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แนวทางการวินิจฉัย และการบันทึกรหัสโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช เชิงรับส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าถาม เพื่อการวินิจฉัย (หากตอบว่าใช้ท้ัง 2 ให้วินิจฉัยว่า 
การเจ็บป่วยนั้น ผู้ป่วยเป็นโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช) 

1. มีอาการอย่างน้อย 1 อาการ ดังต่อไปนี้ วิงเวียน/ปวดศีรษะ 
หายใจติดขัด ระคายเคืองเยื่อบุโพรงจมูก น้้ามูก/น้้าตา/น้้าลาย
ไหลมากผิกปกติ ระคายเคืองดวงตา สับสน/มึนงง ผื่นคัน/ผื่น
แดง/ตุ่มพุพอง/ไหม้ลอกที่ผิวหนัง คลื่นไส้/อาเจียน ปวดท้อง  
อุจาระเหลว ท้องร่วง มือและขาชา กล้ามเนื้ออ่อนล้า หมดสติ 
2. มีประวัติได้รับอุบัติเหตุ หรือ สัมผัสสารเคมีทางการเกษตร
โดยไม่ได้ตั้งใจ (จากการท้างาน จากสิ่งแวดล้อม หรือผู้บริโภค) 

รหัส

T60.2
T60.3 ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชือ้รา (Herbicides and fungicides)
T60.4
T60.8
T60.9

T60.0

T60.1

พษิสารก าจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และคาร์บามเินต 
(Organophosphate and carbamate insecticides)
ยาฆ่าแมลงกลุ่มทีม่สีารประกอบฮาโลเจน (Halogenated 
insecticides)

สารก าจัดศัตรูพชืและสัตวอ์ืน่ๆ ทีไ่มร่ะบุรายละเอยีด 

ยาฆ่าแมลงชนิดอืน่ๆ (Other insecticides)

ยาฆ่าหนู (Rodenticides)
สารก าจัดศัตรูพชืและสัตวอ์ืน่ๆ (Other pesticides)

ชือ่โรค

การให้รหสั 

ผู้ปว่ย

ซักประวติัอาการเจ็บป่วย และประวติัการ
ท างาน

สามารถรักษาพยาบาลได ้

ส่งต่อท่ี รพช./CUP ท่ี รพ.สต. สังกดั
เพือ่รักษาพยาบาล

บันทกึประวัตกิารเจบ็ป่วย ประวัตกิารสมัผัส
สารเคมี และชื่อสารเคมีทีส่มัผัส

ในช่อง "อาการส าคัญ"
ให้สุขศึกษา

จ่ายยา

ใหก้ารวนิจิฉยั และรักษา

กลับบา้น

Diagtype 5
สาเหตุภายนอกของการได้รับพษิ
(External cause of poisoning)

บันทกึรหสัหมวด X

ไมส่ามารถรักษาพยาบาลได้ 

บันทกึรหสั X48 โดยต้องม ี5 หลักเสมอ ซ่ึงบันทึกรหัสหลัก
ที ่4 ระบุสถานทีเ่กดิเหตุ (Place of occurrence) และ

รหัสหลักที ่5 ระบุกจิกรรม (Activity code) ในขณะทีเ่กดิ
เหตุการณ์ได้รับพษิ

Diagtype 1
วนิิจฉัยหลัก (Principle Diagtype หรือ main 

condition)
รหสั T60.0 - T60.9

ประเมินอาการ หรืออาการแสดงของ
ผู้ป่วย 

** ควรแนะน าให้ผู้ป่วย ถ่ายภาพ หรือน าฉลากขวดสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ หรือสัมผัส มาแสดงเพื่อใช้ประกอบ  
การวินิจฉัย และจ าแนกชื่อโรค รวมทั้งการบันทึกรหัส ICD10 ** 
หมายเหตุ : แนวทางการวินิจฉัย และการบันทึกรหัสโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช ในหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อสอดคล้องตาม
น โ ยบ ายขั บ เ คลื่ อ นยุ ติ ก า ร ใ ช้ ส า ร เ คมี ท า ง ก า ร เกษตร  ดั ง นั้ น ใ ห้ วิ นิ จ ฉั ย  แล ะบั นทึ กข้ อมู ลผู้ ป่ ว ย โ รคพิ ษ  
สารก้าจัดศัตรูพืชในทุกกลุ่มทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ  
รวมทั้งผู้บริโภคที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการปฐมภมูิ 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม update 23 มิถุนายน 2563 

