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การอบรม Advance  ICD
การพจิารณาเอกสารของAuditor 

ตามแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุรว่ม ๓ กองทนุ 

วนัที ่ 27  สงิหาคม  2562    
ณ โรงแรมมารวย การเ์ดน้

พญ. กฤตยิา ศรปีระเสรฐิ
กลุม่ภารกจิบรหิารกองทนุ สปสช.

แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการเรยีกเก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพือ่บรกิารสาธารณสขุรว่ม ๓ กองทนุ 
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3
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

1) กรณีทีม่ใีบ discharge summary หลายใบ จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากหน่วยงานทีล่งนามโดยผูม้ี
อํานาจสัง่การระบวุา่ใช ้discharge summary ใบใดในการตรวจสอบ หากไมม่จีะใชใ้บแรกสดุทีผู่ ้
ตรวจสอบพบหากใชแ้บบฟอรม์อืน่เพือ่อา้งองิวา่เป็นใบสรปุนัน้แบบฟอรม์ดังกลา่วตอ้งมขีอ้มลู
ครบถว้นเชน่เดยีวกบั general discharge summary จงึเป็นเอกสารทีย่อมรับได ้

2) การลงนามรับรองการสรปุเวชระเบยีน แพทยส์ามารถลงนาม attending or approval ดา้นใดดา้น
หนึง่ก็ได ้ กรณีตอ่ไปนีถ้อืวา่ไมม่กีารสรปุเวชระเบยีน

• สรปุโดยผูท้ีไ่มม่ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีเวชกรรมและไมม่แีพทยล์งนามรับรอง (approval) 
• การสรปุโรคหรอืหัตถการเป็นรหัส ICD 
• การสรปุดว้ยดนิสอ

ทัง้นีก้ารไมส่รปุการรักษาพยาบาลใหถ้อืวา่หน่วยบรกิารไมป่ระสงคจ์ะเบกิจา่ยคา่รักษาในครัง้นัน้ 
Auditor จะระบวุา่ผดิเงือ่นไข แลว้ไมต่รวจตอ่

3) การสรปุเวชระเบยีนในระบบอเิลคทรอนคิส ์ถา้เป็นระบบ log in สามารถสบืคน้ไดว้า่แพทยผ์ูใ้ดเป็นผู ้
สรปุถอืวา่มกีารสรปุ

Discharge summary : มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้

4
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

 Admission note / Progress note / Doctor’s order : มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้

1) การตรวจสอบตอ้งใชข้อ้มลูทีบ่นัทกึโดยแพทยผ์ูรั้กษา 
2) แพทยผ์ูรั้กษา หมายความรวมทัง้แพทยเ์จา้ของไข ้แพทยท์า่นอืน่ๆ ทีร่ว่มดแูลผูป่้วย

ในครัง้นัน้
3) ในกรณีบคุลากรอืน่ เชน่ นักศกึษาแพทย ์พยาบาล ทําการบนัทกึขอ้มลูแทนแพทย์

จะตอ้งมกีารลงนามกํากบัโดย แพทยผ์ูรั้กษา หากไมม่กีารลงนามรับรองไวข้อ้มลู
ดงักลา่วไมส่ามารถใชอ้า้งองิประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนได ้

4) ขอ้มลูทีม่กีารบนัทกึโดยวชิาชพีอืน่ เชน่ เภสชักร พยาบาล  นักกายภาพบําบดั เป็น
ขอ้มลูสนับสนุนการวนิจิฉัยของแพทย์

5) การบนัทกึของพยาบาลทีรั่บคําสัง่ (รคส.) ตอ้งมกีารลงนามกํากบัโดยแพทยผ์ูรั้กษา
ทกุครัง้ทีส่ัง่การรักษาพยาบาล หากไมม่กีารลงนามรับรองไว ้ขอ้มลูดงักลา่วไม่
สามารถใชอ้า้งองิประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีนได ้
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5
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

Operative note : มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้
1) กรณีทีเ่ป็น Major OR procedure ตอ้งมแีบบบนัทกึการผา่ตัด (Operative note) 

