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Policy Dialogue
“การตรวจสอบการจา่ยชดเชยและคณุภาพบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต”ิ

6 ธนัวาคม 2560
การประชุมรว่มระหวา่งคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิและ

คณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ
 

ปญัหาทีพ่บ
•หนว่ยบรกิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจของในการสรปุการวนิจิฉยัโรคและการลงรหสัโรคไมเ่พยีงพอ
•แพทยท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจและใหค้วามสําคญัในการลงบนัทกึการวนิจิฉยัโรคและรหสัโรคมจีํานวนนอ้ย

 ขอ้เสนอ/ โอกาสพฒันา
การพฒันาระบบการตรวจสอบการจา่ยชดเชยและคณุภาพบรกิาร ไดแ้ก ่

การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการสรปุการลงบนัทกึ การสรปุการวนิจิฉยัโรคและรหสัโรค 
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ขอ้เสนอแนะจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 
กรณีการตรวจสอบคา่ใชจ้า่ยดา้นการรกัษาพยาบาล (Audit)

เสนอคณะกรรมการ 7X7 ในการประชุมคร ัง้ที ่4/2561 วนัที ่10 เมษายน  2561
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Rule out (R/O)

แพทยจ์ําเป็นตอ้งสรปุโรคและหตัถการเป็นลายลกัษณอ์กัษรเทา่นัน้ และไม่
ควรใชค้ํายอ่ทีไ่มส่ากล ถา้ไมส่ามารถอา่นลายมอืหรอืคาํยอ่ทีไ่มส่ามารถ
แปลผลไดจ้ะถอืวา่ไมม่บีรกิารน ัน้เกดิขึน้ กรณีหน่วยบรกิารใชส้ญัลกัษณ์
ลกึลบั ขอ้ตกลงพเิศษ รหสัลบัทีใ่ชแ้ละเป็นทีร่ับรูเ้ฉพาะในโรงพยาบาลใด
โรงพยาบาลหนึง่ไมส่ามารถใชอ้า้งองิเพือ่การสรปุโรคหรอืหตัถการได ้ เพราะ
อาจจะทําใหเ้กดิความเขา้ใจคลาดเคลือ่นได ้ เชน่  UP B24  เป็นตน้ ผูใ้ห้
รหสัตอ้งกลบัไปทบทวนกบัแพทยเ์จา้ของไขอ้กีคร ัง้ 
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รหสักรชิ(Dagger)/ดอกจนั (Asterisk)รหสักรชิ(Dagger)/ดอกจนั (Asterisk)

เป็นระบบรหสัคู ่(Dual code) จะตอ้งใหท้ัง้ 2 รหสั
- ถา้เป็นคําวนิจิฉัยหลกั ใหร้หสัสญัลกัษณก์รชิเป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั และใหร้หสัดอก
จันเป็นรหสัการวนิจิฉัยรว่ม
- ถา้เป็นคําวนิจิฉัยรว่มหรอืโรคแทรกใหร้หสัทัง้สองรหสัและควรคยีต์ดิกนั
- หา้มใชร้หสัดอกจันเป็นการวนิจิฉัยหลกัทกุกรณี  หากพบวา่แพทยบ์นัทกึคําวนิจิฉัยหลกั
ทีใ่ชร้หสัดอกจัน  ผูใ้หร้หสัตอ้งปรกึษาแพทยใ์หบ้นัทกึคําวนิจิฉัยใหม่



Use additional code….Use additional code….



Combined codesCombined codes
Combined code (รหสัรวม)
หมายถงึ รหสัเพยีงรหสัเดยีวแตค่รอบคลมุโรคมากกวา่ 1 โรค และระบลุกัษณะโรคไว ้
ดว้ยกนัชดัเจน ผูใ้หร้หสัตอ้งใชร้หสัรวมเพยีงรหสัเดยีว มหีลกัการดงันี้
      1. รหสัทีใ่ชเ้พยีงรหสัเดยีวสามารถครอบคลมุโรคของผูป้่วยมากกวา่ 1 โรค
      2. สามารถถอดรหัสจะไดช้ือ่โรคเดมิกลบัมาครบทกุโรค
      3. รหัสรวมมใิชร่หสัรวม (Multiple codes) หรอืรหสักํากวม
เชน่
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Multiple diseases codingMultiple diseases coding
Multiple diseases coding
การใหร้หสัหลายตําแหน่งหรอืหลายแบบมขีัน้ตอนดงันี้
      1. กรณีหลายโรคหรอืหลายตําแหน่งมคีวามรนุแรงเทา่กนัใหใ้ชร้หสัหลายโรคหรอื
หลายตําแหน่งเป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั แลว้ใหร้หสัของแตล่ะโรคแตล่ะตําแหน่งหรอืแต่
ละแบบเป็นการวนิจิฉัยรว่ม
      2. กรณีหลายโรคหรอืหลายตําแหน่งมคีวามรนุแรงตา่งกนั ไมใ่ชร้หสัหลายโรคหรอื
หลายตําแหน่ง      

3. กรณีไมม่รีายละเอยีดใดเลย อาจตอ้งใหร้หสักํากวม

กรณีแพทยส์รปุการวนิจิฉัยหลายโรคหรอืหลายตําแหน่ง ใหผู้ใ้หค้น้หารายละเอยีดในเวช
ระเบยีนและปรกึษาแพทยม์คีวามรนุแรงตา่งกนั ไมใ่ชร้หสัหลายโรคหรอืหลายตําแหน่ง      

3. กรณีไมม่รีายละเอยีดใดเลย อาจตอ้งใหร้หสักํากวม
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DiarrheaDiarrhea

- ถา้แพทยส์รปุการวนิจิฉัยวา่ Diarrhea หรอื Gastroenteritis โดย
ไมร่ะบสุาเหตุ coder ควรใหร้หสั A09.9

- แตถ่า้แพทยส์รปุสาเหตุ coder ตอ้งตามการสรปุของแพทย์ เชน่
- Noninfective diarrhea = K52.9
- Diarrhea from foodborne poisoning = A05.-
- Bacterial intestinal infections = A04.-
- Viral gastroenteritis / enteritis = A08.-
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Pulmonary TuberculosisPulmonary Tuberculosis

- ถา้แพทยบ์นัทกึคําวนิจิฉัยมกีารยนืยนัผลการตรวจเพาะเชือ้ได ้
  ผลบวกใชร้หสัในกลุม่ A15.-
- ถา้แพทยบ์นัทกึคําวนิจิฉัยมกีารยนืยนัผลการตรวจเพาะเชือ้ได ้
  ผลลบใชร้หสัในกลุม่ A16.0
- ถา้แพทยบ์นัทกึคําวนิจิฉัยไมม่กีารยนืยนัผลการตรวจใชร้หสัใน
  กลุม่ A16.-
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Pulmonary TuberculosisPulmonary Tuberculosis
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Pulmonary TuberculosisPulmonary Tuberculosis

- ถา้แพทยบ์นัทกึคาํวนิจิฉยั pneumonia นัน้เกดิจากเชือ้วณัโรค ไมต่อ้ง
ใหร้หสั pneumonia รว่มดว้ย แตถ่า้กรณี pneumonia เกดิจากสาเหตอุืน่ 
สามารถให ้pneumonia ตาม  สาเหตนุัน้รว่มดว้ยไดต้ามหลกัเกณฑก์ารให ้
รหสัของ pneumonia นัน้ๆ 
- ถา้แพทยบ์นัทกึคาํวนิจิฉยั pneumothorax ทีเ่กดิรว่มกบั respiratory 
tuberculosis ไมต่อ้งใหรหสัหสั pneumothorax   เนือ่งจากรหสักลุม่ A15-
A16 ไดรวมรหสั pneumonia และ pneumothorax แลว้
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HIV / AIDSHIV / AIDS

Z20.6 Contact with and exposure to human 
immunodeficiency virus  [HIV]

- ใชใ้นกรณีผูท้ีไ่ปสมัผัสเลอืด สารคดัหลัง่ หรอืเข็มฉีดยาของผูป้่วยโรคเอดส์

- ใชเ้ป็นรหสัการวนิจิฉัยรว่มสําหรับทารกทีเ่กดิจากมารดาทีต่ดิเชือ้ HIV 



R75 Laboratory evidence of human immunodeficiency 
virus [HIV]
Nonconclusive HIV-test finding in infants