(ดัดแปลงจาก: คู่มือการลงรหัส ICD-10 โรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม,หน้า 13) 
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เอกสารชี้แจง 
แนวทางการวินิจฉัย และการบันทึกรหัสโรคจากพิษสารก าจัดศัตรูพืช ในหน่วยบริการปฐมภูมิ 

การด้าเนินการพัฒนาแนวทางการวินิจฉัย และการบันทึกรหัสโรคจากพิษสารก้าจัดศัตรูพืช ในหน่วย
บริการปฐมภูมิ จัดท้าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการปฐมภูมิสามารถด้าเนินงานตาม 
แนวทางการวินิจฉัย และสามารถบันทึกรหัส ICD-10 โรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นข้อมูล
ขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมทีางการเกษตร ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ รวมทั้งผู้บริโภค  

การวินิจฉัยโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช 

 นิยามผู้ป่วยพิษสารก าจัดศัตรูพืช หมายถึง ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช (T60.0-T60.9) 
โดยไม่ได้ตั้งใจ และมีอาการอย่างน้อย 1 อาการ ดังต่อไปนี้ เวียน/ปวดศีรษะ หายใจติดขัด ระคายเคืองเยื่อบุโพรง
จมูก น้้ามูก/น้้าตา/น้้าลายไหลมากผิดปกติ ระคายเคืองดวงตา สับสน/มึนงง ผื่นคัน/ผื่นแดง/ตุ่มพุพอง/ไหม้ลอก 
ที่ผิวหนัง คลื่นไส้/อาเจียน ปวดท้อง อุจาระเหลว ท้องร่วง  มือและขาชา กล้ามเนื้ออ่อนล้า หมดสติ โดยยกเว้น
ผู้ป่วยที่สัมผัสสารเคมีเนื่องจากตั้งใจท้าร้ายตนเอง หรือถูกผู้อื่นตั้งใจท้าร้าย 

ผู้ป่วยที่ถูกรายงานโรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช หมายถึง ผู้ป่วยที่มารับบริการที่สถานพยาบาล และมีการ
บันทึกรหัส ICD-10 ของโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช ได้แก่ T60.0-T60.9 ในการวินิจฉัยโรคหลัก (Principle 
diagnosis) ร่วมกับ X48 ในการระบุสาเหตุภายนอก (External cause) 

 ตารางที่  1 ตัวอย่างชื่อสามัญ ชื่อการค้า และรหัส ICD-10 ของคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)  
พาราควอต (Paraquat) และไกลโฟเซต (Glyphosate) 

ชื่อสามัญ ชื่อการค้าที่พบบ่อย รหัส ICD-10 
คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) คลอร์ไพริฟอส T60.0 

คลอร์ไพริฟอส 40 
คลอร์ไพริฟอสนอยวิน 

เดก้า 
ลอร์สแบน 
แอ๊ดบอมส์ 

โคออน 
ลอร์เลส 

คลอริดิน 40 
คอสมิค 40 

พาราควอต (Paraquat) พาราควอต T60.3 
กรัมม็อกโซน 

ม็อกโซน 
ดาราโซน (สารก้าจัดวัชพืช ตราหมาแดง) 

น็อกโซน 
ไบโอโซน 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างชื่อสามัญ ชื่อการค้า ละรหัส ICD-10 ของคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)  พาราควอต 
(Paraquat) และไกลโฟเซต (Glyphosate) (ต่อ) 

ชื่อสามัญ ชื่อการค้าที่พบบ่อย รหัส ICD-10 
ไกลโฟเซต (Glyphosate) ราวด์อัพ T60.3 

วันอัพ 
ทัชดาวน์ 
สปาร์ค 

ไกลโฟเสท 
ไกลโฟเสท 48 

ไฟท์อัพ 
มาร์เก็ต (สารก้าจัดวัชพืช ตราหมาแดง) 

ดามาร์ค 48 (สารก้าจัดวัชพืช ตราหมาแดง) 
เรดด๊อกพลัส (สารก้าจัดวัชพืช ตราหมาแดง) 