ประกอบการตรวจสอบเสมอ  ถา้ไมม่ถีอืวา่ไมม่กีารผา่ตัดนัน้ แตย่ังถอืวา่มกีารดแูลรักษาอืน่อยู่
ตามขอ้มลูทีม่ ี 

2) กรณี non OR procedure ตอ้งมบีนัทกึเป็น short operative note ในบนัทกึความกา้วหนา้
ของโรค  พรอ้มทัง้ตอ้งมขีอ้มลูสิง่ทีต่รวจพบและรายละเอยีดทีสํ่าคัญของการทําหัตถการ หรอื 
มผีลการตรวจทีเ่ขา้ไดก้บัการทําหัตถการนัน้ ถา้ไมม่ถีอืวา่ไมม่หีัตถการนัน้

3) การตรวจสอบหลักฐานการทําหัตถการของแพทยใ์หย้ดึขอ้มลูในสว่น description ทีอ่ธบิายถงึ 
finding และขัน้ตอนรายละเอยีดการทําหัตถการ และหรอืการม ีcomplication ถอืเป็นขอ้มลู
สําคญัประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีน หากมเีพยีงบนัทกึโรคและหัตถการในเอกสารไม่
สามารถใชอ้า้งองิเพือ่เป็นหลักฐานการตรวจสอบเวชระเบยีนวา่เป็นการผา่ตัดหรอืทําหัตถการ
นัน้ๆจรงิ ถอืวา่ไมม่หีัตถการนัน้

4) ถา้ผูต้รวจสอบไมส่ามารถอา่นลายมอืหรอืตัวยอ่ทีไ่มส่ามารถแปลผลได ้โดยผูต้รวจสอบ 2 คน 
ถอืวา่ไมม่บีรกิาร

5) กรณีหน่วยบรกิารใชบ้นัทกึการผา่ตัดทีเ่ป็นแบบพมิพสํ์าเร็จรปู หรอืใช ้check block ตอ้งมกีาร
ลงนามของแพทยผ์ูทํ้าหัตถการ ถา้ไมพ่บการลงนามของแพทยใ์หถ้อืวา่ไมม่กีารผา่ตัดนัน้ 

6
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

Nurses note / Graphic sheet : มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้
Nurses note เป็นขอ้มลูประกอบการตรวจสอบวา่มกีารดําเนนิการตามคําสัง่แพทยห์รอืไม ่ เชน่

1) เวลาการ on ventilator (นับถงึชัว่โมง)ใหเ้ริม่นับเวลาเมือ่แพทยใ์ส่ ET tube ถงึเวลาทีบ่นัทกึ
วา่มกีาร off ET tube ถา้พบเพยีงเวลาเดยีว on หรอื off ถา้วา่ไมส่ามารถระบเุวลาได ้(ได ้
รหัส 99.70 )

2) ตรวจสอบการใหย้า การใหเ้ลอืด ตอ้งตรวจสอบจากใบบนัทกึการใหย้า และพบลายเซน็ของ
พยาบาลกํากบั

3) ตรวจสอบ Graphic sheetเมือ่ตอ้งการสนับสนุนการวนิจิฉัยของแพทย ์เชน่ body 
temperatures, blood pressure, pulse rate, respiratory rate , intake/output เป็นตน้

4) ตรวจสอบจํานวนวันทีผู่ป่้วยเขา้อยูใ่นโรงพยาบาล leave day (LOS.) กรณีตรวจสอบเอกสาร
วา่เป็นการรับผูป่้วยวันและเวลาใด (นับถงึนาท)ีอนุโลมใหนั้บตัง้แตเ่วลาทีบ่นัทกึโดยศนูย ์
admit หรอืหน่วยเวชระเบยีน สว่นวันเวลาทีจํ่าหน่ายใหนั้บเมือ่จําหน่ายผูป่้วยออกจากหอ
ผูป่้วยทีอ่ยูใ่น Nurses note  และขอ้มลูตอ้งสอดคลอ้งกบัฟอรม์ปรอท กรณีไมพ่บขอ้มลูที่
ปรากฎใน Nurses note จงึจะใชข้อ้มลูจากฟอรม์ปรอท โดยจะดเูวลาทีบ่นัทกึเป็นครัง้
สดุทา้ยในฟอรม์ปรอท  สว่น leave day เริม่นับ 1 วันเมือ่ผูป่้วยลากลับบา้นนานตดิตอ่กนั
มากกวา่ 24 ชัว่โมงขึน้ไป 
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7
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