- ใชส้ําหรับผูป้่วยทีไ่มม่อีาการของโรคเอดส์ และตรวจ anti-HIV  ไดผ้ลบวก แตย่ังไมไ่ด ้
ตรวจซํา้ หรอืทําการตรวจซํา้แลว้ไดผ้ลลบ หรอืสรปุไมไ่ด ้ อาจเกดิจากเป็นตดิเชือ้ HIV จรงิ
หรอืเป็นผลบวก ลวง ซึง่สามารถแยกไดด้ว้ยการตรวจซํา้ในอนาคต
- การตรวจหาเชือ้ HIV ในเด็กแรกเกดิทีย่ังสรปุไมไ่ด ้

HIV / AIDSHIV / AIDS



Z21 Asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] 
infection status

- ใชส้ําหรับผูป้่วยทีต่รวจ anti-HIV ไดผ้ลบวกและมกีารบนัทกึยนืยนัวา่ตดิเชือ้ 
HIV   แตไ่มม่อีาการทีเ่กีย่วกบัการตดิเชือ้ HIV   และแพทยบ์นัทกึคําวนิจิฉัยวา่ 
HIV infection หรอื HIV positive

HIV / AIDSHIV / AIDS



B24 Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease
Acquired immunodeficiency syndrome [AIDS] NOS
AIDS-related complex [ARC] NOS

- ใชก้บัผูป้่วยโรคเอดส์

1. ทมีอีาการชดัเจน
    2. ไมม่อีาการหรอือาการแสดงชดัเจน แต่
      2.1 มกีารตรวจพบ CD4+ ตํา่กวา่ 350 เซลล/์ลบ.มม.
      2.2 เคยตรวจพบ CD4+ ตํา่กวา่ 350 เซลล/์ลบ.มม. และ
              ไดร้ับการรักษาดว้ยยา anti-retroviral ขณะนี ้CD4+ปกติ

3. เคยมกีารตดิเชือ้โรคแทรกซอ้น แมน้ีไ้ดร้ับการรักษาหายแลว้
- และแพทยบ์นัทกึคําวนิจิฉัยวา่ HIV disease หรอื AIDS หรอื ARC

HIV / AIDSHIV / AIDS



ตวัอยา่ง ผูป้่วยเอดส์ รับไวใ้นโรงพยาบาลดว้ยคออกัเสบเฉียบพลนั

ตวัอยา่ง ผูป้่วยตดิเชือ้ HIV รับไวใ้นโรงพยาบาลดว้ยคออกัเสบเฉียบพลนั

Acute pharyngitis
J02.9

HIV positive Z21

Acute pharyngitis
J02.9

AIDS B24

สมใจ  สมจรงิ

สมใจ  สมจรงิ

HIV / AIDSHIV / AIDS
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ในภาวะตัง้ครรภ ์คลอดและระยะหลงัคลอด

HIV / AIDSHIV / AIDS
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ตวัอยา่ง 
ผูป้่วยโรคเอดส ์ตัง้ครรภ ์รับไวใ้นโรงพยาบาลดว้ย Oral thrush

Oral thrush

O98.7
AIDS, Pregnancy state

B20.4, B37.0

ตวัอยา่ง 
ผูป้่วยตัง้ครรภ ์ตดิเชือ้ HIV รับไวใ้นโรงพยาบาลดว้ยความดนัโลหติสงู

Gestational hypertension

O13
HIV positive

Z21

สมใจ  สมจรงิ

สมใจ  สมจรงิ

ในภาวะตัง้ครรภ ์คลอดและระยะหลงัคลอด

HIV / AIDSHIV / AIDS
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   หากใหร้หสัแลว้ไดร้หสัในกลุม่ B20 สองรหสั ใหใ้ชร้หสั B20.7 เป็นรหสัหลกั และใหร้หสัโรคเหลา่นัน้เพิม่ให ้
ครบถว้น

ตวัอยา่ง ผูป้่วยเป็นเอดส์ รับไวร้ักษาดว้ย Cryptococcal meningitis และ oral cadidiasis

AIDS
B20.7

B45.1, G02.1, B37.0

AIDS + Cryptococcal meningitis = B20.5,     B45.1, G02.1

AIDS + Oral candidiasis              = B20.4,  B37.0

Cryptococcal meningitis, Oral candidiasis สมใจ  สมจรงิ

AIDS รว่มกบัโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาสหลายชนดิAIDS รว่มกบัโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาสหลายชนดิ

HIV / AIDSHIV / AIDS

	�



ตวัอยา่ง ผูป้่วยโรคเอดส ์เป็น Pneumocystis carinii pneumonia และ Burkitt’s lymphoma 

Pneumocystis carinii pneumonia 

Burkitt’s lymphoma, AIDS

AIDS + Pneumocystis carinii pneumonia = B20.6

AIDS + Burkitt’s lymphoma = B21.1

B22.7

B59, J17.3, C83.7

สมใจ  สมจรงิ

AIDS รว่มกบัโรคฉวยโอกาสหลายโรคAIDS รว่มกบัโรคฉวยโอกาสหลายโรค

HIV / AIDSHIV / AIDS

	�



เนือ้งอกและโรคมะเร็งเนือ้งอกและโรคมะเร็ง
The ICD-O behaviour code & ICD-10 categories

(Metat, Metasis, Metastasis)
		



ตารางเนือ้งอก (Index > neoplasm)

อวยัวะ
ปฐมภมู/ิ3  ทตุยิภมู/ิ6    จดุเร ิม่ตน้/2 ไมร่า้ย/0   ไมแ่นใ่จ/1      

เนือ้งอกรา้ย

เนือ้งอกและโรคมะเร็งเนือ้งอกและโรคมะเร็ง



กรณีทีผู่ป้่วยมารับการรักษาพยาบาลตอ่เนือ่งใหร้หสัโรคมะเร็งโดยมขีอ้พจิารณาดงันี ้
1. ถา้รับไวเ้พือ่รักษามะเร็งชนดิปฐมภมู ิใหใ้ชร้หสัมะเร็งชนดิปฐมภมูนิัน้เป็นรหสัการวนิจิฉัย
หลกั 
2. ถา้รับไวเ้พือ่รักษามะเร็งชนดิทตุยิภมู ิใหใ้ชร้หสัมะเร็งชนดิทตุยิภมูนิัน้เป็นรหสัการวนิจิฉัย
หลกั ถา้ทราบวา่มะเร็งนัน้เริม่ตน้จากอวยัวะใดใหใ้ชร้หสัมะเร็งทีต่าแหน่งเริม่ตน้    (primary 
site) เป็นการวนิจิฉัยรว่ม ถา้ไมท่ราบใหใ้ชร้หสั C80.0 Malignant neoplasm, primary 
site unknown,     so stated เป็นการวนิจิฉัยรว่ม 
3. ใหร้หสัโรคมะเร็งเป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกัทกุครัง้ทีผู่ป้่วยเขา้มารักษาจนกวา่การรักษา
มะเร็งจะสิน้สดุ ถงึแมว้า่มะเร็งนัน้จะถกูตดัออกไประหวา่งการรักษาแลว้ก็ตาม
4. ถา้แพทยไ์มร่ะบวุา่เป็น secodary ใหใ้ชร้หสั primary 

เนือ้งอกและโรคมะเร็งเนือ้งอกและโรคมะเร็ง
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เนือ้งอกและโรคมะเร็งเนือ้งอกและโรคมะเร็ง

Chemotherapy by infusion

	




เนือ้งอกและโรคมะเร็งเนือ้งอกและโรคมะเร็ง
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แตถ่า้แพทยว์นิจิฉัยวา่เป็น “febrile neutropenia” ใหใ้ชร้หสั D70
Agranulocytosis เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั รว่มกบัรหสัการวนิจิฉัยรว่ม ไดแ้ก ่
- ใหร้หสัของไขค้อื R50.9 Fever of unknown origin   ถา้แพทยไ์มร่ะบุ
การตดิเชือ้ หรอื
- รหสัการตดิเชือ้ทีท่ราบตําแหน่ง เชน่ N10 Acute pyelonephritis หรอื
- รหสัในกลุม่ A40.- Streptococcal septicemia หรอื A41.- Other 
septicemia ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่มภีาวะ septicemia   และมกีารเพาะเชือ้
- ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ภาวะขา้งตน้เกดิจากยาเคมบีําบดั ใหใ้ชร้หสั Y43.1 - 
Y43.3 เป็นรหสัสาเหตภุายนอกตามชนดิของยาเคมบีําบดั 

