiration, puncture and  
 other catheterization 
 
Y60.7 During administration of enema 
 
Y60.8 During other surgical and medical  
 care 
 
Y60.9 During unspecified surgical and  
 medical care 
 
 Y61  Foreign object accidentally left in  
 body during surgical and medical 
 care 
 
Y61.0 During surgical operation 
 
Y61.1 During infusion or transfusion 
 
Y61.2 During kidney dialysis or other  
 perfusion 
 
Y61.3 During injection or immunization 
 
Y61.4 During endoscopic examination 
 
Y61.5 During heart catheterization 
 
Y61.6 During aspiration, puncture and  
 other catheterization 
 
Y61.7 During removal of catheter or  
 packing 
 
Y61.8 During other surgical and medical  
 care 
 
Y61.9 During unspecified surgical and  
 medical care 
 
 Y62  Failure of sterile precautions  
 during surgical and medical care 
 
Y62.0 During surgical operation 
 
Y62.1 During infusion or transfusion 
 
Y62.2 During kidney dialysis or other  
 perfusion 
 
Y62.3 During injection or immunization 
 
Y62.4 During endoscopic examination 
 
Y62.5 During heart catheterization 
 
Y62.6 During aspiration, puncture and  
 other catheterization 
 

Y60.6 ระหวางการดดู เจาะ  หรอืใสสายสวนอื่น  
 
Y60.7 ระหวางการสวนอุจจาระ 
 
Y60.8 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมอื่น 
 
Y60.9 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมที่ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y61  วัตถุแปลกปลอมตกคางในรางกาย 
 โดยไมตั้งใจระหวางการดูแลทาง 
 ศัลยกรรมและอายุรกรรม  
 
Y61.0 ระหวางการผาตัด 
 
Y61.1 ระหวางการใหสารทางหลอดเลือดหรือ 
 การถายเลือด 
 
Y61.2 ระหวางการลางไตหรอืการให 
 สารละลายอื่น 
 
Y61.3 ระหวางการฉีดยาหรอืใหภูมิคุมกัน 
 
Y61.4 ระหวางการใชกลองสองตรวจภายใน 
 
Y61.5 ระหวางการสวนหัวใจ 
 

ระหวางการดดู  เจาะ  หรือใส Y61.6 
 สายสวนอื่น  
 
Y61.7 ระหวางการถอดสายสวนหรือ 
 ส่ิงที่ใสอัดไว 
 
Y61.8 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมอื่น 
 
Y61.9 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมที่ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y62  ความลมเหลวของการปองกันการ 
 ติดเช้ือระหวางการดูแลทางศัลยกรรม 
 และอายุรกรรม  
 
Y62.0 ระหวางการผาตัด 
 
Y62.1 ระหวางการใหสารทางหลอดเลือด 
 หรอืการถายเลือด 
 
Y62.2 ระหวางการลางไตหรอืการใหสารละลายอื่น 
 
Y62.3 ระหวางการฉีดยาหรอืใหภูมิคุมกัน 
 
Y62.4 ระหวางการใชกลองสองตรวจภายใน 
 
Y62.5 ระหวางการสวนหัวใจ 
 
Y62.6 ระหวางการดดู  เจาะ  หรือใสสายสวนอื่น  
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Y60.6 During aspiration, puncture and  
 other catheterization 
 
Y60.7 During administration of enema 
 
Y60.8 During other surgical and medical  
 care 
 
Y60.9 During unspecified surgical and  
 medical care 
 
 Y61  Foreign object accidentally left in  
 body during surgical and medical 
 care 
 
Y61.0 During surgical operation 
 
Y61.1 During infusion or transfusion 
 
Y61.2 During kidney dialysis or other  
 perfusion 
 
Y61.3 During injection or immunization 
 
Y61.4 During endoscopic examination 
 
Y61.5 During heart catheterization 
 
Y61.6 During aspiration, puncture and  
 other catheterization 
 
Y61.7 During removal of catheter or  
 packing 
 
Y61.8 During other surgical and medical  
 care 
 
Y61.9 During unspecified surgical and  
 medical care 
 
 Y62  Failure of sterile precautions  
 during surgical and medical care 
 
Y62.0 During surgical operation 
 
Y62.1 During infusion or transfusion 
 
Y62.2 During kidney dialysis or other  
 perfusion 
 
Y62.3 During injection or immunization 
 
Y62.4 During endoscopic examination 
 
Y62.5 During heart catheterization 
 
Y62.6 During aspiration, puncture and  
 other catheterization 
 

Y60.6 ระหวางการดดู เจาะ  หรอืใสสายสวนอื่น  
 
Y60.7 ระหวางการสวนอุจจาระ 
 
Y60.8 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมอื่น 
 
Y60.9 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมที่ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y61  วัตถุแปลกปลอมตกคางในรางกาย 
 โดยไมตั้งใจระหวางการดูแลทาง 
 ศัลยกรรมและอายุรกรรม  
 