Investigation : มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้
1) Auditor ไมส่ามารถนําผลการตรวจเลอืด การตรวจปัสสาวะ ผลการเพาะเชือ้หรอืการตรวจพเิศษอืน่ ทีไ่ม่

มคํีาวนิจิฉัยโรคของแพทยท์ีด่แูลรักษา มาตคีวามเป็นการวนิจิฉัยโรค ยกเวน้ รายงานผลการตรวจทาง
พยาธวิทิยาโดยพยาธแิพทย ์

2) ผลตรวจรังสวีทิยา ในกรณีทีแ่พทยผ์ูด้แูลรักษา บนัทกึผลการตรวจทางรังสไีวส้ามารถนํามาเป็นขอ้มลู
ประกอบการวนิจิฉัย แตต่อ้งมคํีาวนิจิฉัยของแพทย ์ไมจํ่าเป็นตอ้งเป็น official report ของรังสแีพทย์
เทา่นัน้ ( แตถ่า้ตอ้งการเบกิคา่ special investigation เพิม่เตมิในกรณี OP ระบตุอ้งมี official report )

3) การสรปุหตัถการใหรั้งสรัีกษา ตอ้งพบเอกสารการใหบ้รกิารรังสรัีกษาวา่เป็นประเภทใดพรอ้มแบบสรปุเมือ่
การรักษาเสร็จสิน้  

4) กรณีทีม่ารักษาโรคมะเร็ง เชน่ การให ้Chemotherapy หรอื Radiation ตอ้งมผีลการวนิจิฉัยวา่เป็น
malignancy ทีเ่ป็น official report (อนุโลมรวมหมายถงึกรณีทีแ่พทยผ์ูรั้กษาคดัลอกรายงานผลการ
ตรวจทางพยาธวิทิยาทีเ่ป็นการวนิจิฉัยทางพยาธวิทิยาโดยพยาธแิพทยไ์วใ้นเวชระเบยีน ) และตอ้ง
ปรากฏหลกัฐานการใหย้าเคมบํีาบดัและหรอืรังสรัีกษา 

5) กรณีทีม่ารักษาภาวะแทรกซอ้น หรอื Palliative care ใหใ้ชบ้นัทกึขอ้มลูของแพทยท์ีบ่อกรายละเอยีด
ชนดิ ตําแหน่ง การรักษา และระยะเวลาของการเจ็บป่วยดว้ยโรคมะเร็งทีผ่า่นมา  (คําวา่ underlying
CA……อยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอทีจ่ะระบวุา่ผูป่้วยรายนัน้เป็นมะเร็ง ใหไ้ดเ้พยีงรหสั Z เทา่นัน้)

8
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

Consult /ยาเดมิ / Home med : มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้

1) การสง่ปรกึษา(Consult) ตอ้งพบการสง่ปรกึษา และผลการใหคํ้าปรกึษาซึง่อาจบนัทกึการใน 
Progress note ของแพทยก์็ได ้หากไมพ่บอยา่งใดอยา่งหนึง่จะถอืวา่ไมม่กีารสง่ปรกึษา การ
ปรกึษาแพทยต์า่งแผนก ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางมาเพือ่ใหคํ้าปรกึษาหรอืการรักษา ถอืเป็นการ
ใหก้ารดแูลรักษาเพิม่เตมิโดยไมจํ่าเป็นตอ้งมกีารสัง่ใหย้ารว่มดว้ยก็ได ้