เนือ้งอกและโรคมะเร็งเนือ้งอกและโรคมะเร็ง
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Malignancy
เป้าหมายในการ admit PDx SDx ICD9 หลกัฐาน

รกัษา Primary  CA : Chemo Primary CA -Z51.1
• Chemo
• Immuno Tx
-Secondary CA ถา้มี

• IV chemo 99.25
• Oral chemo  –
• IV immune tx 99.28 Official report 

patho
(ถา้ไมม่ผีล report 
PDX จะเป็น รหสั D
neoplasm)

รกัษา Primary CA: RT Primary CA -Z51.0
-Secondary CA ถา้มี

92.2-, 92.3-,92.4-,92.5-

รกัษา Secondary CA
-ถา้เป็น local tx
-primary หาย/ตดัออก/ไมท่ราบ

Secondary CA -Z51.1, Z51.0 ขึน้กบัการ Tx
-Primary CA หรอื unkown
CA

ขึน้กบัการ Tx

Palliative treatment มะเร็ง -Z51.5 รว่มกบั 
Comorbidity (ถา้ม)ี

พบบนัทกึทีบ่รรยาย
รายละเอยีดของ
มะเร็งทีแ่สดงวา่ยงั 
active (ถา้ไมพ่บ
รายละเอยีดอาจได ้
รหสั Z history CA)

รกัษา complication จาก
มะเร็ง

มะเร็ง -Complication ทีเ่กดิขึน้
-มะเร็งทีต่ําแหน่งอืน่ (ถา้ม)ี

รกัษา complication จากการ
รกัษามะเร็ง

Complication ที่
เกดิขึน้

มะเร็ง (รหสั C)

รกัษาภาวะอืน่ทีไ่มเ่กีย่วกบั
มะเร็ง

ภาวะอืน่ทีน่ํามา 
admit 

- มะเร็ง (รหสั C) ถา้ยงั active
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Anemia (ภาวะโลหติจาง)Anemia (ภาวะโลหติจาง)
หา้มใหร้หสัจาํแนกชนดิของภาวะเลอืดจาง โดยไมม่บีนัทกึคาํวนิจิฉยัของแพทย์
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Anemia (ภาวะโลหติจาง)Anemia (ภาวะโลหติจาง)

ICD -10 - WHO

ICD -10 - TM
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PancytopeniaPancytopenia
ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ pancytopenia ตอ้งใหร้หสั 3 รหสั ประกอบดว้ย

D70 Agranulocytosis
D64.9 Anaemia, unspceified
D69.6 Thombocytopenia, unspecified  

BicytopeniaBicytopenia

ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ bicytopenia ไมม่ใีหร้หสัจําเพาะ ผูใ้หร้หสั
ตอ้งปรกึษาแพทยว์า่ตรวจพบ Neutropenia, Anaemia หรอื
Thombocytopenia แลว้ขอใหแ้พทยแ์กไ้ขการสรปุโรคใหม ่
ตามทีต่รวจพบและไดร้ักษา
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ThalassemiaThalassemia
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Wafarin side effectWafarin side effect

- ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Prolong coagulopathy with bleeding จาก
Wafarin side effect ใหร้หสั D68.3 รว่มกบัรหสั Y44.2
- ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Prolong coagulopathy without bleeding   
จาก Wafarin side effect ใหร้หสั D68.4 รว่มกบัรหสั Y44.2
- ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Long-term use of anticoagulants   
without hemorrhage ใหร้หสั Z92.1
- ถา้ผูป้่วยกนิ anticoagulation substance เกนิขนาด ใหร้หสั 
T45.5 รว่มกบัรหสัสาเหตภุายนอกตามสาเหตทุีก่นิ 
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ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)

- ถา้แพทยว์นิจิฉัย Diabetes mellitus            ใหร้หสั E14.9
- ถา้แพทยว์นิจิฉัย Diabetes mellitus type 1 ใหร้หสั E10.9
- ถา้แพทยว์นิจิฉัย Diabetes mellitus type 2 ใหร้หสั E11.9
- ถา้แพทยว์นิจิฉัย Drug  induce hypoglycemia จากยาตา้น
    เบาหวานในผูป้่วยเบาหวาน E16.0  โรคหลกัและ E11.9 โรครอง
    รว่มกบั Y42.3 เป็นรหสัสาเหตภุายนอก 
- ถา้แพทยว์นิจิฉัย Drug  induce Hypoglycemia coma จากยาตา้น

เบาหวานในผูป้่วยเบาหวาน ใหร้หสัตามประเภทเบาหวานทีแ่พทยบ์นัทกึ
และใหร้หสัหลกัที ่4 เป็น .0  เชน่  E11.0 รว่มกบั Y42.3 เป็นรหสัสาเหตุ
ภายนอก 
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acute

Chronic

Chronic

.2 - .6, 8

ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) ทีม่ภีาวะแทรกซอ้นผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) ทีม่ภีาวะแทรกซอ้น



ตวัอยา่ง ผูป้่วยรับประทานยารักษาเบาหวาน มาดว้ยโรคแทรกซอ้นคอื hypoglycaemic coma แพทย์
วนิจิฉัยวา่เกดิจากยารักษาเบาหวาน 

Hypoglycemic coma

Type 2 diabetes mellitus

Antidiabetic drugs

E11.0

Y42.3

-

ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)



ตวัอยา่ง ผูป้่วย DM type 1 มโีรคแทรกซอ้นคอื diabetic neuropathy

Diabetic neuropathy

Type 1 diabetes mellitus E10.4
G63.2

ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)



Diabetes nephropathy

Diabetes retinopathy, Diabetic peripheral angiopathy,  
Type 2 diabetes mellitus

E11.7

ตวัอยา่ง ผูป้่วยเบาหวานชนดิที ่2 มาดว้ยโรคแทรกซอ้นหลายอยา่ง เชน่ โรคไต, 
โรคจอประสาทตา และ Peripheral angiopathy

H36.0, N08.3, I79.2

ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)



ตวัอยา่ง ผูป้่วยโรคเบาหวานชนดิที ่2 ขณะอยูห่อ้งฉุกเฉนิผูป้่วยนอนซมึ พดูจา
ไมรู่เ้รือ่ง (coma)  และเป็นโรคขอ้จากเบาหวาน

Hyperglycemic coma

Type 2 diabetes mellitus, Diabetic arthropathy

E11.0

E11.6, M14.2

ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)ผูป้่วยโรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)



AlcoholismAlcoholism

- แพทยส์รปุการวนิจิฉัย Alcohol abuse counselling and   surveillance ใหร้หสั Z71.4 
- แพทยส์รปุการวนิจิฉัย Alcohol use ใหร้หสั Z72.1
- แพทยส์รปุการวนิจิฉัย  Acute alcoholic intoxication  ใหร้หสั F10.0
- แพทยส์รปุการวนิจิฉัย  Acute alcoholism  ใหร้หสั F10.2
- แพทยส์รปุการวนิจิฉัย Alcohol rehabilitation ใหร้หสั Z50.2
- แพทยส์รปุการวนิจิฉัย  Alcoholic withdrawal  รว่มกบั convulsion ใหร้หสั F10.3 รหสั
เดยีว   (ถา้ใหร้หส ัZ50.2 แลว้ ไมต่อ้งใหร้หส ัZ71.4 อกี )
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Visual impairment (H54)Visual impairment (H54)
        ผูใ้หร้หสัสามารถใชข้อ้มลูระดบัสายตาของผูถ้กูวัดทีม่กีารบันทกึอยูใ่นประวัต/ิการตรวจตาในเวชระเบยีนของการรับไวเ้พือ่การผา่ตดัใน
ครัง้นัน้มากําหนดรหสัไดแ้มว้า่แพทยจ์ะไมไ่ดส้รปุระดบัของภาวะบกพรอ่งทางการเห็นในการสรปุเวชระเบยีน
 ในกรณีทีม่กีารทําผา่ตดัตอ้กระจกตาเดยีว ใหใ้ชร้ะดบัสายตาขา้งทีจ่ะทําผา่ตดัทีว่ัดดว้ยตาเปลา่หรอืใสแ่วน่ตาทีม่ใีชอ้ยูม่ากําหนดรหสั 

ดงันี้
o นับนิว้ไมไ่ดท้ีร่ะยะ 3 เมตรหรอื 10 ฟตุ ไปจนถงึไมเ่ห็นแสง (แยก่วา่ 3/60 or 20/400 to no light perception) ใหร้หสั H54.4