Y61.0 ระหวางการผาตัด 
 
Y61.1 ระหวางการใหสารทางหลอดเลือดหรือ 
 การถายเลือด 
 
Y61.2 ระหวางการลางไตหรอืการให 
 สารละลายอื่น 
 
Y61.3 ระหวางการฉีดยาหรอืใหภูมิคุมกัน 
 
Y61.4 ระหวางการใชกลองสองตรวจภายใน 
 
Y61.5 ระหวางการสวนหัวใจ 
 

ระหวางการดดู  เจาะ  หรือใส Y61.6 
 สายสวนอื่น  
 
Y61.7 ระหวางการถอดสายสวนหรือ 
 ส่ิงที่ใสอัดไว 
 
Y61.8 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมอื่น 
 
Y61.9 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมที่ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y62  ความลมเหลวของการปองกันการ 
 ติดเช้ือระหวางการดูแลทางศัลยกรรม 
 และอายุรกรรม  
 
Y62.0 ระหวางการผาตัด 
 
Y62.1 ระหวางการใหสารทางหลอดเลือด 
 หรอืการถายเลือด 
 
Y62.2 ระหวางการลางไตหรอืการใหสารละลายอื่น 
 
Y62.3 ระหวางการฉีดยาหรอืใหภูมิคุมกัน 
 
Y62.4 ระหวางการใชกลองสองตรวจภายใน 
 
Y62.5 ระหวางการสวนหัวใจ 
 
Y62.6 ระหวางการดดู  เจาะ  หรือใสสายสวนอื่น  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Y62.8 During other surgical and medical  
 care 
 
Y62.9 During unspecified surgical and  
 medical care 
 
 Y63  Failure in dosage during surgical  
 and medical care 
 
 Excludes:  accidental overdose of drug  
    or wrong drug given in  
    error (X40-X44) 
 
Y63.0 Excessive amount of blood or other  
 fluid given during transfusion or  
 infusion 
 
Y63.1 Incorrect dilution of fluid used  
 during infusion 
 
Y63.2 Overdose of radiation given during  
 therapy 
 
Y63.3 Inadvertent exposure of patient to  
 radiation during medical care 
 
Y63.4 Failure in dosage in electroshock  
 or insulin-shock therapy 
 
Y63.5 Inappropriate temperature in local  
 application and packing 
 
Y63.6 Nonadministration of necessary  
 drug, medicament or biological  
 substance 
 
Y63.8 Failure in dosage during other  
 surgical and medical care 
 
Y63.9 Failure in dosage during  
 unspecified surgical and medical  
 care 
 
 Y64  Contaminated medical or biological  
 substances 
 
Y64.0 Contaminated medical or biological  
 substance, transfused or infused 
 
Y64.1 Contaminated medical or biological  
 substance, injected or used for  
 immunization 
 
Y64.8 Contaminated medical or biological  
 substance administered by other  
 means  
 
 
 

Y62.8 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมอื่น 
 
Y62.9 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมที่ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y63  ความลมเหลวของการควบคุมขนาดยา 
 ระหวางการดแูลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรม  
 

ไมรวม: ยาเกินขนาดหรอืใหยาผิด  
   โดยอุบัติเหต ุ(X40-X44) 
 
Y63.0 การใหเลือดหรือใหของเหลวมากเกิน  
 
Y63.1 ความเจือจางของของเหลวท่ีให 
 ทางหลอดเลือดไมถกูตอง  
 
Y63.2 ใหรังสีรักษาเกินขนาด 
 
Y63.3 ผูปวยสัมผัสรงัสีระหวางการรกัษา 
 โดยไมไดตั้งใจ  
  
Y63.4 ความลมเหลวของการคุมขนาดการช็อก 
 ไฟฟา  หรือการช็อกอินซูลิน 
    
Y63.5 อุณหภูมิของการประคบและใสส่ิงอัด 
 ไมเหมาะสม  
 
Y63.6 ไมไดใหยา  ตวัยา  หรือสารชีวภาพที ่
 จําเปน  
 
Y63.8 ความลมเหลวของการคุมขนาดยา 
 ระหวางการ ดูแลอื่นทางศลัยกรรมและ 
 อายุรกรรม  
 
Y63.9 ความลมเหลวของการคุมขนาดยา 
 ระหวางการ ดูแลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรมที่ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y64  สารทางการแพทยหรือสารชีวภาพมีการ 
 ปนเปอน  
 
Y64.0 สารทางการแพทยหรือสารชีวภาพที่ให 
 ทางหลอดเลือดหรือถายเลือดมีการ 
 ปนเปอน  
 
Y64.1 สารทางการแพทยหรือสารชีวภาพที ่
 ฉีดหรือใชสรางภูมิคุมกันมกีารปนเปอน  
 
Y64.8 สารทางการแพทยหรือสารชีวภาพที ่
 บรหิารโดยวิธอีื่นมีการปนเปอน  
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Y64.9 Contaminated medical or  
 biological substance administered  
 by unspecified means   
 Administered contaminated medical or  
 biological substance NOS 
 
Y65  Other misadventures during  
 surgical and medical care 
 
Y65.0 Mismatched blood used in  
 transfusion 
 
Y65.1 Wrong fluid used in infusion 
 
Y65.2 Failure in suture or ligature during  
 surgical operation 
 
Y65.3 Endotracheal tube wrongly placed  
 during anaesthetic procedure 
 
Y65.4 Failure to introduce or to remove  
 other tube or instrument 
 
Y65.5 Performance of inappropriate  
 operation 
 
Y65.8 Other specified misadventures  
 during surgical and medical care 
 
 Y66  Nonadministration of surgical and  
 medical care 
 Premature cessation of surgical and  
 medical care 
 
 Y69  Unspecified misadventure during  
 surgical and medical care 
 
 
Medical devices associated with adverse 
incidents in diagnostic and therapeutic use 
(Y70-Y82) 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories Y70-Y82: 
 