2) ตรวจสอบการสัง่การรักษาของแพทย ์กรณีทีร่ะบใุหย้าเดมิ หากแพทยร์ะบวุา่“ยาเดมิ”และไม่
ปรากฏการดแูลทีเ่กีย่วเนือ่งกบัโรคดังกลา่ว ไมถ่อืวา่เป็นการรักษาโรคดังกลา่วของผูป่้วยในการ 
admit ครัง้นัน้ ยกเวน้มกีารประเมนิ มบีนัทกึการวนิจิฉัย มคํีาสัง่การรักษา คําสัง่การใหย้า ที่
ปรากฏใน Doctor’s order จงึจะถอืวา่มกีารรักษาโรคดังกลา่วของผูป่้วยในการ admit ครัง้นัน้

3) กรณีทีเ่ป็นการใหย้ากลับบา้น (home med) ซึง่เป็นยาทีไ่มไ่ดเ้กีย่วขอ้งกบัการรักษาพยาบาล
ในครัง้นัน้ ไมถ่อืวา่เป็นการดแูลรักษาโรคของผูป่้วยในการ admit ครัง้นัน้ 

4) กรณีหน่วยบรกิารใชส้ญัลักษณ์ลกึลับ ขอ้ตกลงพเิศษ รหัสลับทีใ่ชแ้ละเป็นทีรั่บรูเ้ฉพาะใน
โรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึง่ ไมส่ามารถใชอ้า้งองิเพือ่การสรปุโรคหรอืหัตถการได ้เพราะ
อาจจะทําใหเ้กดิความเขา้ใจคลาดเคลือ่นได ้ เชน่  UP  B24  เป็นตน้
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9
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

1) การวนิจิฉัยทีแ่พทยบ์นัทกึไวเ้ฉพาะใน Discharge summary แตไ่มม่กีารวนิจิฉัยโรคนัน้เป็นลาย
ลักษณ์อกัษรในสว่นใดสว่นหนึง่ในเวชระเบยีนของการรับไวค้รัง้นัน้ เชน่ ใน admission note, 
progress note, operative note เป็นตน้ ถงึแมจ้ะพบวา่มกีารตรวจอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมกีารรักษา
ปัญหานัน้ใหก้บัผูป่้วยก็ตาม อยา่งไรก็ตามการวนิจิฉัยใดๆ ตอ้งมหีลักฐานทีส่นับสนุนประกอบการ
วนิจิฉัยนัน้ๆ ดว้ย  

2) กรณีทีไ่มพ่บบนัทกึการวนิจิฉัยของแพทย ์หรอืพบการบนัทกึเพยีงประวัตปิระจําตัว โรคเดมิ 
underlying cause  เชน่ HT DM  ปัญหาตา่งๆเหลา่นีแ้พทยผ์ูรั้กษาตอ้งใหคํ้าวนิจิฉัย วา่เป็นปัญหา
รว่มทจํีาเป็นตอ้งรักษาในการนอน รพ. ครัง้นี ้โดยตอ้งบนัทกึใน admission note (problem list, 
provisional Dx.) , progress note , operative note หรอื clinical summary เป็นตน้ ถงึแมว้า่จะ
พบวา่มกีารตรวจอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืมกีารรักษาปัญหานัน้ใหก้บัผูป่้วย

3) ยกเวน้กรณีทีผู่ต้รวจสอบไดพ้บการบนัทกึคําวนิจิฉัยโรคของแพทยผ์ูรั้กษาทีย่ังขาดความสมบรูณ์  
ไมเ่ฉพาะเจาะจง สามารถสบืคน้หาขอ้มลูในเวชระเบยีนเพือ่ประกอบการวนิจิฉัยตามแนวทางการ
ตรวจสอบของแตล่ะกลุม่โรคไดเ้พือ่ใหก้ารสรปุโรคมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้

ไมถ่อืวา่เป็นการสรปุการวนิจิฉยัโรคในกรณีดงัตอ่ไปนี้

10
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

การพจิารณาวา่เป็นIP visit หรอืไม ่: มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้

1) กรณีการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกและเฝ้าสงัเกตอาการ (observe) นอนนานเกนิ 6 ชัว่โมง 
มาเบกิจา่ยเป็นกรณีผูป่้วยใน หน่วยบรกิารตอ้งกําหนดเลขทีรั่บไว ้(AN) และตอ้งมเีอกสาร
ตามมาตรฐานเวชระเบยีนผูป่้วยใน ตามหลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีน จงึจะถอื
วา่เป็นการบรกิารตามมาตรฐานการบรกิารผูป่้วยใน 

