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ICD-10
• เป็นระบบการจัดหมวดหมูข่องความเจ็บป่วย         

(โรค, การบาดเจ็บ) รวมทัง้ปัญหาสขุภาพอืน่ๆ      
โดยกําหนดรหสัแทนการเรยีกชือ่โรค

• ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูความเจ็บป่วย เพือ่ประโยชน์
ทางระบาดวทิยา และการบรหิารดา้นสขุภาพ

• องคก์ารอนามยัโลก ใชเ้ป็นเครือ่งมอืหลกัเพือ่จัดเกบ็, 
บนัทกึขอ้มลู และจัดทําเป็นสถติกิารเจ็บป่วย/ตาย
ของประชากรโลก

• เริม่จาก International 
list of Causes of 
Death ในปี คศ.1900 
(พศ.2443) โดยชาว
ฝรั่งเศส ชือ่ Bertillon

ICD-1

• ปรับปรงุแกไ้ข (Revision )
ทกุๆ 10 ปี

• เริม่ดําเนนิการโดย WHO
ใน ICD-6

• รุน่ปัจจบุนัคอื ICD-10



ICD-1

First Edition 1989 
(พศ.2532)
องคก์ารอนามยัโลก
ประกาศใหเ้ริม่ใช ้
1 มกราคม 1993 
(พศ.2536)

ICD-10

ARGENTINA X
AUSTRALIA X X
BAHRAIN X X X X
BELIZE X X
CHILE X X X
COLOMBIA X X
COSTA RICA X X X X
CROATIA X X X X X X
CZECH REPUBLIC X X X X X X X
DENMARK X X X X X
DOMINICAN REPUBLIC X X X
ECUADOR X
EGYPT X
EL SALVADOR X X X
ESTONIA X X X
FINLAND X X X X
GEORGIA X X X

Country 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Countries reporting data by ICD10

• หนังสอืที ่WHO พมิพ์
จําหน่ายฉบบัปัจจบุนั 
=Second Edition(2010)

• สปสช. ประกาศใหใ้ช ้
ICD-10 update 2010 
สําหรับขอ้มลูทีส่ง่เพือ่เบกิ
คา่รักษาตัง้แต ่1 เมย. 2555 

ICD-10



ลกัษณะของรหสั ICD-10ลกัษณะของรหสั ICD-10
• เป็นรหสัตวัอกัษรผสมตวัเลข (AlphaNumeric)

• นําหนา้ดว้ย AZ
• ความยาว 3, 4 หรอื 5 หลกั 
• ระหวา่งหลกัที ่3 และ 4 คัน่ดว้ยจดุ “.”

A090 Diarrhoea and gastroenteritis of 
presumed infectious origin

I50.0 Congestive heart failure 

M10.07 Idiopathic gout: ankle/joint in foot 

ICD-10
Version for 2010

ICD-10

• Chapter
• Block
• 3 character categories
• 4 character subcategories
• Supplementary subdivision (5th character)
• Code for special purpose (“U” codes)

Volume 1 Tabular list



วธิกีารจดักลุม่ของ ICD-10วธิกีารจดักลุม่ของ ICD-10

• Epidemic diseases
• Constitutional or general diseases
• Local diseases arranged by site
• Developmental diseases
• Injuries

ตามแนวทางการจัดกลุม่ของ William Farr (1856)

• Special group
• Body system

Special group

Body system

Cause Characteristic

Miscellaneous

• Infection
• Neoplasm
• Blood & immune
• Endocrine, 

nutritional & 
metabolic

• Mental
• Developmental
• Injury

• Obstetrical
• Neonatal

• Symptom & sign
• External cause of injury 
• Health services
• Codes for special 

purposes

• Nervous 
• Eye 
• Ear 
• Circulatory 
• Respiratory

• Digestive
• Skin 
• Musculoskeletal
• Genitourinary

Chapter Title Blocks
I Certain infectious and parasitic diseases A00-B99 
II Neoplasms C00-D48 
III Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the 

immune mechanism
D50-D89 

IV Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E90 
V Mental and behavioural disorders F00-F99 
VI Diseases of the nervous system G00-G99 
VII Diseases of the eye and adnexa H00-H59 
VIII Diseases of the ear and mastoid process H60-H95 
IX Diseases of the circulatory system I00-I99 
X Diseases of the respiratory system J00-J99 
XI Diseases of the digestive system K00-K93 
XII Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99 
XIII Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99 
XIV Diseases of the genitourinary system N00-N99 
XV Pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99 
XVI Certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 
XVII Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99 
XVIII Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified R00-R99 
XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external causes S00-T98 
XX External causes of morbidity and mortality V01-Y98 
XXI Factors influencing health status and contact with health services Z00-Z99 
XXII Codes for special purposes U00-U99 