(Blindness, monocular)
o อา่นแถวที ่6/60 หรอื 20/200 ไมไ่ดท้ีร่ะยะ 6 เมตรหรอื 20 ฟตุแตย่งัสามารถนับนิว้ไดท้ีร่ะยะ 3 เมตรหรอื 10 ฟตุ (แยก่วา่ 6/60 or 

20/200 to 3/60 or 20/400)
    ใหร้หสั H54.5 (Severe visual impairment, monocular)
o อา่นแถวที ่6/18 หรอื 20/70 ไมไ่ดท้ีร่ะยะ 6 เมตรหรอื 20 ฟตุแตย่งัสามารถอา่นแถวที ่6/60 หรอื 20/200 ได ้(แยก่วา่ 6/18 or 20/70 

to 6/60 or 20/200)
    ใหร้หสั H54.6 (Moderate visual impairment, monocular)
o อา่นแถวที ่6/18 หรอื 20/70 หรอืดกีวา่ ไดท้ีร่ะยะ 6 เมตรหรอื 20 ฟตุ
    ใหร้หสั H54.3 (Mild or no visual impairment, binocular)
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Visual impairment (H54)Visual impairment (H54)

        ผูใ้หร้หสัสามารถใชข้อ้มลูระดบัสายตาของผูถ้กูวัดทีม่กีารบันทกึอยูใ่นประวัต/ิการตรวจตาในเวชระเบยีนของการรับไวเ้พือ่การผา่ตดัใน
ครัง้นัน้มากําหนดรหสัไดแ้มว้า่แพทยจ์ะไมไ่ดส้รปุระดบัของภาวะบกพรอ่งทางการเห็นในการสรปุเวชระเบยีน
 ในกรณีทีม่กีารทําผา่ตดัตอ้กระจกทัง้สองตา ใหใ้ชร้ะดบัสายตาขา้งทีจ่ะทําผา่ตดัทีว่ัดดว้ยตาเปลา่หรอืใสแ่วน่ตาทีม่ใีชอ้ยูม่ากําหนดรหสั 

ดงันี้
o นับนิว้ไมไ่ดท้ีร่ะยะ 3 เมตรหรอื 10 ฟตุ ไปจนถงึไมเ่ห็นแสง (แยก่วา่ 3/60 or 20/400 to no light perception) ใหร้หสั H54.0

(Blindness, binocular)
o อา่นแถวที ่6/60 หรอื 20/200 ไมไ่ดท้ีร่ะยะ 6 เมตรหรอื 20 ฟตุแตย่งัสามารถนับนิว้ไดท้ีร่ะยะ 3 เมตรหรอื 10 ฟตุ (แยก่วา่ 6/60 or 

20/200 to 3/60 or 20/400)
    ใหร้หสั H54.1 (Severe visual impairment, binocular)
o อา่นแถวที ่6/18 หรอื 20/70 ไมไ่ดท้ีร่ะยะ 6 เมตรหรอื 20 ฟตุแตย่งัสามารถอา่นแถวที ่6/60 หรอื 20/200 ได ้(แยก่วา่ 6/18 or 20/70 

to 6/60 or 20/200)
    ใหร้หสั H54.2 (Moderate visual impairment, binocular)
o อา่นแถวที ่6/18 หรอื 20/70 หรอืดกีวา่ ไดท้ีร่ะยะ 6 เมตรหรอื 20 ฟตุ
    ใหร้หสั H54.3 (Mild or no visual impairment, binocular)
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Visual impairment (H54)Visual impairment (H54)

ทัง้ 2 ตา

ตาขา้งเดยีว

ท ัง้ตาขา้งเดยีว
และ 2 ตา
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PDR : proliferative diabetic retinopathyPDR : proliferative diabetic retinopathy

แนวทางการสรปุและใหร้หสั
กรณีทีรู่ส้าเหตใุหใ้ชส้าเหตเุป็นโรคหลกั เชน่ โรคจอตาเบาหวาน ใหใ้ชร้หสั
E10.3 Insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications หรอื
E11.3 Non-insulin-dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications เป็นโรคหลกั
และใหร้หสั H36.00-.02 Retinal disorders in diseases classified elsewhere (ICD 10 TM) เป็นโรครว่ม
โดยที่
H36.00 หมายถงึ mild , moderate or severe NPDR
H36.01 หมายถงึ โรคจอตาเบาหวานทีม่ ีdiabetic maculopathy 
H36.02 หมายถงึ PDR ( proliferative diabetic retinopathy ซึง่หมายรวมถงึ vitreous hemorrhage , 
tractional RD และ DME จงึไมต่อ้งใหร้หสัทีแ่สดงความผดิปกตดิงักลา่วในกลุม่ H เป็นโรครว่มอกี )
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• แนวทางการใหร้หสั acute MI
1. กรณีผูป้่วยมาดว้ยอาการ acute MI เมือ่ตรวจเพิม่เตมิ เชน่ ผล coronary angiogram หรอืมี coronary 
imaging หรอื nuclear perfusion พบวา่ม ีsignificant coronary stenosis ให ้acute MI เป็นการวนิจิฉัยโรค
หลกั และให ้atherosclerotic heart disease (I25.1) เป็นการวนิจิฉัยโรครว่ม
2.กรณีนัดมาทํา coronary angiogram จากการอาการ acute MI ในการ admit ครัง้กอ่น แลว้พบ significant 
stenosis หรอืรับ refer จากหน่วยบรกิารอืน่ทีด่แูลรักษา acute MI มาแลว้ 

• สามารถสรปุ acute MI เป็นการวนิจิฉัยหลกัไดใ้นกรณีทีม่อีาการหรอืการวนิจิฉัย acute MI ภายในระยะ 4 
สปัดาห ์และให ้ atherosclerotic heart disease (I25.1) เป็นวนิจิฉัยรว่ม
• การวนิจิฉัย acute MI ภายในระยะ 4 สปัดาห ์หลงัเริม่มอีาการและผลตรวจทีเ่ขา้กบัเกณฑ ์acute MI

• ในกรณีนีต้อ้งระบเุวลาของอาการแน่นอนซึง่กําหนดเวลาภายใน 4 สปัดาห ์  
• ถา้ไมม่กีารระบเุวลาทีเ่กดิอาการ จะไมส่ามารถสรปุ acute MI ได ้

3.ในกรณีทีน่ัดมาทํา coronary angiogram พบวา่ม ีsignificant coronary stenosis หรอืทํา PCI แตไ่มม่หีรอื
ประวตัทิีเ่ขา้ไดก้บัเกณฑใ์นขอ้ 2 ใหส้รปุ  atherosclerotic heart disease (I25.1) เป็นวนิจิฉัยหลกั 

Acute myocardial infarctionAcute myocardial infarction
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ฉดีส ี1 ขา้ง 88.55 Coronary arteriography using a single catheter
1 ฉดีสCีAG ?

ฉดีสี 2 ขา้ง 88.56 Coronary arteriography using two catheters

2 ทาํ PTCA 00.66 Percutaneous transluminal coronary angioplasty [PTCA]

3 ทํา PTCA จํานวน vessel

00.40 Procedure on single vessel
00.41 Procedure on two vessels
00.42 Procedure on three vessels
00.43 Procedure on four or more vessels
00.44 Procedure on vessel bifurcation

00.45 Insertion of one vascular stent
00.46 Insertion of two vascular stents
00.47 Insertion of three vascular stents
00.48 Insertion of four or more vascular stents

36.06 Insertion of non‐drug‐
eluting coronary artery stent(s)

36.07 Insertion of drug‐eluting 
coronary artery stent(s)

IVUS
Cardiac cath �������������������

Thrombectomy 17.55  Transluminal coronary atherectomy ( ICD 9 2015)

4 ใส่ stent กี ่เสน้

5  ใส ่stent ชนดิใด

6 หตัถการรว่ม อืน่ๆ 

YES

YES

YES

YES

การนบั vessel ในการทํา PCI ใหน้บัเสน้ดงันี ้
(ไมน่บัแขนงเล็ก)
1. Left anterior descending coronary artery, LAD   
2. Left circumflex artery, LCX   
3. Right coronary artery, RCA
4. Left main (coronary artery), LM 

       

นับตามจํานวน stent ทีใ่ส่

������������CAG
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00.41 Procedure on two vessels
การนบั vessel ในการทํา PCI ใหน้บัเสน้ดงันี ้(ไมน่บัแขนงเล็ก)
1. Left anterior descending coronary artery, LAD   
2. Left circumflex artery, LCX   
3. Right coronary artery, RCA
4. Left main (coronary artery), LM 