2) กรณีดงัตอ่ไปนีไ้มถ่อืเป็นบรกิารผูป่้วยใน ทัง้นีใ้หอ้ยูใ่นดลุยพนิจิของผูต้รวจสอบและการ
แสดงเหตผุลความจําเป็นของหน่วยบรกิาร ตามหลกัฐานทีป่รากฏในเวชระเบยีน ไดแ้ก่
• กรณีรับไวเ้พือ่ทํา diagnostic procedure เชน่ การรับไวเ้พือ่ทํา CT, MRI, IVP เป็นตน้  
• กรณีรับไวเ้พือ่การเตรยีมผูป่้วยเพือ่การไปทําหตัถการหรอืการผา่ตดัยงัหน่วยบรกิารอืน่ 

เชน่ การเตรยีมผูป่้วยเพือ่ทํา PCI, gastroscopy เป็นตน้
• กรณีรับไวน้อนในหน่วยบรกิาร แตไ่มพ่บคําสัง่ให ้admit จากแพทย ์เชน่ พบวา่มคํีาสัง่

ใหส้ง่ตอ่ refer ใน OPD card หรอืคําสัง่ให ้observe เป็นตน้ 
• กรณีรับไวโ้ดยไมม่เีหตผุลทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม เชน่ การ admit เพือ่รับยา

ตอ่เนือ่ง
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11
แนวทางการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานฯ กรณีผูป่้วยใน

การสรปุ Pdx / Sdx : มแีนวทางการพจิารณา ดงันี ้

1) Pdx. มไีดเ้พยีงโรคเดยีวเทา่นัน้ ตอ้งเป็นโรคทีเ่กดิขึน้ในตวัผูป่้วยกอ่นรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล มใิช่
โรคทีเ่กดิขึน้ภายหลงั ยกเวน้กลุม่ผูป่้วยคลอด เด็กแรกคลอด 

2) Pdx.ในผูป่้วยทีม่โีรคหลายโรคปรากฏขึน้ตัง้แตก่อ่นรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล ใหเ้ลอืกโรคเป็นสาเหตทุี่
รับเขา้มารักษาในโรงพยาบาล เป็น Pdx. หากมหีลายโรคใหเ้ลอืกโรคทีร่นุแรงและสําคญัทีส่ดุเป็น Pdx. 
หากโรคทีรั่กษาพรอ้มกนัหลายโรคนัน้มคีวามรนุแรงและสําคญัใกลเ้คยีงกนัใหเ้ลอืกโรคทีใ่ชท้รัพยากร
ในการรักษาสงูทีส่ดุเป็น Pdx. 

3) Sdx. (หมายรวมทัง้ Comorbidity &Complication) ตอ้งเป็นโรคทีม่คีวามรนุแรงมากพอทีจ่ะทําให ้
ผูป่้วยมคีวามเสีย่งชวีติสงูขึน้ หรอืมกีารตรวจหรอืรักษาเพิม่ขึน้ ระหวา่งการรักษาตวัในโรงพยาบาลครัง้นี้

4) ในการสรปุ Sdx. ของ auditor ตอ้งมคํีาวนิจิฉัยโรคทีบ่นัทกึ อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรของแพทย์
ผูรั้กษาเป็นหลกัฐานรับรองอยูใ่นเวชระเบยีน ไมใ่ชก่ารวนิจิฉัยทีแ่พทยบ์นัทกึเป็นการวนิจิฉัยในบนัทกึ
สรปุจําหน่าย (discharge summary) เทา่นัน้

5) อาการและอาการแสดง ของผูป่้วย โดยปกตแิลว้ไมต่อ้งสรปุเป็น Sdx. ทัง้นีย้กเวน้อาการหรอือาการ
แสดงทีพ่บในผูป่้วยโรคนัน้เพยีงบางราย และบง่ชีถ้งึความรนุแรงของโรค ซึง่จะมขีอ้ยกเวน้นีใ้น
รายละเอยีดของแตล่ะเรือ่งเทา่นัน้ 