Page 31-89

3 character categories



4 character subcategories

S02.00 Closed Fracture of vault of skull
S02.01 Open Fracture of vault of skull

5th character

ICD-10
• Section I Disease & nature of injury 
• Section II External causes of injury 
• Section III Table of Drugs and Chemicals

Volume 3 Alphabetical Index



Cross referenceLead term

Modifiers

ขอ้แนะนําในการคน้หารหสั

• อยา่เริม่คน้หาจาก Tabular list เริม่จาก Index กอ่น
• คน้หา Lead term จากคําวนิจิฉัย
• อา่น Note, คําในวงเล็บ, Cross reference 

(See/See also) จนเขา้ใจ
• ไดร้หสัแลว้กลบัไปดรูายละเอยีดใน Tabular list
• มปีัญหาอา่น Volume 2 (± Standard coding 

guideline)



• disease
• complication
• syndrome
• pregnancy
• labour
• delivery
• puerperal
• maternal condition affecting 

fetus or newborn
• Conditions arising in the 

perinatal period

•Injury
•sequelae
•suicide
•assault
• legal intervention
•war operations
•counselling
•observation
•examination
•history
•problem
•screening
•status
•vaccination

Generic lead terms

Dagger † / Asterisk *

Dual Codes (1 Dx  2 codes)

• ใชก้บัโรคทีต่อ้งการแสดงขอ้มลู 2 ดา้น คอื 
– ดา้นทีเ่ป็นโรคท ัว่ไปอนัเป็น เหต ุ(Etiology) 
– ดา้นทีเ่ป็นผลทีเ่กดิขึน้ตามระบบอวยัวะ (Manifestation)

• โรคทีม่รีหสักรชิคูก่บัรหสัดอกจนั  ตอ้งบนัทกึท ัง้สอง
รหสั  โดยใหร้หสักรชิ เป็นการวนิจิฉยัแรก  ตามดว้ย
รหสัดอกจนั

(กรชิ/ดอกจนั)

Both †/* in rubric

Only † in rubric

Neither †/* in rubric

อาจใชร้หสักรชิเดีย่วๆ ได ้ในบางกรณี
แต ่หา้มใช ้รหสัดอกจนั โดยไมม่รีหสักรชิ



Other optional dual coding

Local infections + B95-B97

Other optional dual coding

Neoplasm + functional activity (Ch IV)
Dx: catecholamine-producing malignant phaeochromocytoma of 

adrenal gland

Other optional dual coding

Neoplasm + Morphology code

Morphology code ยงัไมใ่ชใ้นการสง่ขอ้มลูพือ่การเบกิจา่ย

Other optional dual coding
F00-F09 + Underlying cause



Other optional dual coding

Condition from toxic agent  + External cause

Other optional dual coding

Injury/poisoning/adverse effect + External cause
S,TV,W,X,Y

Combined code
 รหสัรวม  หมายถงึ รหสัเดยีวครอบคลมุมากกวา่ 1 โรค
 ถา้ถอดรหสักลบัจะไดช้ือ่โรคเดมิกลบัมาครบทกุโรค
 ไมใ่ชร่หสัโรคหลายตาํแหนง่ หรอืรหสักาํกวม

I05.2 Mitral stenosis with insufficiency
K80.0 Calculus of gallbladder with cholecystitis
N20.2 Calculus of kidney with calculus of ureter
Q37.9 Cleft lip with cleft palate