การบันทึกรหัส ICD-10 โรคพิษสารก าจัดศัตรูพืช 
การบันทึกรหัส ICD-10 โรคพิษสารก้าจัดศัตรู พืช ก้าหนดให้ระบุประวัติการสัมผัสสารเคมี 

ทางการเกษตร และชื่อสารเคมีในช่องอาการส้าคัญ ท้าการบันทึกรหัส ICD-10 (T60.0 – T60.9) ลงใน 
การวินิจฉัยหลัก (Principle diagnosis) ซึ่งรหัสการได้รับพิษสารก้าจัดศัตรูพืชจะประกอบด้วยรหัสตัวอักษร T 
และตัวเลข 3 หลัก (ตารางท่ี 2) จากนั้นท้าการบันทึก Diagtype 5 สาเหตุภายนอกของการได้รับพิษ (External 
cause of poisoning) ด้วยการให้รหัส X48 ซึ่งหมายถึง Accidental poisoning by and exposure to 
pesticide  

เพ่ือจ้าแนกเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการเป็นพิษ ซึ่งการให้รหัส Diagtype 5 จะ
สามารถทราบถึงสาเหตุ สถานทีเ่กิดเหต ุและกิจกรรมขณะได้รับพิษ การให้รหัส Diagtype 5 ก้าหนดให้ลงรหัส
ให้ครบ 5 หลักเสมอ (ตารางที่ 3) เนื่องด้วยการเฝ้าระวังโรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืชมีกลุ่มเป้าหมายทั้งเกษตรกร 
และประชาชน ดังนั้นจึงควรบันทึกสถานที่เกิดเหตุ (หลักที่ 4) และกิจกรรมที่ท้าขณะได้รับพิษ (หลักที่ 5)  
ตามการเกิดเหตุการณ ์

ตารางท่ี 2 ตัวอย่างรหัส ICD-10 ในการวินิจหลัก (Principle diagnosis) โรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช 

หลักท่ี 1 2 3 จุด 4  
รหัส ตัวอักษร ตัวเลข ตัวเลข . ตัวเลข  

 T 6 0 . 0 Organophosphate and 
carbamate insecticides 

 T 6 0 . 3 Herbicides and fungicides 

 

(ดัดแปลงจาก: คู่มือการซักประวัติ การวินิจฉัย และการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามระบบ ICD-10 
เบื้องต้น ส้าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล.ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี,หน้า 42) 

 

 

 
 



4 
 

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม update 23 มิถุนายน 2563 
 

โดย  
รหัสหลักท่ี 1 เป็นตัวอักษรแสดงถึงหมวดหมู่ของเหตุการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เป็นสาเหตุ 

หมวดหมู่ X  
รหัสหลักที่ 2, 3  เป็นตัวเลขแสดงถึงสาเหตุภายนอกของการบาดเจ็บ 
รหัสหลักท่ี 4 เป็นตัวเลขแสดงถึงสถานที่เกิดเหตุ (Place of occurrence) ประกอบด้วย  

ตัวเลข สถานที่เกิดเหตุ 
0 บ้าน 
1 สถานที่พักอาศัยรวม เช่น หอพัก เรือนจ้า สถานสงเคราะห์ 
2 โรงเรียน สถานที่อ่ืน และพ้ืนที่สาธารณะ   เช่น หอประชุม โรงพยาบาล 
3 สนามกีฬาและพ้ืนที่เล่นกีฬา 
4 ถนนและทางหลวง 
5 พ้ืนที่การค้าและการบริการ เช่น สนามบิน ธนาคาร ตลาด 
6 พ้ืนที่อุตสาหกรรมและก่อสร้าง เช่น เหมืองอู่ต่อเรือ 
7 ไร่นา 
8 สถานที่อ่ืนที่ระบุรายละเอียด เช่น ชายหาด เนินเขา สวนสัตว์ 
9 สถานที่ไม่ระบุรายละเอียด 

รหัสหลักท่ี 5 เป็นตัวเลขแสดงถึงกิจกรรม (Activity Code) ประกอบด้วย  

ตัวเลข กิจกรรม (Activity Code) 
0 ขณะท้ากิจกรรมกีฬา 
1 ขณะท้ากิจกรรมยามว่าง 
2 ขณะท้างานเพ่ือรายได้ 
3 ขณะท้างานประเภทอ่ืน เช่น ท้าครัว ดูแลเด็กและญาติ 
4 ขณะพักผ่อน หลับ รับประทานอาหาร หรือประกอบกิจกรรมใน