��

การสรปุ และใหร้หสัทีพ่บผดิพลาดบอ่ย
จากการตรวจสอบเวชระเบยีนของ สปสช

สํานกัตรวจสอบการชดเชยและคณุภาพบรกิาร  สปสช. 
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การสรปุโรครว่ม

ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
• สรปุโรครว่ม ในกรณีทีไ่มม่พีบการวนิจิฉัยของแพทย์
• สรปุโรครว่มในกรณีทีม่กีารบนัทกึประวัต ิunderlying disease แตไ่มม่ี

การวนิจิฉัยหรอืประเมนิเป็น problem list ในเวชระเบยีน 

• การทีจ่ะสรปุเป็นโรครว่ม ตอ้งมกีารวนิจิฉยัของ
แพทย ์หรอืมกีารประเมนิเป็น problem list 

กลุม่โรค Acute diarrhoea 

 ผูป่้วย diarrhea อาจมอีาการตา่งๆ รว่มดว้ยทีถ่อืวา่เป็นอาการของโรค 
ไมต่อ้งบนัทกึเป็นการวนิจิฉยัรว่ม เชน่

• Dehydration
• Postural hypotension
• Prerenal azotemia
• Hypokalemia
• Hyponatremia 
• Metabolic acidosis เป็นตน้

ยกเวน้  ตรวจพบอาการแสดงของภาวะช็อก และ แพทยใ์หว้นิจิฉยัวา่ 
hypovolaemic shock รว่มดว้ย

กรณี hyponatremia, Hypokalemia เป็นเพยีงอาการ
ของโรค เชน่ Diarrhea ไมจ่ําเป็นตอ้งบนัทกึภาวะเหลา่นี้
เป็นการวนิจิฉยัโรครว่ม (ใน SCG 2017 ยกเวน้ในกรณีที่
แพทยว์นิจิฉยั severe hyponatremia  Na<125 
/hypokalemia K<2.5 และมกีารรกัษา)   แพทยค์วร
วนิจิฉยัโรคทีเ่ป็นสาเหตขุองภาวะนี ้ 
(ประเด็นทีม่กีารปรบัปรงุจาก คูม่อืตรวจสอบ ปี 2559)
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Anaemia

ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
 ผูป่้วยมปีระวัต ิCKD stage 4 ในเวชระเบยีนแพทยว์นิจิฉัย “anaemia” แตส่รปุ

ใน discharge summaryและใหร้หสั Chronic kidney disease, stage 4 
(N18.4) และ Anaemia in other chronic diseases classified elsewhere 
(D63.8) 

• ควรสรปุ D64.9 Anaemia, unspecified ตามทีแ่พทยว์นิจิฉยั
• ถา้สาเหตขุอง anemia เกดิจาก CKD แพทยค์วรวนิจิฉยัในเวช

ระเบยีนใหเ้ฉพาะเจาะจง เชน่ anemia of chronic disease, 
anemia from CKD จงึจะสามารถสรปุและใหร้หสั Anaemia in 
other chronic diseases classified elsewhere (D63.8) ได้

Anaemia
ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
 สรปุประเภทของ anemia ตามประวตัหิรอืผลตรวจทางหอ้งปฎบิตักิาร เชน่ iron 

deficiency anemia หรอื acute blood loss ในขณะทีแ่พทยว์นิจิฉัย “ anemia”

• ควรสรปุ anemia,unspecified ตามการวนิจิฉยัของแพทย ์
• การสรปุภาวะโลหติจางตอ้งสรปุตามการวนิจิฉยัของแพทย ์และควรมี

หลกัฐานประกอบการวนิจิฉยั
• ถา้ทราบสาเหตขุอง anemia หรอืมหีลกัฐานประกอบการวนิจิฉยั แพทย์

ควรวนิจิฉยัใหเ้ฉพาะเจาะจง ไมค่วรวนิจิฉยัเพยีงแค ่“anemia” เชน่
• Iron deficiency anemia
• Anemia from blood loss บนัทกึการวนิจิฉยัของแพทย์

