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  วนัท ี 11-12  พฤศจกิายน  2562 
โรงแรมรชิมอนด ์ นนทบรุ ี

โครงการ 
“   อบรมฟืนฟคูณะกรรมการตรวจสอบ

Coding audit  ปี 2563 ”

  

แนวทางการสรปุโรค
กลุม่รหสั C D H  K M S  T 

นายแพทยว์รชยั  องึอภนินัท์



แผนการตรวจสอบ ปีงบประมาณ 2563
การตรวจสอบดา้น กจิกรรม จาํนวนเป้าหมาย วธิกีารดาํเนนิงาน

Coding ตรวจสอบขอ้มลูผูป่้วยใน  250,000  สปสช.เขต

Billing Cataract 1,000  สตช.
Locking plate 1,000  สตช

Quality

HD 1,300 สปสช.เขต
MRA 80,000 สปสช.เขต
PCI 300 สตช.

MIS / ODS / KT / CABG 2 เรอืง

ประสานราช
วทิยาลยั/สมาคม
วชิาชพี 
ดาํเนนิการ
ตรวจสอบดา้น
คณุภาพบรกิาร

3 กองทนุ ลงพนืทตีรวจสอบ Coding 
รว่ม 3 กองทนุ

600 ฉบบั
(6 ครงั) สตช.



พัฒนาศกัยภาพผูต้รวจสอบ
• สนับสนุนและตดิตามประเมนิผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบใหม่

• ลงพนืทรีว่มการตรวจสอบ OPLG ในรปูแบบรวมศนูย ์ของสปสช.เขต
• การอบรมฟืนฟ ูCoding  3 รุน่ ในเดอืนพฤศจกิายน 2562

• Re Audit
• Billing 750 ฉบบั กรณี OPLG

กจิกรรม ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63 ม.ีค.-63 เม.ย.-63 พ.ค.-63 ม.ิย.-63 ก.ค.-63 ส.ค.-63 ก.ย.-63

Re Audit             

   1 สตช.แจง้รายการเป้าหมายการ Re Audit ให ้สปสช.เขต             

   2.สปสช.เขตรวบรวมใบAudit สง่ให ้สตช             

   3.สตช.ดาํเนนิการ Re Audit             

  ดาํเนนิการโดย สปสช.เขต
  ดาํเนนิการโดย สตช.

• Coding การประเมนิผลการตรวจสอบเวช
ระเบยีน จํานวน 3,500 ฉบบั



เงอืนไขการตรวจสอบเวชระเบยีน 2563

กลุม่โรคมะเร็ง

• ใหร้หสักลุม่มะเร็ง รว่มกบัรหสักลุม่
ภาวะแทรกซอ้นจากการรกัษา

• การเลอืกโรคหลกั ?
• ขอ้มลูสนบัสนนุ?
• ผดิหลกัการ?

• ใหร้หสัSecondary metastatic เป็น
โรคหลกั กรณีมาใหเ้คมบีาํบดั และรงัสี
รกัษา

• มะเร็งปฐมภมูหิาย ?
• ขอ้มลูสนบัสนนุ?
• ผดิหลกัการ?

• การสรปุโรคในกลุม่มะเร็งตบัทตีอ้งมี
หลกัฐานเฉพาะสนบัสนนุ

• ขอ้มลูสนบัสนนุ?

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



C00‐C97 Malignant neoplasms
C00‐C75 Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of specified sites, except of 
lymphoid, haematopoietic and related tissue
C00‐C14 Lip, oral cavity and pharynx
C15‐C26 Digestive organs
C30‐C39 Respiratory and intrathoracic organs
C40‐C41 Bone and articular cartilage
C43‐C44 Skin
C45‐C49 Mesothelial and soft tissue
C50         Breast
C51‐C58 Female genital organs
C60‐C63 Male genital organs
C64‐C68 Urinary tract
C69‐C72 Eye, brain and other parts of central nervous system
C73‐C75 Thyroid and other endocrine glands
C76‐C80 Malignant neoplasms of ill‐defined, secondary and unspecified sites
C81‐C96 Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary, of lymphoid, haematopoietic
and related tissue
C97         Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites
D00‐D09 In situ neoplasms
D10‐D36 Benign neoplasms
D37‐D48 Neoplasms of uncertain or unknown behavior

Chapter II
Neoplasms
(C00‐D48)
This chapter contains the following broad groups of neoplasms:



องคป์ระกอบสาํคญัในการสรปุโรคมะเร็ง

• สรปุการให ้chemotherapy/Radiation 
• Diagnostic procedure : Biopsy ระบตํุาแหน่ง, 

Scope, CT scan, Barium swallowing, Bone 
marrow biopsy, Ultrasound, Bone scan, MRI

• ตําแหน่งอวยัวะทเีกดิเนอืงอก (SITE not ORGAN )
• Primary/ Secondary
• morphology/ histology/ behavior) 
• ผูป่้วยมารับการรักษาดว้ยเรอืงอะไร

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรคมะเร็ง
1. พบหลกัฐานสนับสนุนการวนิจิฉัยวา่เป็นมะเร็งปรากฏอยูใ่นทใีดทหีนงึของเวชระเบยีน  

เชน่  ผลการตรวจชนิเนอืทางพยาธวิทิยา  ผลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  หรอืผล
การตรวจทาง imaging ทสีนับสนุน 

2. ถา้รับไวเ้พอืรักษามะเร็งชนดิปฐมภมู ิ ใหใ้ชม้ะเร็งชนดิปฐมภมูนัินเป็นการวนิจิฉัยโรค
หลกั