Q36.9 Cleft lip NOS
Q35.9 Cleft palate NOS

I05.0 Mitral stenosis
I05.1 Mitral insufficiency

 รหสักาํกวม  หมายถงึ  รหสัเดยีวครอบคลมุหลายโรค

 ไมอ่าจถอดรหสัไดว้า่ทีจ่รงิเป็นโรคอะไร

D48.9 Neoplasm of uncertain or unknown behavior, 
unspecified

S09.9 Unspecified injury of head
T07 Unspecified multiple injuries
T08 Fracture of spine, level unspecified
T14.1 Open wound of unspecified body region

Ambiguous  codes



รหสัโรคหลายตาํแหนง่/หลายแบบ  
• ใชเ้มือ่แตล่ะโรคมคีวามรนุแรงเทา่กนั  
• ใชร้หสัโรคหลายตาํแหนง่/หลายแบบเป็นการวนิจิฉยัหลกั
• ใชร้หสัของแตล่ะโรคเป็นการวนิจิฉยัรว่ม 
• มกัใชใ้นผูป้่วย HIV, Injuries, Sequelae

ในกรณีทีแ่ตล่ะโรคมคีวามรนุแรงไมเ่ทา่กนั ไมต่อ้งใชร้หสั
โรคหลายตาํแหนง่/หลายแบบ   ใหเ้ลอืกรหสัโรคทีร่นุแรง
ทีส่ดุเป็นการวนิจิฉยัหลกั

Multiple conditions

ผูป้่วย HIV ม ีPulmonary TB, Oral candidiasis 
และ Mycoplasma pneumonia

การวนิจิฉยัรว่ม 

การวนิจิฉยัหลกั 
B20.7 HIV disease resulting in multiple infections

A16.2 Pulmonary TB NOS
B37.0 Oral candidiasis
J15.7 Mycoplasma pneumonia

Multiple conditions (continued)

Morbidity coding

• Single condition coding
• Multiple condition coding
Main condition
Other condition(s)

ไทยใชร้ะบบ Multiple condition coding

ThaiDRG แบง่การวนิจิฉัยออกเป็น
• Principal diagnosis (PDx)
• Secondary diagnoses (SDx)

รหสัโรคไมเ่หมอืนรหสัไปรษณีย์รหสัโรคไมเ่หมอืนรหสัไปรษณีย์

• หนึง่รหสั อาจตรงกบั หนึง่ชือ่โรค
• หนึง่รหสั อาจตรงกบั หลายชือ่โรค
• หลายรหสั อาจตรงกบั หนึง่ชือ่โรค

บางโรค อาจใชร้หสัตา่งกนั ในแตล่ะสถานการณ์
บางโรค ตอ้งใชม้ากกวา่ หนึง่ รหสั



บางโรคมหีลายชือ่
E28.2 Polycystic ovarian syndrome

Sclerocystic ovary syndrome
Stein-Leventhal syndrome

บางรหสัครอบคลมุหลายโรค
N82.1 Other female urinary-genital tract fistulae

Fistula:
 cervicovesical
 ureterovaginal
 urethrovaginal
 uteroureteric
 uterovesical

รหสัโรคอาจเปลีย่นตาม condition

Bartholin’s abscess
• non-pregnant  N75.1
• in pregnancy  O23.5, N75.1
• postpartum  O86.1, N75.1

รหสัโรคอาจเปลีย่นตามเวลาทีเ่กดิโรค

Eclampsia
• in pregnancy  O15.0
• in labour  O15.1
• in the puerperium  O15.2
• unspecified as to time period  O15.9



เพศหญงิอาจใชร้หสัไมเ่หมอืนเพศชาย

• Peritoneal adhesions 
    ใชร้หสั K66.0 ท ัง้หญงิและชาย

• Pelvic peritoneal adhesions
    หญงิ ใชร้หสั  N73.6
    ชาย  ใชร้หสั  K66.0

บางรหสัหา้มใชเ้ป็น Principal diagnosis

V, W, X, Y กลไกการบาดเจ็บหรอืไดร้บัพษิ
B90-B94 Sequelae of infectious and 

parasitic diseases
B95-B97 Infectious agents
D63.0* Anemia in neoplastic disease
Z51.5 Palliative care

บางรหสัใชเ้ป็น Principal diagnosis
ไดเ้ฉพาะในบางกรณี
O80.- Single spontaneous delivery
O81.- Single delivery by forceps and vacuum extractor
O82.- Single delivery by caesarean section
O83.- Other assisted single delivery
O84.- Multiple delivery