ประวตัแิละการตรวจรา่งกาย
Lab 

 Treatment
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Diabetes mellitus with complicationDiabetes mellitus with complication

ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
• พบสรปุและใหร้หสักลุม่โรค DM  with complication แตไ่มพ่บบนัทกึการวนิจิฉัย

หรอื หลกัฐานสนับสนุนการวนิจิฉัย เชน่
• สรปุและใหร้หสั E11.2 Diabetes mellitus type 2 with renal complication 

แตพ่บบนัทกึการวนิจิฉัย DM และ CKD ซึง่ DM with renal failure  DM 
with renal complication 
• ในกรณีที ่renal insufficiency เกดิจาก DM แพทยค์วรวนิจิฉยัให้

เฉพาะเจาะจง เชน่ diabetic nephropathy จงึจะสรปุและใหร้หสั
ใหร้หสั E11.2† Diabetes mellitus with nephropathyรว่มกบั
รหสั N08.3* Glomerular disorders in diabetes mellitus

ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
• สรปุและใหร้หสั Diabetes mellitus with neurological complication/ Diabetes 

mellitus with peripheral vascular disease  
• โดยทีไ่มม่หีลกัฐานสนับสนุนการวนิจิฉัย เชน่จากการตรวจรา่งกาย 

neurological and vascular system หรอื การตรวจพเิศษ
• ในกรณีทีแ่พทยว์นิจิฉัย “ diabetic foot” ซึง่ ควรหลกีเลีย่ง เพราะเป็นคํากํากวม 

ไมเ่ฉพาะเจาะจง

• ควรมหีลกัฐานการตรวจ neurological and vascular system 
• แพทยค์วรวนิจิฉยัใหเ้ฉพาะเจาะจง วา่เป็นปญัหาทาง 

neurological / peripheral vascular 

Diabetes mellitus with complicationDiabetes mellitus with complication
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ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
• สรปุ CHF ในกรณีทีไ่มม่อีาการทีเ่ขา้ไดก้บั heart failure

• มเีพยีงประวตั ิ ไมพ่บบนัทกึการตรวจรา่งกายทีเ่ขา้ได ้
• มปีระวตัเิกา่เป็น CHF รับประทาน diuretic แตไ่มม่อีาการ หรอืการตรวจรา่งกายทีเ่ขา้ได ้
• มผีล echocardiogram ที ่EF < 50% หรอื LVEDP ทีผ่ดิปรกต ิแตไ่มม่อีาการ หรอืการ

ตรวจรา่งกายทีเ่ขา้ได ้

• Congestive heart failure เป็นภาวะทีเ่กดิขึน้ ตอ้งมบีนัทกึ
อาการหรอือาการแสดงทีเ่ขา้ได้ ในการวนิจิฉยั สว่น
echocardiogram ที ่EF < 50% บอกไดแ้ค ่LV dysfunction 
ไมไ่ดว้นิจิฉยั CHF 

กลุม่โรค Congestive heart failure (I50.0)

กลุม่โรค Old cerebrovascular accident (I69.-)

ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
• สรปุ old CVA ในกรณีทีเ่คยมปีระวตั ิCVA แตต่รวจรา่งกายไมพ่บ neurological deficit 

หรอืบนัทกึการตรวจรา่งกาย “ปรกต”ิ
• กรณีไมพ่บ neuro deficit หลงเหลอือยูค่วรใหร้หสัวา่มปีระวตัเิป็นโรคนี ้

Z86.7 personal history of disease of the circulatory system

• สรปุ old CVA ในกรณีทีม่กีารบนัทกึผูป่้วย bed ridden แตไ่มพ่บการตรวจรา่งกาย 
neuro sign ทีร่ะบวุา่ม ีneuro deficit 
• ไมค่วรสรปุ และใหร้หสั I69 Sequelae of cerebrovascular disease ใน