.0 Diagnostic and monitoring devices 
.1 Therapeutic (nonsurgical) and  
 rehabilitative devices 
.2 Prosthetic and other implants,  
 materials and accessory devices 
.3 Surgical instruments, materials  
 and devices (including sutures) 
.8 Miscellaneous devices, not else  
 where classified 
 
 Y70  Anaesthesiology devices  
 associated with adverse incidents 
 
 

Y64.9 สารทางการแพทยหรือสารชีวภาพที ่
 บรหิารโดยวิธทีี่ไมระบรุายละเอียดมีการ 
 ปนเปอน  
 การบริหารสารทางการแพทยหรือ 
 สารชีวภาพมีการปนเปอน  
 
 Y65  อุบัติเหตุอื่นระหวางการดูแลทาง 
 ศัลยกรรมและอายุรกรรม  
 
Y65.0 ใหเลือดผิดหมู 
 
Y65.1 ใหของเหลวผดิชนิดทางหลอดเลือด 
 
Y65.2 ความลมเหลวของการเย็บหรือผกู 
 ระหวางผาตัด  
 
Y65.3 ทอหายใจอยูผิดตาํแหนงระหวางการ 
 ใหยาระงับความรูสึก  
 
Y65.4 ความลมเหลวของการใสหรอืถอดทอ 
 หรอืเครื่องมืออื่น  
 
Y65.5 การทาํผาตดัที่ไมเหมาะสม 
 

อุบัติเหตุอื่นทีร่ะบุรายละเอยีดระหวาง Y65.8 
 การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม 
 
 Y66  การไมใหการดูแลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรม  
 ยุติการดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม 
 กอนเวลา 
 
 Y69  อุบัติเหตุที่ไมระบุรายละเอยีดระหวาง 
 การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม  
 
 
อุปกรณทางการแพทยมีสวนในการเกิดผลราย 
ในการใชเพื่อวินิจฉัยและรักษา 
(Y70-Y82) 
  
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับ Y70-
Y82 : 
 
.0 อุปกรณการวนิิจฉัยและเฝาสังเกต 
.1 อุปกรณการรกัษา (โดยไมผาตดั) และ 
 ฟนสภาพ 

อุปกรณเทยีมรวมทั้งส่ิงฝง  วัสดุและ .2 
 อุปกรณเสริมอื่น 
.3 เครื่องมือ  วัสดุ และอปุกรณผาตัด  
 (รวมไหมเย็บ)  
.8 อุปกรณอื่น  มไิดจําแนกที่อืน่ 
 
 Y70  อุปกรณระงบัความรูสึกมีสวนในการเกิด  
 ผลราย  
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EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Y64.9 Contaminated medical or  
 biological substance administered  
 by unspecified means   
 Administered contaminated medical or  
 biological substance NOS 
 
Y65  Other misadventures during  
 surgical and medical care 
 
Y65.0 Mismatched blood used in  
 transfusion 
 
Y65.1 Wrong fluid used in infusion 
 
Y65.2 Failure in suture or ligature during  
 surgical operation 
 
Y65.3 Endotracheal tube wrongly placed  
 during anaesthetic procedure 
 
Y65.4 Failure to introduce or to remove  
 other tube or instrument 
 
Y65.5 Performance of inappropriate  
 operation 
 
Y65.8 Other specified misadventures  
 during surgical and medical care 
 
 Y66  Nonadministration of surgical and  
 medical care 
 Premature cessation of surgical and  
 medical care 
 
 Y69  Unspecified misadventure during  
 surgical and medical care 
 
 
Medical devices associated with adverse 
incidents in diagnostic and therapeutic use 
(Y70-Y82) 
 
The following fourth-character subdivisions are for 
use with categories Y70-Y82: 
 
.0 Diagnostic and monitoring devices 
.1 Therapeutic (nonsurgical) and  
 rehabilitative devices 
.2 Prosthetic and other implants,  
 materials and accessory devices 
.3 Surgical instruments, materials  
 and devices (including sutures) 
.8 Miscellaneous devices, not else  
 where classified 
 
 Y70  Anaesthesiology devices  
 associated with adverse incidents 
 
 

Y64.9 สารทางการแพทยหรือสารชีวภาพที ่
 บรหิารโดยวิธทีี่ไมระบรุายละเอียดมีการ 
 ปนเปอน  
 การบริหารสารทางการแพทยหรือ 
 สารชีวภาพมีการปนเปอน  
 
 Y65  อุบัติเหตุอื่นระหวางการดูแลทาง 
 ศัลยกรรมและอายุรกรรม  
 
Y65.0 ใหเลือดผิดหมู 
 
Y65.1 ใหของเหลวผดิชนิดทางหลอดเลือด 
 
Y65.2 ความลมเหลวของการเย็บหรือผกู 
 ระหวางผาตัด  
 
Y65.3 ทอหายใจอยูผิดตาํแหนงระหวางการ 
 ใหยาระงับความรูสึก  
 
Y65.4 ความลมเหลวของการใสหรอืถอดทอ 
 หรอืเครื่องมืออื่น  
 
Y65.5 การทาํผาตดัที่ไมเหมาะสม 
 

อุบัติเหตุอื่นทีร่ะบุรายละเอยีดระหวาง Y65.8 
 การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม 
 