บางรหสัควรหลกีเลีย่งทีจ่ะใชเ้ป็น 
Principal diagnosis

R00-R99R00-R99 Symptoms, signs and abnormal 
clinical and laboratory findings, 
not elsewhere classified

ถา้ทราบวา่อาการและอาการแสดงน ัน้เกดิจากโรคใด
ใหใ้สร่หสัของโรคน ัน้



ตอ้งทราบขอ้มลูอะไรในการใหร้หสัโรค

        ชือ่โรค              
ทีแ่พทยว์นิจิฉยั

ขอ้มลู  
ผูป้่วย

• หญงิ หรอื ชาย
• อาย,ุ อยูใ่นระยะแรกเกดิหรอืไม ่
• ต ัง้ครรภ,์ ระหวา่งคลอด, หลงัคลอด

ขอ้มลู 
โรค

• เกดิทีอ่วยัวะใด  สว่นใด
• อยูใ่นข ัน้ใดของการดาํเนนิโรค
• เกดิแตก่าํเนดิหรอืไม่
• เกดิจากการบาดเจ็บหรอืไม ่อยา่งไร 
• ถา้เป็นเนือ้งอก  เป็นมะเร็งหรอืไม ่
• ถา้เป็นการตดิเชือ้  เชือ้อะไร
• มภีาวะแทรกซอ้นอยา่งไรหรอืไม่
• พบรว่มกบัโรคอะไร

รหสั 3 หลกั = Type of DM

E10.- Insulin-dependent DM
E11.- Non-insulin-dependent DM
E12.- Malnutrition-related DM
E13.- Other specified DM
E14.- Unspecified DM

DM

รหสัหลกัที ่4 = Complication

.0 with coma

.1 with ketoacidosis

.2 with renal complications

.3 with ophthalmic complications

.4 with neurological complications

.5 with peripheral circulatory complications

.6 with other specified complications

.7 with multiple complications

.8 with unspecified complications

.9 without complication

DM
• Type
• Complication

DM รหสั 3 หลกั = Type

O03.- Spontaneous abortion
O04.- Medical abortion
O05.- Other abortion
O06.- Unspecified abortion

Abortion



รหสัหลกัที ่4
Incomplete
.0 complicated by genital tract and pelvic infection
.1 complicated by delayed or excessive haemorrhage
.2 complicated by embolism
.3 with other and unspecified complications
.4 without complication

Complete or unspecified
.5 complicated by genital tract and pelvic infection
.6 complicated by delayed or excessive haemorrhage
.7 complicated by embolism
.8 with other and unspecified complications
.9 without complication

Abortion
• Type
• Complete/Incomplete
• Complication

Abortion ในกรณีผูป้่วยไดร้บับาดเจ็บหรอืไดร้บั
พษิ  แพทยค์วรบนัทกึอยา่งชดัเจน . . . 
ในกรณีผูป้่วยไดร้บับาดเจ็บหรอืไดร้บั
พษิ  แพทยค์วรบนัทกึอยา่งชดัเจน . . . 

ตําแหน่งและรายละเอยีดทกุบาดแผล

อบุตัเิหต ุถกูทํารา้ย หรอืทํารา้ยตนเอง

เหตเุกดิอยา่งไร

เหตเุกดิทีไ่หน

เหตเุกดิขณะผูบ้าดเจ็บกําลงัทําอะไรอยู่

Injury

Fracture
• Trauma/Non trauma
• Closed/Open
• Part of bone
• Site of body

Burn
• Thermal/Chemical
• Degree of burn
• Extent of body surface

Appendicitis
• Acute/Chronic
• Rupture/Peritonitis

ตวัอยา่งการวนิจิฉยักาํกวม

• Multiple injury, Head injury,         
Soft tissue injury

• Blunt trauma of abdomen
• URI, UTI, CVA
• Car accident, Motorcycle accident
• Diabetic foot, Cellulitis
• Laceration wound, Gun shot wound
• Snake bite, Dog bite



ตวัอยา่งการวนิจิฉยัไมล่ะเอยีด

• Pneumonia
• DM (Diabetes mellitus)
• Burn
• TB (Tuberculosis)
• Fracture femur
• CA cervix