       

หมายเหต ุกรณีการทํา PCI ที ่left main ซึง่ปกตไิม่
ควรทํา ตอ้งไปทํา CABG แตถ่า้มเีหตผุลจําเป็นตอ้งทํา
PCI ที ่left main และ LAD ถอืวา่เป็น 2 vessels ใส ่
stent 3 เสน้ ซึง่จะไดร้หสั 00.41 Procedure on two 
vessels และ 00.47 Insertion of three vascular 
stents แตต่อ้งมกีารบนัทกึตําแหน่งและวธิกีารทําให ้
ละเอยีด 
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- แพทยว์นิจิฉัยวา่ Acute myocardial infarction หรอื Acute  ST elevated myocardial 
infarction ใหร้หสั I21.0-I21.3   ตามตําแหน่งของโรค เชน่  I21.0 Acute transmural
myocardial infarction of anterior wall

- แพทยว์นิจิฉัยวา่ Acute non ST elevated myocardial   infarction หรอื Acute 
subendocardial myocaedial infarction ใหร้หสั I21.4 Acute subendocardial   
myocardial infarction 
- แพทยว์นิจิฉัยวา่ Recurrent myocardial infarction ใหร้หสั ในกลุม่ I22.- ตาม
ตําแหน่งของโรค เชน่ I22.1 Subsequent   myocardial infarction of inferior wall
  

��



I25.1 Atherosclerotic heart disease แพทยว์นิจิฉัยโดยมหีลกัฐานยนืยนัแน่นอนวา่ม ี
significant coronary artery stenosis
 Coronary angiogram 
 Coronary imaging 
 Nuclear perfusion scan

แพทยว์นิจิฉัย Single vessel disease, Double vessel disease หรอื Triple vessel disease
ไมม่รีหสัแยกเฉพาะ

Atherosclerotic heart diseases 
แพทยว์นิจิฉัย Atherosclerotic heart disease จากอาการ และผล EKG. และใหก้ารรักษาโดย
ไมไ่ดท้ําการตรวจวนิจิฉัยเพือ่ยนืยนัแน่นอน I25.0 Atherosclerotic cardiovascular 
disease, so described
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Ischaemic cardiomyopathyIschaemic cardiomyopathy

ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Ischemic cardiomyopathy รว่มกบั Congestive heart failure และ
ตรวจพบ Clinical heart failure
ใหร้หสั I25.5 และใหร้หสั I500, I501 รว่มดว้ยได ้ (ตามguideline 2017)

Cardiac arrest (I46.-)Cardiac arrest (I46.-)
- ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Cardiac arrest with successful   resuscitation ใหร้หสั I46.0
(ทํา CPR สําเร็จ) 
- ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Cardiac arrest ใหร้หสั I46.9 (ทํา CPR   ไมส่ําเร็จ) 
• กรณีทีแ่พทยไ์มไ่ดว้นิจิฉัยในขณะเกดิเหตกุารณแ์น่นอน แตค่าดวา่เกดิ cardiac arrest 
ใหส้รปุและใหร้หสั I46.1 Sudden cardiac death, so described
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Cardiopulmonary resuscitation (CPR)

ไมใ่ช่ CPR

1. กรณีมกีารทาํ Cardioversion รว่มดว้ย 
    ใหร้หสั 99.62 Other electric countershock of heart
2. กรณีไมม่กีารทาํ Cardioversion
    ใหร้หสั 99.63 Closed chest cardiac massage
3. กรณีไมม่กีารบนัทกึรายละเอยีดในขอ้ 1 และ 2 
    ใหร้หสั 99.60 Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise 

specified

(Defibrillation)
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• ในกรณีทํา CPR ในเหตกุารณเ์ดยีวทําหตัถการทัง้สองอยา่ง(CPR with 
defibrillation) ใหส้รปุ defibrillation
99.62 electric countershock of heart เชน่ defibrillation

• ในกรณีทีท่ํา CPR หรอื defibrillation ในตา่ง episode ใหส้รปุหตัถการทัง้
สองรว่มกนัได ้
99.60 Cardiopulmonary resuscitation, not otherwise specified
99.62 Electric countershock of heart เชน่ defibrillation

การสรปุ CPR & Electric countershock 

��



Diagnosis Code
Cerebral infarction I63.9

Sequelae of cerebral infarction I69.3

Sequelae of stroke, not specified as 
haemorrhage or infarction

I69.4

Acute ischemia stroke หรอื ischemia stroke  I63.9 , I64 , I67.8
Lacuna infarction ถา้ไมร่ะบตุาํแหนง่ I63.9 I63.3
Brain stem infarction due to thrombosis เป็น 
Precerebral a. 

I63.0  I63.3 
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กลุม่โรค Acute bronchitis  (J20.-)

1)ประวตั ิไอเดน่ชดั มเีสมหะ  และอาจมไีข ้โดยไมเ่กดิจาก URI
2)ตรวจรา่งกายอาจฟังได ้crepitation
3) ถา้มผีลตรวจ chest x-ray ผลปกติ

 ถา้วนิจิฉัยวา่ acute bronchitis ใหร้หสัในกลุม่ J20.- Acute 
bronchitis ตามชนดิเชือ้ตน้เหตทุีแ่พทยร์ะบุ

 ถา้ไมร่ะบเุชือ้ตน้เหตใุหร้หสั J20.9 Acute bronchitis, unspecified
 ถา้วนิจิฉัยวา่ bronchitis โดยไมร่ะบวุา่เป็น acute หรอื chronic 
 ผูป้่วยทีอ่าย ุ< 15 ปีใหร้หสัในกลุม่ J20.-Acute bronchitis 
 ผูป้่วยทีอ่าย ุ≥ 15 ปีใหร้หสั J40 Bronchitis, not specified as 

acute or chronic
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Influenza (J09, J10.-, J11.-)Influenza (J09, J10.-, J11.-)

- ถา้แพทยร์ะบชุนดิของไวรัส เชน่ A, B, C ใชร้หสัในกลุม่ J10

- ถา้แพทยไ์มไ่ดร้ะบชุนดิของไวรัส ใชร้หสัในกลุม่ J11

- ถา้แพทยร์ะบชุนดิของไวรัส H1N1 หรอื avian influenza ใช ้
รหสั J09
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กลุม่โรค COPD (J44.-)กลุม่โรค COPD (J44.-)
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กลุม่โรค GI bleeding (K92.0-K92.2)กลุม่โรค GI bleeding (K92.0-K92.2)
Diagnosis    Code

Haematemesis  K92.0
Melaena K92.1
Occult Blood in feces R19.5
Gastrointestinal haemorrhage K92.2
Upper gastrointestinal bleeding K92.2 
Hematochezia K92.2
Chronic superficial gastritis K29.3-TM
Chronic atrophic gastritis K29.4
Portal hypertensive gastropathy
other gastritis             เป็น Pdx
portal hypertension    เป็น  Sdx or
Liver cirrhosis              เป็น  Sdx

K29.6
K76.6
K74.6
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กลุม่โรค Esophageal varices with bleeding

 ถา้วนิจิฉัย oesophageal varice ในผูป้่วย cirrhosis  
    Pdx. =  K74.6 : Other and unspecified cirrhosis of liver 

Sdx. =  หากไมม่เีลอืดออกใหร้หสั I98.2* Oesophageal varices without bleeding in 
disease classified elsewhere แต่

    Sdx. = ถา้มเีลอืดออกใหร้หสั I98.3* Oesophageal varices with bleeding in disease 
classified elsewhere  

ถา้วนิจิฉัย oesophageal varice โดยไมร่ะบวุา่เกดิจากสาเหตใุด  แต่
ถา้มเีลอืดออกใหร้หสั I85.0 Oesophageal varices with bleeding  
และถา้ไมม่เีลอืดออกใหร้หสั I85.9 Oesophageal varices without 
bleeding
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กลุม่โรค Acute on top chronic renal failureกลุม่โรค Acute on top chronic renal failure

- ถา้แพทยว์นิจิฉยัวา่ Acute on top chronic renal 
failure ให ้ รหสั N17.- รว่มกบัรหสั N18.-
- ถา้แพทยว์นิจิฉยัวา่ Acute on top chronic renal 
failure stage    5 ใหร้หสั N18.5 เพยีงรหสัเดยีว
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Urolithiasis (N20-N23)

N20.0 
N20.0
N20.0
N20.0
N20.1
N21.0
N13.2
N13.6


	