 Y66  การไมใหการดูแลทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรม  
 ยุตกิารดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม 
 กอนเวลา 
 
 Y69  อุบัติเหตุที่ไมระบุรายละเอยีดระหวาง 
 การดูแลทางศัลยกรรมและอายุรกรรม  
 
 
อุปกรณทางการแพทยมีสวนในการเกิดผลราย 
ในการใชเพื่อวินิจฉัยและรักษา 
(Y70-Y82) 
  
รหสัหลักที่สีส่ําหรับการแบงกลุมยอยตอไปน้ีใชกับ Y70-
Y82 : 
 
.0 อุปกรณการวนิิจฉัยและเฝาสังเกต 
.1 อุปกรณการรกัษา (โดยไมผาตดั) และ 
 ฟนสภาพ 

อุปกรณเทยีมรวมทั้งส่ิงฝง  วัสดุและ .2 
 อุปกรณเสริมอื่น 
.3 เครื่องมือ  วัสดุ และอปุกรณผาตัด  
 (รวมไหมเย็บ)  
.8 อุปกรณอื่น  มไิดจําแนกที่อืน่ 
 
 Y70  อุปกรณระงบัความรูสึกมีสวนในการเกิด  
 ผลราย  
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 Y71  Cardiovascular devices associated  
 with adverse incidents 
 
 Y72  Otorhinolaryngological devices  
 associated with adverse incidents 
 
 Y73  Gastroenterology and urology  
 devices associated with adverse  
 incidents 
 
 Y74  General hospital and personal-use  
 devices associated with adverse  
 incidents 
 
 Y75  Neurological devices associated  
 with adverse incidents 
 
 Y76  Obstetric and gynaecological  
 devices associated with adverse  
 incidents 
 
 Y77  Ophthalmic devices associated  
 with adverse incidents 
 
 Y78  Radiological devices associated  
 with adverse incidents 
 
 Y79  Orthopaedic devices associated  
 with adverse incidents 
 
 Y80  Physical medicine devices  
 associated with adverse incidents 
 
 Y81  General- and plastic-surgery  
 devices associated with adverse  
 incidents 
 
 Y82  Other and unspecified medical  
 devices associated with adverse  
 incidents 
 
Surgical and other medical procedures as the 
cause of abnormal reaction of the patient, or 
of later complication, without mention of 
misadventure at the time of the procedure 
(Y83-Y84) 
 
 Y83  Surgical operation and other  
 surgical procedures as the cause of  
 abnormal reaction of the patient,  
 or of later complication, without  
 mention of misadventure at the  
 time of the procedure 
 
Y83.0 Surgical operation with transplant  
 of whole organ 
 
Y83.1 Surgical operation with implant of  
 artificial internal device 

 Y71  อุปกรณทางหวัใจและหลอดเลือด 
 มีสวนในการเกิดผลราย  
 
 Y72  อุปกรณทางหคูอจมูกมีสวนในการ 
 เกิดผลราย  
 
 Y73  อุปกรณทางกระเพาะอาหารและลําไส 
 และอุปกรณทางระบบปสสาวะมีสวน 
 ในการเกิดผลราย  
 
 Y74  อุปกรณทั่วไปในโรงพยาบาลและ 
 อุปกรณที่ใชสวนตัวมีสวนในการเกิด 
 ผลราย  
 
 Y75  อุปกรณทางประสาทมีสวนในการ 
 เกิดผลราย 
 
 Y76  อุปกรณทางสูตินรีมีสวนในการ 
 เกิดผลราย 
 
 Y77  อุปกรณทางตามีสวนในการเกิดผลราย 
 
 Y78  อุปกรณทางรงัสีมีสวนในการเกิดผลราย 
 
 Y79  อุปกรณทางออรโธปดกิสมสีวนในการ 
 เกิดผลราย 
 
 Y80  อุปกรณกายภาพบําบัดมีสวนในการ 
 เกิดผลราย 
 
 Y81  อุปกรณศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรม 
 ตกแตงมีสวนในการเกิดผลราย 
 
 Y82  อุปกรณการแพทยอื่นและทีไ่มระบ ุ
 รายละเอียดมีสวนในการเกดิผลราย 
 
การผาตัดและหัตถการอื่นเปนสาเหตุของปฏิกริยิา
ผิดปกตขิองผูปวย หรือ 
ภาวะแทรกซอนที่เกิดภายหลังโดยไมไดระบุถงึ
ผลรายน้ันขณะทาํหตัถการ 
(Y83-Y84) 
 
 Y83  การผาตัดและหัตถการอื่นทางศัลยกรรม 
 เปนสาเหตขุองปฏิกริิยาผิดปกติของ 
 ผูปวย, หรือภาวะแทรกซอนที่เกิด 
 ภายหลัง  โดยไมไดระบุถงึผลรายน้ัน 
 ขณะทาํหัตถการ 
 
Y83.0 การผาตัดปลูกถายอวัยวะ  
 
Y83.1 การผาตัดฝงอุปกรณประดษิฐภายใน  
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Y83.2 Surgical operation with  
 anastomosis, bypass or graft 
 
Y83.3 Surgical operation with formation  
 of external stoma 
 
Y83.4 Other reconstructive surgery 
 
Y83.5 Amputation of limb(s) 
 
Y83.6 Removal of other organ (partial)  
 (total) 
 