ชีวิตประจ้าวัน 
8 ขณะท้ากิจกรรมอ่ืนที่ระบุรายละเอียด 
9 ขณะท้ากิจกรรมที่ไม่ระบุรายละเอียด 

 

ตารางที่ 3 ตัวอย่างรหัส ICD-10 ในการบันทึก Diagtype 5 สาเหตุภายนอกของการได้รับพิษ (External 
cause of poisoning) โรคพิษสารก้าจัดศัตรูพืช 

หลักท่ี 1 2 3 จุด 4 5 
รหัส X  ตัวเลข ตัวเลข . ตัวเลข  

(ระบุสถานที่เกิดเหตุ) 
ตัวเลข 

(กิจกรรมขณะได้รับพิษ) 
 X 4 8 . 7 2 

 

(ดัดแปลงจาก: คู่มือการซักประวัติ การวินิจฉัย และการให้รหัสโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตามระบบ ICD-10 
เบื้องต้น ส้าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล.ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี,หน้า 42) 
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ตัวอย่างการบันทึกรหัส 

 

ตัวอย่างที่ 1 
ชาย อายุ 35 ปี รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร “เดก้า” ทีแ่ปลงปลูก
คะน้า เพ่ือก้าจัดศัตรูพืช หลังฉีดมีผื่นแดงบริเวณแขน และมือ 

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส 
อาการส้าคัญ รับสัมผัสสารเคมีคลอร์ไพริฟอส  

มีอาการผื่นแดงบริเวณแขนและมือ 
หลังฉีดพ่น 

 

การวินิจฉัยหลัก 
(Principle Diagnosis) 
(Diagtype 1)  

Organophosphate insecticides 
poisoning 

T60.0  พิษจากสารก้าจัดศัตรูพืช 

การวินิจฉัยอ่ืนๆ  - - 
สาเหตุภายนอก  
(Diagtype 5) 

อุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์
ขณะท้างานรับจ้างฉีดพ่น สารก้าจัด
วัชพืชในแปลงคะน้า 

X48.72 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ขณะท้างาน
ท้างานเพ่ือรายได้ ที่แปลงปลูกคะน้า 

ค าอธิบายตัวอย่างที่ 1  

ลงรหัส  T60.0 และ X48.72  หมายถึงผู้สัมผัสได้รับพิษจากสารเคมีกลุ่ม Organophosphate หรือ 
carbamate โดยไม่ได้ตั้งใจ ที่ไร่นา ขณะท้างานเพ่ือหารายได้ โดยจากตาราง เดก้า คือชื่อการค้าของสารเคมี
คลอร์ไพริฟอส 

ตัวอย่างที่ 2 
เด็กชาย อายุ 8 ปี เดินไปโรงเรียนผ่านนาข้าว ขณะมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 
“อะบาเมคติน” มีอาการวิงเวียนศีรษะ น้้าตาไหลมาก 

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส 
อาการส้าคัญ เดินไปโรงเรียนรับสัมผัส 

ยาฆ่าแมลงอะบาเมคติน มีอาการ
วิงเวียนศีรษะ น้้าตาไหลมาก 

 

การวินิจฉัยหลัก 
(Principle Diagnosis) 
(Diagtype 1)  

Organophosphate insecticides 
poisoning 

T60.0  พิษจากสารก้าจัดศัตรูพืช 

การวินิจฉัยอ่ืนๆ  - - 
สาเหตุภายนอก  
(Diagtype 5) 

อุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 
ทีไ่ร่นา ขณะประกอบกิจกรรมใน
ชีวิตประจ้าวัน   

X48.74 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ขณะประกอบ
กิจกรรมในชีวิตประจ้าวันในนาข้าว 

ค าอธิบายตัวอย่างท่ี 2 
กรณีลงรหัส  T60.0 และ  X48.74 หมายถึง ผู้สัมผัสได้รับพิษจากสารเคมีกลุ่ม Organophosphate 