Diagnosis Code Code

RC  with Acute pyelonephritis N200 N10

RC  with   pyelonephritis N200 N12

RC  with UTI N200 N390

RC  with Acute cystitis N200 N300

RC  with cystitis N200 N309

RC  with Hydronephrosis N200 N132

RC  with pyonephosis N200 N136  

RC  with UC N202

UC N201

RC with UC with Hydroneprosis N202 N132

RC with UC with Hydroneprosis with acute  
pyelonephritis

N202 N136
N10
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Chapter XV
Pregnancy, childbirth and the puerperium

(O00-O99)

Chapter XV
Pregnancy, childbirth and the puerperium

(O00-O99)
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การใหร้หสั
1. มกีารใหร้หสัทีไ่มต่รงกบัคาํวนิจิฉยั
2. บางคร ัง้ตอ้งให ้2 รหสั เชน่ กรณีผูป้่วยต ัง้ครรภ์
3. บทนีไ้มม่รีหสักรชิ/ดอกจนั
4. มกีฎการใหร้หสัเฉพาะบท 

การใหร้หสัผูป้่วยต ัง้ครรภ ์คลอด และหลงัคลอดการใหร้หสัผูป้่วยต ัง้ครรภ ์คลอด และหลงัคลอด









การใหร้หสัผูป้่วยต ัง้ครรภ์การใหร้หสัผูป้่วยต ัง้ครรภ์



กรณีใหร้หสั O99.0 – O99.7 ใหเ้ปลีย่นใช ้O99.8

การใหร้หสัผูป้่วยต ัง้ครรภ์การใหร้หสัผูป้่วยต ัง้ครรภ์


�



• Indication for operative delivery 
• Complication
• Mode of delivery
• Outcome of delivery 

(livebirth or stillbirth/
singleton or multiple)

• Obstetrical procedure 

O00-O99
except 

O80-O84

Z37

72-75 
(ICD-9-CM)

O80-O84
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     การเลอืกรหสัการวนิจิฉัยหลกัสําหรับผูป้่วยทีม่าคลอดบตุรใหพ้จิารณาเรยีงตามลําดบัดงันี้
        ลาํดบัแรก   ถา้คลอดโดยสตูหิตัถศาสตร ์เชน่ ผา่ตดัคลอด ใชค้มี หรอืชว่ยคลอดทา่กน้ ให ้
รหสัขอ้บง่ชีใ้นการทําสตูหิตัถศาสตร ์เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั
        ลาํดบัทีส่อง ถา้คลอดปกต ิแตม่โีรครว่มหรอืโรคแทรกในการรับไวใ้นครัง้นัน้ ใหร้หสัโรครว่หรอื
โรคแทรกทีแ่พทยว์นิจิฉัยวา่รนุแรงทีส่ดุในหมวดอกัษร “O” เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั
       ลาํดบัทีส่าม ถา้คลอดปกต ิแตม่โีรครว่มหรอืโรคแทรก ใหร้หสัของวธิคลอด (O80-O84) เป็น
รหสัการวนิจิฉัยหลกั

- ใหร้หสั Z37.- Outcome of delivery รหสัแสดงผลของการคลอดเป็นรหสัการวนิจิฉัยรว่ม
- หากแพทยไ์มบ่นัทกึผลของการคลอดใน discharge summary ผูใ้หร้หสัตอ้งหาขอ้มลูผลของการ
คลอดจากเวชระเบยีน เชน่ บนัทกึยอ่คลอด,ใบสรปุคลอด เป็นตน้

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด
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รหสัวธิกีารคลอด : คลอดทารกเดีย่ว > คลอดเอง

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด



รหสัวธิกีารคลอด : คลอดทารกเดีย่ว > ใชอ้ปุกรณ์

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด



รหสัวธิกีารคลอด : คลอดทารกเดีย่ว > ผา่ตดัคลอด

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด



รหสัวธิกีารคลอด : คลอดทารกเดีย่ว > มกีารชว่ยเหลอื

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด



รหสัวธิกีารคลอด : ทารกแฝด

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด



รหสัผลการคลอด ใชคู้ก่บัรหสัการคลอด (O80-O84)

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด



รหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอดรหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอด
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รหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอดรหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอด

��



รหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอดรหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอด
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รหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอดรหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอด

��



TR

รหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอดรหสัผา่ตดัและหตัถการผูป้่วยคลอด

Z30.2 +

��



กรณีมกีารวนิจิฉยัรว่ม

O80.0

O42.0
73.59

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด

แพทยส์รปุใน discharge summary Coder ใหร้หสั



Coder ให้รหัส

O34.2

74.1

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด
กรณีมกีารวนิจิฉยัรว่ม

แพทยส์รปุใน discharge summary Coder ใหร้หสั



O34.2

O80.0

73.59

O75.7

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด

กรณีมกีารวนิจิฉยัรว่ม

แพทยส์รปุใน discharge summary Coder ใหร้หสั



แพทยส์รปุใน discharge summary Coder ใหร้หสั

กรณีมโีรคแทรก

O80.0

O72.1
73.59

การใหร้หสัผูป้่วยคลอดการใหร้หสัผูป้่วยคลอด



กลุม่การคลอดกอ่นมาถงึสถานพยาบาลกรณี
Birth before arrival (BBA)

กลุม่การคลอดกอ่นมาถงึสถานพยาบาลกรณี
Birth before arrival (BBA)

1) กรณีการคลอดกอ่นมาถงึสถานพยาบาล BBA ถา้ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นและไมไ่ดท้าํ
หตัถการใดเพิม่ ( เชน่ ตดัสายสะดอื ทาํคลอดรก เย็บแผล ) แพทย์ Auditor ควรวนิจิฉยั
วา่ Care and examination immediately after delivery (Z39.0)

2) กรณีผูป้่วยคลอดกอ่นมาถงึสถานพยาบาลน ัน้ แตไ่ดร้บัการทาํหตัถการบางอยา่งที่
เกีย่วกบัการคลอดในสถานพยาบาล เชน่ ตดัสายสะดอื ทาํคลอดรก เย็บแผล แพทย์
Auditor ควรวนิจิฉยัวา่ Single spontaneous delivery (O80.0) เหมอืนคลอดปกต ิใน
สถานพยาบาล

3) กรณีผูป้่วยทีถ่กูสง่ตอ่มาจากสถานพยาบาลอืน่หลงัคลอดพรอ้มบตุรทีป่่วยโดยตวัผูป้่วย
ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นจากการคลอด ถา้แพทยร์บัไวเ้พือ่ใหบ้รกิารดแูลหลงัคลอด ใหร้หสั 
Z39.0 care andexamination immediately after delivery แตถ่า้แพทยร์บัไวเ้พือ่ให้
อยูด่แูลบตุรทีป่่วย โดยไมไ่ดใ้หบ้รกิารดแูลหลงัคลอด ใหร้หสั Z76.3 healthy person
accompanying sick person (ไมส่ามารถเบกิเป็น IPUC. ได้ )
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Chapter XIII
Diseases of the musculoskeletal system

and connective tissue
(M00-M99)

Chapter XIII
Diseases of the musculoskeletal system

and connective tissue
(M00-M99)
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ICD nomenclature VS Thai-doctor nomenclature
ICD VS คาํวนิจิฉยัของแพทย์

Arthropathy = ArthritisArthropathy = Arthritis

Arthrosis/Osteoarthrosis = Osteoarthritis (OA)Arthrosis/Osteoarthrosis = Osteoarthritis (OA)

Gonarthrosis = Osteoarthritis of kneeGonarthrosis = Osteoarthritis of knee

Coxarthrosis = Osteoarthritis of hipCoxarthrosis = Osteoarthritis of hip

Arthrodesis = Fusion of bone / jointArthrodesis = Fusion of bone / joint

Pseudoarthrosis = Nonunion of fracturePseudoarthrosis = Nonunion of fracture

��



Site code

��



Musculoskeletal
 [At the beginning of this chapter]

Internal derangement of knee
(M23) 

Dorsopathies (Spine)  
(M40-M54:except M50, M51: Before M40) 

Biomechanical lesions
(M99)

Site code

��











ในบทนีผู้ใ้หร้หสัควรศกึษาระบบการวนิจิฉยัโรครว่ม (DRGs) 
เพราะบางรหสัไมส่ามารถนําไปใชไ้ดต้ามกฎของ  DRGs  

��



DRGs ICD-10

Site code
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กลุม่โรค Nonunion และ Pseudarthrosis (M84.1, M96.0)กลุม่โรค Nonunion และ Pseudarthrosis (M84.1, M96.0)