Y83.8 Other surgical procedures 
 
Y83.9 Surgical procedure, unspecified 
 
 Y84  Other medical procedures as the  
 cause of abnormal reaction of the  
 patient, or of later complication,  
 without mention of misadventure  
 at the time of the procedure 
 
Y84.0 Cardiac catheterization 
 
Y84.1 Kidney dialysis 
 
Y84.2 Radiological procedure and  
 radiotherapy 
 
Y84.3 Shock therapy 
 
Y84.4 Aspiration of fluid 
 
Y84.5 Insertion of gastric or duodenal  
 sound 
 
Y84.6 Urinary catheterization 
 
Y84.7 Blood-sampling 
 
Y84.8 Other medical procedures 
 
Y84.9 Medical procedure, unspecified 
 
Sequelae of external causes of morbidity and 
mortality 
(Y85-Y89) 
 
Note: Categories Y85-Y89 are ti be used to  
 indicate circumstances as the cause of  
 death, impairment or disability from  
 sequelae or “late effects”, which are  
 themselves classified elsewhere.  The  
 sequelae include conditions reported as  
 such, or occurring as “late effects” one  
 year or more after the originating  
 event. 
 

Y83.2 การผาตัดเช่ือมตอ  ทาํทางเล่ียง  และ 
 ปลูกถายเน้ือเยื่อ 
 
Y83.3 การผาตัดสรางรูเปดสูภายนอกรางกาย  
 
Y83.4 การผาตัดใหคืนสภาพอื่น 
 
Y83.5 การตดัแขนหรือขา 
 
Y83.6 การตดัอวัยวะอื่น (บางสวน) (ทัง้หมด) 
 
Y83.8 การผาตัดอื่น 
 
Y83.9 การผาตัด  ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y84  หัตถการทางการแพทยอื่นเปนสาเหต ุ
 ของปฏิกริิยาผิดปกติของผูปวย  หรือ 
 ภาวะแทรกซอนที่เกิดภายหลัง   
 โดยไมไดระบถุึงผลรายน้ันขณะทาํ 
 หัตถการ 
 
Y84.0 การสวนหัวใจ 
 
Y84.1 การลางไต 
  
Y84.2 หัตถการทางรงัสีและรังสีรักษา 
 
Y84.3 การรกัษาโดยทําใหช็อก 
 
Y84.4 การดดูของเหลว 
 
Y84.5 การใสเครือ่งแยงตรวจในกระเพาะ 
 อาหารหรอืลําไสเล็กสวนตน 
 

การสวนปสสาวะ Y84.6 
 
Y84.7 การเกบ็ตวัอยางเลือด 
 
Y84.8 หัตถการทางการแพทยอื่น 
 
Y84.9 หัตถการทางการแพทย   
 ไมระบุรายละเอียด 
 
ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกของการเจ็บปวย 
และการตาย 
(Y85-Y89) 
 
ขอสังเกต: รหสั Y85-Y89 ใชเพื่อระบภุาวะแวดลอม 
 ที่เปนสาเหตุของการตาย ความบกพรอง  
 หรือความพิการจากผลที่ตามมาหรือ “ผลที ่
 เกิดภายหลัง” ซึ่งถูกจําแนกทีอ่ื่น  ผลที ่
 ตามมารวมถึงภาวะทีร่ายงานไวเชนน้ัน หรือ 
 เปน “ผลที่เกิดภายหลัง” เปนเวลา 1 ปหรือ 
 นานกวาหลังจากเหตุการณตั้งตน  ไมใชกับ 
 การเปนพิษและการสมัผสัที่เปนอันตราย 
 แบบเรื้อรัง  แตใหใชรหสัเหลาน้ีสําหรับการ 
 เปนพิษและการสัมผสัที่เปนอันตรายใน 
 ปจจุบัน 
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Y83.2 Surgical operation with  
 anastomosis, bypass or graft 
 
Y83.3 Surgical operation with formation  
 of external stoma 
 
Y83.4 Other reconstructive surgery 
 
Y83.5 Amputation of limb(s) 
 
Y83.6 Removal of other organ (partial)  
 (total) 
 
Y83.8 Other surgical procedures 
 
Y83.9 Surgical procedure, unspecified 
 
 Y84  Other medical procedures as the  
 cause of abnormal reaction of the  
 patient, or of later complication,  
 without mention of misadventure  
 at the time of the procedure 
 
Y84.0 Cardiac catheterization 
 
Y84.1 Kidney dialysis 
 
Y84.2 Radiological procedure and  
 radiotherapy 
 
Y84.3 Shock therapy 
 
Y84.4 Aspiration of fluid 
 
Y84.5 Insertion of gastric or duodenal  
 sound 
 
Y84.6 Urinary catheterization 
 
Y84.7 Blood-sampling 
 
Y84.8 Other medical procedures 
 
Y84.9 Medical procedure, unspecified 
 
Sequelae of external causes of morbidity and 
mortality 
(Y85-Y89) 
 
Note: Categories Y85-Y89 are ti be used to  
 indicate circumstances as the cause of  
 death, impairment or disability from  
 sequelae or “late effects”, which are  
 themselves classified elsewhere.  The  
 sequelae include conditions reported as  
 such, or occurring as “late effects” one  
 year or more after the originating  
 event. 
 