กรณีทีพ่บแคป่ระวตั ิbed ridden แตไ่มม่กีารตรวจ neuro sign เนือ่งจาก 
bed ridden ไมเ่ป็นอาการแสดงของ neurological deficit 
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ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
1. สรปุ bacterial pneumonia (J15.9) โดยไมพ่บขอ้มลูสนับสนุน เชน่ ไมพ่บการตรวจ 

sputum gram stain หรอื culture
• ควรสรปุและใหร้หสั J18.9 Pneumonia, unspecified 

2. สรปุการวนิจิฉัยชนดิของเชือ้จากผล sputum C/S โดยทีแ่พทยไ์มไ่ดใ้หก้ารวนิจิฉัย 
เชน่ ในกรณีที ่ผล sputum C/S พบเชือ้ Staphylococcus aureus แตแ่พทยไ์มไ่ด ้
วนิจิฉัย Staphylococcus pneumonia แพทยว์นิจิฉัยเพยีงแค ่“pneumonia” แตส่รปุ
ใหร้หสั J15.2 Pneumonia due to staphylococcus 
• ในกรณีทีแ่พทยไ์มไ่ดว้นิจิฉยัเชือ้น ัน้ทาํใหเ้กดิ pneumonia  ไมส่ามารถสรปุ

ใหร้หสัในกลุม่ J13-J15 ได ้จะไดร้หสัเพยีงแค่ J18.9 Pneumonia, 
unspecified

• ในกรณีทีม่ผีล sputum culture positive for bacteria และเชือ้น ัน้ทาํให้
เกดิ pneumonia แพทยค์วรวนิจิฉยั pneumonia จาก bacteria น ัน้  จงึจะ
สรปุและใหร้หสัในกลุม่ J13-J15 ได้

กลุม่โรค Pneumonia (J12.- - J18.-)

3. สรปุ broncho/lobar pneumonia ในกรณีทีไ่มพ่บบนัทกึแพทยว์นิจิฉัย 
bronchopneumonia หรอื lobar pneumonia หรอื ไมพ่บบนัทกึของแพทยผ์ูรั้กษา

   ในการแปลผลภาพรังสทีรวงอก (ในกรณีทีไ่มพ่บหรอืไมม่ขีอ้มลูของเชือ้ทีเ่ป็นสาเหต)ุ
• กรณีทีไ่มพ่บบนัทกึแพทยว์นิจิฉยั broncho หรอื lobar pneumonia ควร

สรปุใหร้หสั J18.9 Pneumonia, unspecified 
• กรณีทีไ่มพ่บบนัทกึแพทยว์นิจิฉยั broncho หรอื lobar pneumonia แตพ่บ

เพยีงการวาดรปูตาํแหนง่ที ่infiltrate ในภาพรงัสทีรวงอก แตไ่มม่บีนัทกึการ
แปรผล ควรสรปุใหร้หสั J18.9 Pneumonia, unspecified 

• กรณีทีพ่บบนัทกึการแปรผลภาพรงัสทีรวงอก เชน่ พบบนัทกึ “ ผล CXR เป็น 
bronchopneumonia Rt.lung” ควรสรปุใหร้หสั J18.0 
Bronchopneumonia, unspecified

4. สรปุ lobar pneumonia ในกรณีทีบ่นัทกึเพยีง RUL infiltration 
• RUL : right upper lung/right upper lobe infiltration ไมไ่ดแ้สดงวา่

เป็น lobar pneumonia 
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กลุม่อาการ COPD
ประเด็นทีพ่บความผดิพลาด
• COPD  ทีม่กีารตดิเชือ้ Lower tract infection  ใหร้หสัโรคตดิเชือ้ Lower tract 

infection เป็น PDX

• การสรปุโรคในกรณี COPD with acute bronchitis
• ควรสรปุใหร้หสั โรคหลกั : J44.0 COPD. with acute lower 

respiratory infection เพยีงรหสัเดยีว

ควรใหร้หสั
• โรคหลกั : J44.0 COPD. with acute 

lower respiratory infection
• โรครว่ม :   Pneumonia

กลุม่โรค COPD (J44.-)กลุม่โรค COPD (J44.-)

(อา้งองิจาก SCG 2017 )

(อา้งองิจาก SCG 2017 )

J44.0 COPD. with acute lower respiratory infection
J44.1 COPD. with acute exacerbation, unspecified
J44.9 Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified
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ขอบคณุมากคะ่
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