การใหร้หสั
ถา้วนิจิฉัยวา่เป็น nonunion ทีเ่กดิขึน้ในผูป้่วยกระดกูหกัทีไ่มไ่ดร้ับการรักษา 
หรอืไดร้ับการรักษาดว้ยวธิ ีclosed treatment เชน่ closed reduction of 
fracture ใหร้หสั M84.1 Nonunion of fracture [pseudarthrosis] (อยา่ลมื 
site code)
ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่เป็น nonunion ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการรักษาโดยการทํา
ผา่ตดั เชน่ fusion, arthrodesis หรอื insertion of orthopedic implant ให ้
รหสั M96.0 pseudarthrosis after fusion or arthrodesis



กลุม่โรค Nonunion และ Pseudarthrosis (M84.1, M96.0)กลุม่โรค Nonunion และ Pseudarthrosis (M84.1, M96.0)

การใหร้หสั
ถา้วนิจิฉัยวา่เป็น nonunion ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการรักษาโดยการทําผา่ตดั เชน่ fusion, 
arthrodesis หรอืinsertion of orthopedic implant รว่มกบั ม ีinternal fixation แตกหรอื
หกั (Broken plate and nail / Failed plate and nail) ใหร้หสั T84.1 Mechanical 
complication of internal fixation device of bones of limb หรอื T84.2 Mechanical 
complication of internal fixation device of other bones รว่มกบั M96.0
Pseudarthrosis after fusion or arthrodesis และ Y79.2 Orthopaedic devices 
associated with adverse incidents (prosthetic and other implants, and materials 
accessory devices) เป็นรหสัสาเหตภุายนอก



กลุม่โรค Nonunion และ Pseudarthrosis (M84.1, M96.0)กลุม่โรค Nonunion และ Pseudarthrosis (M84.1, M96.0)

การใหร้หสั
ถา้วนิจิฉัยวา่เป็น nonunion ทีเ่กดิขึน้หลงัจากการรักษาโดยการทําผา่ตดั เชน่ fusion, 
arthrodesis หรอืinsertion of orthopedic implant รว่มกบั มกีารตดิเชือ้ เชน่ เชน่ 
Infection after internal fixation ใหร้หสั T84.6 Infection and inflammation 
reaction due to internal fixation device รว่มกบั M96.0 Pseudarthrosis after fusion 
or arthrodesis และ Y83.1 Surgical operation with implant of artificial internal 
device เป็นรหสัสาเหตภุายนอก



ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Infection after internal fixation ใหร้หสั 
    T84.6 Infection and inflammatory reaction due to internal fixation device [any site]
คูก่บัรหสั 
    Y83.1 Surgical operation with implant of artificial internal device

Infection after internal / external fixation

Broken plate and nail / Failed plate and nail

      ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Fatigue failure of implant/device without radiographic bone 
healing ใหร้หสั 

T84.1 Mechanical complication of internal fixation device of bones of limb เป็นรหสั
การวนิจิฉัยหลกั และใหร้หสั 

Y79.2 Orthopaedic devices associated with adverse incidents (Prosthetic and other 
implants, materials and accessory devices)  เป็นรหสัสาเหตภุายนอก
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      ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Fatigue failure of implant/device without radiographic 
bone healing ใหร้หสั 

T84.1 Mechanical complication of internal fixation device of bones of limb 
เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั และใหร้หสั 

Y79.2 Orthopaedic devices associated with adverse incidents (Prosthetic 
and other implants, materials and accessory devices)  เป็นรหสัสาเหตภุายนอก

Broken plate and nail / Failed plate and nail
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แนวทางการใหร้หสัหตัถการ
การผา่ตดัทัง้ 3 ประเภท ใหร้หสั 81.54 Total knee replacement

กลุม่หตัถการ Partial Knee replacementกลุม่หตัถการ Partial Knee replacement
1. กรณีผา่ตดัเฉพาะ medial หรอื lateral compartment arthritis 
    บนัทกึวา่ Unicompartmental Knee Arthroplasty
2. กรณีผา่ตดัเฉพาะ medial compartment arthritis รว่มกบั 

patellofemoral arthritis บนัทกึวา่ Bicompartmental Knee 
Arthroplasty

3. กรณีเป็นการผา่ตดัเปลีย่นผวิลกูสะบา้ไปพรอ้มกบัการทํา Total 
Knee Arthroplasty บนัทกึวา่ Total Knee Arthroplasty

    - กรณีเป็นการผา่ตดัเฉพาะ Patellofemoral บนัทกึวา่ 
Patellofemoral arthroplasty ใชร้หสั 78.46

    - กรณีเป็นการผา่ตดัเฉพาะ กระดกูงอกทีเ่สือ่มออก ตกแตง่ให ้
      กระดกูลกูสะบา้เขา้รปู โดยไมม่กีารเปลีย่น หรอื ใสอ่ปุกรณ์
      ใดๆ บนัทกึวา่ Patelloplasty ใชร้หสั 78.46



Total knee replacement / Revise total knee replacement
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00.80 เปลีย่นทัง้หมด 3 สว่น

00.81 เปลีย่นเฉพาะสว่นวัสดทุีร่องรับบนกระดกูหนา้แขง้

00.82 เปลีย่นโลหะสว่นครอบกระดกูตน้ขาสว่นปลาย

00.83 เปลีย่นวัสดเุทยีมสว่นลกูสะบา้

00.84 เปลีย่นวัสดเุทยีมรองรับขอ้สว่นทีอ่ยูเ่หนอืโลหะครอบ
 บนกระดกู tibia 

00.85 เปลีย่นวัสดเุทยีมสว่นลกูสะบา้

กลุม่หตัถการ Revision of knee replacementกลุม่หตัถการ Revision of knee replacement
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Total hip replacement / Hip resurfacingTotal hip replacement / Hip resurfacing

���



Total hip replacement / Hip resurfacingTotal hip replacement / Hip resurfacing
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Total hip replacement / Hip resurfacingTotal hip replacement / Hip resurfacing
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Total hip replacement / Hip resurfacingTotal hip replacement / Hip resurfacing

���



Total hip replacement / Hip resurfacingTotal hip replacement / Hip resurfacing
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Total hip replacement / Hip resurfacingTotal hip replacement / Hip resurfacing
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Chapter XVI
Certain conditions originating in the  perinatal period

(P00-P96)

Chapter XVI
Certain conditions originating in the  perinatal period

(P00-P96)
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ลาํดบัการสรปุเวชระเบยีนเด็กแรกเกดิ

• Prematurity/ Low birth weight เป็น Pdx
• Birth asphyxia
• Complication
• Congenital anomalies
• Affected by maternal factors เป็น Sdx.เทา่น ัน้
• Liveborn Z38.- เฉพาะ รพ ทีท่าํคลอด
• Non significant diagnosis

• Major procedure
• Significant procedure
• Minor procedure

��	
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ทารกแรกเกดิ (Newborn)

ใหร้หสั Z38.- สําหรับทารกแรกเกดิทีเ่กดิในโรงพยาบาลทีท่ารกคลอด หรอืแรกคลอดนอก
โรงพยาบาลแลว้มารับการรักษาทีโ่รงพยาบาล

ไมใ่หร้หสั Z38.- สําหรับทารกแรกเกดิทีส่ง่ตอ่มารับการรักษาจากโรงพยาบาลอืน่

ใหร้หสั Z38.- เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกัสําหรับทารกแรกเกดิปกติ

ไมใ่หร้หสั Z38.- เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกัสําหรับทารกแรกเกดิทีม่คีวามผดิปกติ
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ทารกแรกเกดิ (Newborn)
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การใหร้หสั P07 : Preterm & Low birth weight
Term ≥ 37 - ≤ 42 week

Weight ≥ 2,500 - ≤ 4,500 gram 

ทารกแรกเกดิ (Newborn)
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การใหร้หสั P07 : Preterm & Low birth weight
ทารกแรกเกดิ (Newborn)
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ทารกคลอดกอ่นกําหนด (preterm) หมายถงึ ทารกทีค่ลอดกอ่นอายคุรรภ์
ครบ 37 สปัดาหน์ํ้าหนักนอ้ย (Low birth weight) หมายถงึ นํ้าหนักนอ้ยกวา่ 
2,500 กรัม 