Y83.2 การผาตัดเช่ือมตอ  ทาํทางเล่ียง  และ 
 ปลูกถายเน้ือเยื่อ 
 
Y83.3 การผาตัดสรางรูเปดสูภายนอกรางกาย  
 
Y83.4 การผาตัดใหคืนสภาพอื่น 
 
Y83.5 การตดัแขนหรือขา 
 
Y83.6 การตดัอวัยวะอื่น (บางสวน) (ทัง้หมด) 
 
Y83.8 การผาตัดอื่น 
 
Y83.9 การผาตัด  ไมระบุรายละเอียด 
 
 Y84  หัตถการทางการแพทยอื่นเปนสาเหต ุ
 ของปฏิกริิยาผิดปกติของผูปวย  หรือ 
 ภาวะแทรกซอนที่เกิดภายหลัง   
 โดยไมไดระบถุึงผลรายน้ันขณะทาํ 
 หัตถการ 
 
Y84.0 การสวนหัวใจ 
 
Y84.1 การลางไต 
  
Y84.2 หัตถการทางรงัสีและรังสีรักษา 
 
Y84.3 การรกัษาโดยทําใหช็อก 
 
Y84.4 การดดูของเหลว 
 
Y84.5 การใสเครือ่งแยงตรวจในกระเพาะ 
 อาหารหรอืลําไสเล็กสวนตน 
 

การสวนปสสาวะ Y84.6 
 
Y84.7 การเกบ็ตวัอยางเลือด 
 
Y84.8 หัตถการทางการแพทยอื่น 
 
Y84.9 หัตถการทางการแพทย   
 ไมระบุรายละเอียด 
 
ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกของการเจ็บปวย 
และการตาย 
(Y85-Y89) 
 
ขอสังเกต: รหสั Y85-Y89 ใชเพื่อระบุภาวะแวดลอม 
 ที่เปนสาเหตุของการตาย ความบกพรอง  
 หรือความพิการจากผลที่ตามมาหรือ “ผลที ่
 เกิดภายหลัง” ซึ่งถูกจําแนกทีอ่ื่น  ผลที ่
 ตามมารวมถึงภาวะทีร่ายงานไวเชนน้ัน หรือ 
 เปน “ผลที่เกิดภายหลัง” เปนเวลา 1 ปหรือ 
 นานกวาหลังจากเหตุการณตั้งตน  ไมใชกับ 
 การเปนพิษและการสมัผสัที่เปนอันตราย 
 แบบเรื้อรัง  แตใหใชรหสัเหลาน้ีสําหรับการ 
 เปนพิษและการสัมผสัที่เปนอันตรายใน 
 ปจจุบัน 
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 Y85  Sequelae of transport accidents 
 
Y85.0 Sequelae of motor-vehicle accident 
 
Y85.9 Sequelae of other and unspecified  
 transport accidents 
 
 Y86     Sequelae of other accidents 
 
 Y87  Sequelae of intentional self-harm,  
 assault and events of  
 undetermined intent 
 
Y87.0 Sequelae of intentional self-harm 
 
Y87.1 Sequelae of assault 
 
Y87.2 Sequelae of events of  
 undetermined intent 
 
 Y88  Sequelae with surgical and medical  
 care as external cause 
 
Y88.0 Sequelae of adverse effects caused  
 by drugs, medicaments and  
 biological substances in  
 therapeutic use 
 
Y88.1 Sequelae of misadventures to  
 patients during surgical and  
 medical procedures 
 
Y88.2 Sequelae of adverse incidents  
 associated with medical devices in  
 diagnostic and therapeutic use 
 
Y88.3 Sequelae of surgical and medical  
 procedures as the cause of  
 abnormal reaction of the patient,  
 or of later complication, without  
 mention of misadventure at the  
 time of the procedure 
 
 Y89  Sequelae of other external causes 
 
Y89.0 Sequelae of legal intervention 
 
Y89.1 Sequelae of war operations 
 
Y89.9 Sequelae of unspecified external  
 cause 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y85  ผลที่ตามมาของอบุัติเหตุการขนสง 
 
Y85.0 ผลที่ตามมาของอบุัติเหตุยานยนต 
 
Y85.9 ผลที่ตามมาของอบุัติเหตุการขนสงอื่น 
 และที่ไมระบุรายละเอียด  
 
 Y86   ผลที่ตามมาของอบุัติเหตุอืน่ 
 
 Y87  ผลที่ตามมาของการตั้งใจทาํรายตนเอง  
 ถูกทําราย  และเหตกุารณที่ไมทราบ 
 เจตนา  
 
Y87.0 ผลที่ตามมาของการตั้งใจทาํรายตนเอง 
 
Y87.1 ผลที่ตามมาของการถกูทําราย 
 
Y87.2 ผลที่ตามมาของเหตุการณที่ไมทราบ 
 เจตนา 
 
 Y88  ผลที่ตามมาของการดูแลทางศัลยกรรม 
 และอายุรกรรมที่เปนสาเหตภุายนอก  
 
Y88.0 ผลที่ตามมาของผลรายที่เกดิจากยา   
 ตัวยาและสารชีวภาพที่ใชในการรกัษา 
 
Y88.1 ผลที่ตามมาของอบุัติเหตุที่เกิดกับผูปวย 
 ระหวางหัตถการทางศัลยกรรมและ 
 อายุรกรรม  
 
Y88.2 ผลที่ตามมาของอบุัตกิารณรายที ่
 เกี่ยวกับอุปกรณทางการแพทยที่ใชเพื่อ 
 วินิจฉัยหรือรกัษา  
 