หรือ carbamate ที่ไร่นา ขณะประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ้าวัน  (เช่น เด็กเดินไปโรงเรียนผ่านนาข้าวที่ฉีดพ่น
สารเคมี)  โดยซักประวัติ  หรือเจ้าหน้าที่ทราบว่าในพ้ืนที่มีการระบาดของเพลี้ย ซึ่งส่วนใหญ่นาข้าวจะฉีดพ่น 
อะบาเมคตินเพ่ือก้าจัดเพลี้ย 
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ตัวอย่างที่ 3 
หญิง อายุ 47 ปี มีอาการผื่นแดง คัน เริ่มมีอาการขณะล้างผักคะน้า  
เพ่ือประกอบอาหารที่บ้านพัก 

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส 
อาการส้าคัญ ล้างผักคะน้า รับสัมผัสคาร์โบฟูราน 

มีอาการผื่นแดง คัน 

 

การวินิจฉัยหลัก 
(Principle Diagnosis) 
(Diagtype 1)  

Organophosphate insecticides 
poisoning 

T60.0  พิษจากสารก้าจัดศัตรูพืช 

การวินิจฉัยอ่ืนๆ  - - 
สาเหตุภายนอก  
(Diagtype 5) 

อุบัติเหตุจากยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 
ที่บ้าน ขณะท้าครัว    

X48.03 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุจาก
ยาฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ ที่บ้าน ขณะท้า
ครัว    

ค าอธิบายตัวอย่างที่ 3 

กรณีลงรหัส  T60.0  และ X48.03 หมายถึงผู้สัมผัสได้รับพิษจากสารเคมีกลุ่ม Organophosphate หรือ 
carbamate ที่บ้าน ขณะท้าครัว (เช่น แม่บ้านก้าลังประกอบอาหารสัมผัสสารเคมีขณะล้างผัก) ซึ่งในตัวอย่าง 
ที่ 3 นี้ค่อนข้างยากในการระบุสารเคมี อาจต้องถามรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับชนิดของผัก และค้นเพ่ิมเติม 
ว่าส่วนใหญ่ฉีดพ่นสารเคมีกลุ่มไหน  

ตัวอย่างที่ 4 

ชาย อายุ 57 ปี ให้ประวัติว่าดื่มน้้าที่บ้าน จากน้้าในแกลอนไม่มีฉลากและชื่อติดไว้ 
ดื่มไปประมาณ 2 แก้ว จากนั้นมีอาการชาในปาก แสบลิ้นและเหงือก ไม่มีแผล 
ในปาก มีคลื่นไส้ ปวดท้อง จากการสอบถามพบว่าเป็นแกลอนยาฆ่าหญ้าพาราค
วอตที่เพ่ือนบ้านน้ามาใส่น้้าเพ่ือไปท้าการเกษตรต่อ  

แพทย์วินิจฉัย Coder ให้รหัส 
อาการส้าคัญ กินพาราควอตโดยไม่ได้ตั้งใจ มีอาการชาใน

ปาก แสบลิ้นและเหงือก คลื่นไส้ ปวดท้อง 

 

การวินิจฉัยหลัก 
(Principle Diagnosis) 
(Diagtype 1)  

Herbicides poisoning T60.3  พิษจากสารก้าจัดวัชพืช 

การวินิจฉัยอ่ืนๆ  - - 
สาเหตุภายนอก  
(Diagtype 5) 

อุบัติเหตุจากสารก้าจัดวัชพืชทีบ่้าน ขณะ
ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ้าวัน   

X48.04 การเป็นพิษโดยอุบัติเหตุ
จากสารก้าจัดวัชพืช ที่บ้าน ขณะ
ประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ้าวัน   

ค าอธิบายตัวอย่างที่ 4 

กรณีลงรหัส  T60.0 และ  X48.04 หมายถึง ผู้สัมผัสได้รับพิษจากสารเคมีกลุ่ม Herbicides หรือ 
สารก้าจัดวัชพืช โดยไม่ได้ตั้งใจ ทีบ่้าน ขณะประกอบกิจกรรมในชีวิตประจ้าวัน   

หมายเหตุ : ต้องใช้ข้อมูลจากการซักประวัติในการระบุว่าสารเคมีกลุ่มไหน ชนิดไหน และ สาหตุการสัมผัสพิษ 