ทารกคลอดกอ่นกําหนดทีม่กีารเจ็บป่วยอยา่งอืน่รว่มดว้ยใหใ้ชร้หสักลุม่ P07.-
เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั และรหสัการเจ็บป่วยอืน่เป็นรหสัการวนิจิฉัยรว่ม

ถา้ทราบทัง้อายคุรรภแ์ละนํ้าหนักใหใ้ชร้หสันํ้าหนักในการใหร้หสั ดงันัน้หาก
ใหร้หสั P07.0 หรอื P07.1 แลว้ ไมต่อ้งใหร้หสั P07.2 หรอื P07.3 อกี 

รหสัในกลุม่ P07.- ใชส้ําหรับทารกทีค่ลอดกอ่นกําหนดเทา่นัน้

การใหร้หสั P07 : Preterm & Low birth weight
ทารกแรกเกดิ (Newborn)

ถา้แพทยว์นิจิฉัย Preterm with low birth weight มหีลกัเกณฑ ์ดงันี้
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Congenital pneumonia หมายถงึ pneumonia ทีเ่กดิกบั
ทารกตัง้แตอ่ยูใ่นครรภ์ หรอืตดิตอ่ในระหวา่งการคลอดเทา่นัน้ ซึง่
มกัเกดิอาการตัง้แตแ่รกเกดิถงึอายุ 2 วนั

กรณีแพทยว์นิจิฉัย Congenital pneumonia ใชร้หสัในกลุม่
P23.-

กรณีแพทยว์นิจิฉัย pneumonia เมือ่อายมุากกวา่นีใ้หใ้ชร้หสั
ในกลุม่ J12 - J18

การใหร้หสั P23.- Congenital pneumonia
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ในทารกแรกเกดิทีม่อีาการตวัเหลอืงอนัเนือ่งมาจาก G6PD deficiency และแพทย์
วนิจิฉัย Neonatal jaundice from G6PD 
ใหใ้ชร้หสั
P59.8 Neonatal jaundice from other specified causes หรอื
P58.8 Neonatal jaundice due to other specified excessive haemolysis

เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั และใหร้หสั
D55.0 Anaemia due to glucose-6-phosphate dehydrogenase [G6PD] deficiency 
และ Z38.- เป็นรหสัการวนิจิฉัยรว่ม

การใหร้หสั G6PD deficiency 
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S0 = head
S1 = neck
]

S2 = thorax
|

S4 = shoulder and upper arm
S3 = abdomen, lower back,lumbar spine and pelvis
S5 = elbow and forearm
S6 = wrist and hand
S7 = hip and thigh

S8 = knee and lower leg

|S9 = ankle and foot

รหสัการบาดเจ็บสองหลกัแรกจาํแนกตามอวยัวะ
Injury
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S0 = head
S1 = neck
]

S2 = thorax
|

S4 = shoulder and upper arm
|

S3 = abdomen, lower back, lumbar spine and pelvis
|
S5 = elbow and forearm
|

S6 = wrist and hand
|

S7 = hip and thigh

|

S8 = knee and lower leg

|

S9 = ankle and foot

Injury
รหสัหลกัทีส่ามจาํแนกลกัษณะการบาดเจ็บ

0 = Superficial injury /Abrasion 
/Contusion
1 = Open wound / Cut wound
2 = Fracture
3 = Dislocation, sprain and strain
4 = Injury to nerves and spinal cord
5 = Injury to blood vessels
6 = Injury to muscle, fascia and tendon
7 = Crushing injury
8 = traumatic amputation 
9 = Other and unspecified injuries
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       ใหร้หสับาดแผลทีล่กึทีส่ดุและกวา้งทีส่ดุ เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั และใหร้หสั
บาดแผลอืน่และรหสับอกความกวา้ง (เชน่ 25 % burn) เป็นรหสัการวนิจิฉันรว่ม

BURN หมายถงึ การบาดเจ็บของผหินังและเนือ้ทีเ่กดิจากความรอ้น กระแสไฟฟ้า รังส ีหรอื
การเสยีดส ีแบง่ตามความลกึเป็น 4 degree คอื
1. First degree มบีาดแผลเฉพาะชัน้ epidermis
2. Second degree หรอื partial thickness มบีาดแผลถงึชัน้ dermis
3. Third degree หรอื full thickness มบีาดแผลตลอดชัน้ dermis
4. Fourth degree มบีาดแผลถงึกลา้มเนือ้หรอืกระดกู

การใหร้หสัการ BURN 

       หากแพทยไ์มไ่ดส้รปุความกวา้ง (area burn) ผูใ้หร้หสัตอ้งหาขอ้มลูในเวช
ระเบยีนมาบนัทกึรหสั
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1. Head (9%)
2. Right arm (9%)
3. Left arm (9%)
4. Chest (9%)
5. Abdomen (9%)
6. Upper back (9%) (back of 4.)
7. Lower back (9%) (back of 5.)
8. Right thigh (9%)
9. Left thigh (9%)
10. Right leg (below the knee) (9%)
11. Left leg (below the knee) (9%)
12. 1 %

To approximate the percentage of burned surface 
area, the body has been divided into eleven sections 
+ 1%: 

1

2 3

4

5

8 9

10 11

12

The Rule of Nines
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ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Infection after internal fixation ใหร้หสั 
    T84.6 Infection and inflammatory reaction due to internal fixation device [any site]
คูก่บัรหสั 
    Y83.1 Surgical operation with implant of artificial internal device

Infection after internal / external fixation

Broken plate and nail / Failed plate and nail

      ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Fatigue failure of implant/device without radiographic bone healing 
ใหร้หสั 

T84.1 Mechanical complication of internal fixation device of bones of limb เป็นรหสัการ
วนิจิฉัยหลกั และใหร้หสั 

Y79.2 Orthopaedic devices associated with adverse incidents (Prosthetic and other 
implants, materials and accessory devices)  เป็นรหสัสาเหตภุายนอก
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      ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ Fatigue failure of implant/device without radiographic bone 
healing ใหร้หสั 

T84.1 Mechanical complication of internal fixation device of bones of limb เป็น
รหสัการวนิจิฉัยหลกั และใหร้หสั 

Y79.2 Orthopaedic devices associated with adverse incidents (Prosthetic and 
other implants, materials and accessory devices)  เป็นรหสัสาเหตภุายนอก

Broken plate and nail / Failed plate and nail
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Snake bite
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Wound infection
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กลุม่กรณีรบั refer มารกัษาตอ่
1.กรณีเป็น medical case เชน่ Pneumonia  Sepsis ตอ้งมาฉีดยาตอ่ มกีารประเมนิทีช่ดัเจน

วา่ผูป้่วยเป็นโรคนัน้จรงิ และมารักษาตอ่เนือ่ง ใหภ้าวะน ัน้ๆ เป็นวนิจิฉยัโรคหลกั
2. กรณีเป็น surgical case ไดร้ับการรักษาโดยการผา่ตดัจนภาวะนัน้ๆ สิน้สดุแลว้ แบง่เป็น

 2.1 ถา้ยังตอ้งมกีารดแูล ทําหตัถการอยู ่เชน่ ทําแผล ใหส้รปุการวนิจิฉัย Follow-up 
care ( Z42.- - Z48.-) เป็นวนิจิฉัยโรคหลกั โดยไมต่อ้งสรปุการวนิจิฉัยโรคเดมิทีไ่ด ้
รักษาไปแลว้
2.2  ถา้เป็นการพักฟื้น ผูป้่วยกําลงัฟื้นตวัจากการผา่ตดั หรอืการบาดเจ็บอาการของผูป้่วย
ดขีึน้ตามลําดบั เพยีงแตย่ังไมห่ายเป็นปกต ิ และไมม่ภีาวะแทรกซอ้นทีต่อ้งรักษาใหส้รปุ
การวนิจิฉัย Convarescence care (Z54.-) เป็นวนิจิฉยัโรคหลกั โดยไมต่อ้งสรปุ
การวนิจิฉยัโรคเดมิทีไ่ดร้กัษาไปแลว้ 
2.3  ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่รับผูป้่วยไวเ้พือ่รักษาภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิจากการรักษาเดมิที่
เคยไดร้ับ  ไมถ่อืวา่เป็นการรับไวเ้พือ่พักฟื้น  ใหแ้พทยส์รปุภาวะแทรกซอ้นทีร่ับไวร้ักษา
เป็นการวนิจิฉัยโรคหลกั โดยไมต่อ้งวนิจิฉัยโรคเดมิทีไ่ดร้ักษาไปแลว้ 

�3�



การ refer ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเวชศาสตรฟ์ื้นฟู
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