Y88.3 ผลที่ตามมาของหัตถการทางศัลยกรรม 

และอายุรกรรมที่เปนสาเหตขุองปฏิกริยิา  
 ผิดปกตขิองผูปวย  หรือภาวะแทรกซอน 
 ที่เกดิภายหลัง  โดยไมไดระบถุงึผลราย 
 น้ันในขณะทําหัตถการ 
 
 Y89  ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกอื่น 
 
Y89.0 ผลที่ตามมาของการแทรกแซงตาม 
 กฎหมาย 
 
Y89.1 ผลที่ตามมาของปฏิบัตกิารสงคราม 
 
Y89.9 ผลที่ตามมาของสาเหตุภายนอกที่ไมระบ ุ
 รายละเอียด 
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Supplemetary factors related to causes of 
morbidity and mortality classified elsewhere 

ปจจัยเสริมที่เกี่ยวกับสาเหตุการเจบ็ปวยและการตาย
ที่จําแนกไวทีอ่ื่น 

(Y90-Y98) 
 
Note: These categories may be used, if  
 desired, to provide supplementary  
 information concerning causes of  
 morbidity and mortality.  They are not  
 to be used for single-condition coding in  
 morbidity or mortality. 
 
 Y90  Evidence of alcohol involvement  
 determined by blood alcohol level 
 
Y90.0 Blood alcohol level of less than  
 20 mg/100 ml 
 
Y90.1 Blood alcohol level of 20-39  
 mg/100 ml 
 
Y90.2 Blood alcohol level of 40-59  
 mg/100 ml 
 
Y90.3 Blood alcohol level of 60-79  
 mg/100 ml 
 
Y90.4 Blood alcohol level of 80-99  
 mg/100 ml 
 
Y90.5 Blood alcohol level of 100-119  
 mg/100 ml 
 
Y90.6 Blood alcohol level of 120-199  
 mg/100 ml 
 
Y90.7 Blood alcohol level of 200-239  
 mg/100 ml 
 
Y90.8 Blood alcohol level of 240 mg/ 
 100 ml or more 
 
Y90.9 Presence of alcohol in blood, level  
 not specified 
 
 Y91  Evidence of alcohol involvement  
 determined by level of intoxication 
 
 Excludes: evidence of alcohol  
    involvement determined by  
    blood alcohol content  
    (Y90.-) 
 
Y91.0 Mild alcohol intoxication 
 Smell of alcohol on breath, slight  
 behavioural disturbance in functions  
 and responses, or slight difficulty in  
 coordination. 
 
 

(Y90-Y98) 
 
ขอสังเกต: รหสักลุมน้ีอาจถูกใช ถาตองการ เพ่ือให 
 ขอมูลเสริมที่เก่ียวกับสาเหตุของการเจ็บปวย 
 และการตาย  ไมใหใชแตเพียงลําพังในการ 
 ใหรหัสการเจ็บปวยหรือการตาย  
 
 Y90  หลักฐานวามแีอลกอฮอลเกี่ยวของ 
 โดยพิจารณาจากระดับแอลกอฮอล 
 ในเลือด  
 
Y90.0 ระดับแอลกอฮอลในเลือดต่าํกวา  
 20 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร  
 
Y90.1 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 20-39  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.2 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 40-59  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.3 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 60-79  
 มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร 
 
Y90.4 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 80-99  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.5 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 100-119  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.6 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 120-199  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.7 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 200-239  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.8 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 240  
 มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร หรอืมากกวา 
 
Y90.9 มีแอลกอฮอลในเลือด  ไมระบรุะดับ 
 
 Y91  หลักฐานวามแีอลกอฮอลเกี่ยวของ 
 โดยพิจารณาจากระดับการเปนพิษ  
 

ไมรวม:  หลักฐานวามีแอลกอฮอลเก่ียวของ  
   โดยพิจารณาจากปริมาณ 
   แอลกอฮอลในเลือด (Y90.-) 
 
Y91.0 เปนพิษเล็กนอยจากแอลกอฮอล 
 มีกลิ่นแอลกอฮอลในลมหายใจ  พฤติกรรม 
 เปลี่ยนแปลงเลก็นอยในการทาํงานและการ 
 ตอบสนอง หรอืมีความลําบากเล็กนอยใน 
 การประสานงานของอวัยวะตางๆ  
 
 
 
 
 

ICD-10-TM for PCU 241



ICD-10-TM for PCU
127

EXTERNAL CAUSES OF MORBIDITY AND MORTALITY 

Supplemetary factors related to causes of 
morbidity and mortality classified elsewhere 

ปจจัยเสริมที่เกี่ยวกับสาเหตุการเจบ็ปวยและการตาย
ที่จําแนกไวทีอ่ื่น 

(Y90-Y98) 
 
Note: These categories may be used, if  
 desired, to provide supplementary  
 information concerning causes of  
 morbidity and mortality.  They are not  
 to be used for single-condition coding in  
 morbidity or mortality. 
 
 Y90  Evidence of alcohol involvement  
 determined by blood alcohol level 
 
Y90.0 Blood alcohol level of less than  
 20 mg/100 ml 
 
Y90.1 Blood alcohol level of 20-39  
 mg/100 ml 
 
Y90.2 Blood alcohol level of 40-59  
 mg/100 ml 
 
Y90.3 Blood alcohol level of 60-79  
 mg/100 ml 
 
Y90.4 Blood alcohol level of 80-99  
 mg/100 ml 
 
Y90.5 Blood alcohol level of 100-119  
 mg/100 ml 
 
Y90.6 Blood alcohol level of 120-199  
 mg/100 ml 
 
Y90.7 Blood alcohol level of 200-239  
 mg/100 ml 
 
Y90.8 Blood alcohol level of 240 mg/ 
 100 ml or more 
 
Y90.9 Presence of alcohol in blood, level  
 not specified 
 
 Y91  Evidence of alcohol involvement  
 determined by level of intoxication 
 
 Excludes: evidence of alcohol  
    involvement determined by  
    blood alcohol content  
    (Y90.-) 
 
Y91.0 Mild alcohol intoxication 
 Smell of alcohol on breath, slight  
 behavioural disturbance in functions  
 and responses, or slight difficulty in  
 coordination. 
 
 

(Y90-Y98) 
 
ขอสังเกต: รหสักลุมน้ีอาจถูกใช ถาตองการ เพ่ือให 
 ขอมูลเสริมที่เก่ียวกับสาเหตุของการเจ็บปวย 
 และการตาย  ไมใหใชแตเพียงลําพังในการ 
 ใหรหัสการเจ็บปวยหรือการตาย  
 
 Y90  หลักฐานวามแีอลกอฮอลเกี่ยวของ 
 โดยพิจารณาจากระดับแอลกอฮอล 
 ในเลือด  
 
Y90.0 ระดับแอลกอฮอลในเลือดต่าํกวา  
 20 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร  
 
Y90.1 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 20-39  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.2 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 40-59  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.3 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 60-79  
 มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร 
 
Y90.4 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 80-99  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.5 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 100-119  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.6 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 120-199  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.7 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 200-239  
 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร 
 
Y90.8 ระดับแอลกอฮอลในเลือด 240  
 มิลลิกรัม/100มิลลิลิตร หรอืมากกวา 
 
Y90.9 มีแอลกอฮอลในเลือด  ไมระบรุะดับ 
 
 Y91  หลักฐานวามแีอลกอฮอลเกี่ยวของ 
 โดยพิจารณาจากระดับการเปนพิษ  
 

ไมรวม:  หลักฐานวามีแอลกอฮอลเก่ียวของ  
   โดยพิจารณาจากปริมาณ 
   แอลกอฮอลในเลือด (Y90.-) 
 
Y91.0 เปนพิษเล็กนอยจากแอลกอฮอล 
 มีกลิ่นแอลกอฮอลในลมหายใจ  พฤติกรรม 
 เปลี่ยนแปลงเลก็นอยในการทาํงานและการ 
 ตอบสนอง หรอืมีความลําบากเล็กนอยใน 
 การประสานงานของอวัยวะตางๆ  
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Y91.1 Moderate alcohol intoxication 
 Smell of alcohol on breath, moderate  
 behavioural disturbance in functions  
 and responses, or moderate difficulty in  
 coordination. 
 
Y91.2 Severe alcohol intoxication 
 Severe behavioural disturbance in  
 functions and responses, severe  
 difficulty in coordination, or impaired  
 ability to  cooperate. 
 
Y91.3 Very severe alcohol intoxication 
 Very severe behavioural disturbance in  
 functions and responses, very severe  
 difficulty in coordination, or loss of  
 ability to  cooperate. 
 
 
Y91.9 Alcohol involvement, not otherwise 
  specified 
 Suspected alcohol involvement NOS 
 
 Y95   Nosocomial condition 
 
 Y96    Work-related condition 
 
 Y97   Environmental-pollution-related  
 condition 
 
 Y98   Lifestyle-related condition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y91.1 เปนพิษปานกลางจากแอลกอฮอล 
 มีกลิ่นแอลกอฮอลในลมหายใจ พฤติกรรม 
 เปลี่ยนแปลงปานกลางในการทํางานและการ 
 ตอบสนอง  หรือมีความลําบากปานกลางใน 
 การประสานงานของอวัยวะตางๆ  
 
Y91.2 เปนพิษรุนแรงจากแอลกอฮอล 
 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงรุนแรงในการทํางาน 
 และการตอบสนอง  หรือมีความลําบากอยาง 
 รุนแรงในการประสานงานของอวัยวะตางๆ   
 หรือเสียความสามารถในการประสานงานกัน  
 
Y91.3 เปนพิษรุนแรงมากจากแอลกอฮอล 
 พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากในการ 
 ทํางานและการตอบ สนอง  หรือมีความ 
 ลําบากอยางรุนแรงมากในการประสานงาน 

ของอวัยวะตางๆ  หรือเสียความสามารถ  
 ในการประสานงานกัน  
 
Y91.9 มีแอลกอฮอลเกี่ยวของ   
 ไมระบุรายละเอียดอื่น  
 สันนิษฐานวามแีอลกอฮอลเก่ียวของ  
 
 Y95   ภาวะที่เกิดในโรงพยาบาล 
 
 Y96   ภาวะที่เกี่ยวกบัการทํางาน 
 
 Y97   ภาวะที่เกี่ยวกบัมลพิษในส่ิงแวดลอม  
 
 Y98   ภาวะที่เกี่ยวกบัวถิีดาํเนินชีวติ 
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