3. ถา้รับไวเ้พอืรักษามะเร็งชนดิทตุยิภมู ิและมะเร็งปฐมภมูหิายไป/ตดัออกจากตวัผูป่้วย
แลว้ใหใ้ชม้ะเร็งชนดิทตุยิภมูนัินเป็นการวนิจิฉัยโรคหลกั ถา้ทราบวา่มะเร็งนันเรมิตน้
จากอวยัวะใด ใหใ้ชม้ะเร็งทตํีาแหน่งเรมิตน้ (Primary site) เป็นการวนิจิฉัยโรครว่ม  
ถา้ไมท่ราบใหใ้ช ้รหสั C80.0 malignant neoplasm,primary site unknown, so 
stated  เป็นการวนิจิฉัยโรครว่ม 

4. กรณีทผีูป่้วยไดรั้บการวนิจิฉัยวา่เป็นโรคมะเร็งจากสถานพยาบาลอนื แลว้มารับการ
รักษาตอ่เนอืง  สามารถใชห้นังสอืสง่ตวัหรอืบนัทกึการซกัประวตัขิองแพทยท์บีอก
รายละเอยีด ชนดิ  ตําแหน่ง การรักษาทผีูป่้วยไดรั้บเป็นหลกัฐานสนับสนุนการวนิจิฉัย

5. ถา้ admit เพอืให ้chemo/RT ตอ้งมผีล official report
เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรคมะเร็ง

6. ควรระบดุว้ยวา่ผูป่้วยมารักษามะเร็งครังนดีว้ยวธิใีด เชน่ เคมบํีาบดั รังสรัีกษา หรอื
ใหก้ารรักษาแบบประคบัประคองโดยบนัทกึเป็นการวนิจิฉัยรว่ม

7. ใหส้รปุโรคมะเร็งเป็นการวนิจิฉัยโรคหลกัทกุครังทผีูป่้วยเขา้มารักษาเกยีวกบั
โรคมะเร็งจนกวา่การรักษามะเร็งจะสนิสดุ  ถงึแมว้า่มะเร็งนันจะถกูตดัออกไป
ระหวา่งการรักษาแลว้กต็าม

8. กรณีทรัีบผูป่้วยไวเ้พอืรักษาโรคแทรกซอ้นทเีกดิจากโรคมะเร็ง แมผู้ป่้วยจะไดรั้บ
การรักษาเฉพาะโรคแทรกซอ้นนันเพยีงอยา่งเดยีว ถา้โรคมะเร็งยงัไมห่ายจากตวั
ผูป่้วยใหแ้พทยบ์นัทกึโรคมะเร็ง เป็นการวนิจิฉัยโรคหลกั และบนัทกึโรคแทรกซอ้น
นันเป็นการวนิจิฉัยโรครว่ม

9. กรณีทรัีบผูป่้วยเพอืรักษาโรคแทรกซอ้นทเีกดิจากการรักษาโรคมะเร็ง บนัทกึโรค
แทรกซอ้นนันเป็นการวนิจิฉัยโรคหลกั และบนัทกึโรคมะร็งหรอืประวตัอิดตีของ
โรคมะเร็งเป็นการวนิจิฉัยโรครว่ม

 เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรคมะเร็ง
กรณีรับไวเ้พอืให ้chemotherapy  radiation ฯลฯ  ในผูป่้วยทมีปัีญหาเรอืง  metastasis  
มขีอ้พจิารณา  ดงันี

 ถา้มะเร็งปฐมภมูยิงัไมห่ายไปจากตวัผูป่้วย ใหม้ะเร็งปฐมภมูเิป็นการวนิจิฉัยโรค
หลกั และใหม้ะเร็งทตุยิภมูเิป็นการวนิจิฉัยโรครว่ม 
 ถา้รับไวรั้กษาดว้ยปัญหามะเร็งทตุยิภมู ิและมะเร็งปฐมภมูหิายไป/ตดัออกจากตวั
ผูป่้วยแลว้ ใหม้ะเร็งทตุยิภมูเิป็นการวนิจิฉัยโรคหลกั  ใหม้ะเร็งทตํีาแหน่งเรมิตน้ หรอื
ประวตักิารเคยเป็นมะเร็ง(Personal history of malignant neoplasm of.....)เป็นการ
วนิจิฉัยโรครว่ม

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ





1. มผีลตรวจ CT abdomen หรอื MRI abdomen ตอ้งพบวา่ม ีmass ทบีรรยายลกัษณะที
เขา้ไดก้บั hepatocellular carcinoma และ

2. มผีลการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ alpha fetoprotein (AFP) มากกวา่ 400 IU/L 
สนับสนุน หรอื มผีล pathology  ยนืยนัการวนิจิฉัย 

3. กรณีผูป่้วยเกา่ตอ้งพบหลกัฐานการตรวจวนิจิฉัยขอ้ 1) และ 2) ตามขา้งตน้
    หมายเหต ุ  ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ hepatocellular carcinoma จากผล image โดยไมม่ี

ผล alpha fetoprotein (AFP) สนับสนุนใหร้หสั C22.9 malignant neoplasm of liver, 
unspecified 

กลุม่โรค Hepatocellular carcinoma (C22.0)

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ





กลุม่โรค Intrahepatic cholangiocarcinoma
(Intrahepatic bile duct carcinoma) (C22.1)

• หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบตอ้งมขีอ้มลูสนบัสนนุ ดงันี
1) ตอ้งมกีารตรวจชนิเนอืสนับสนุนวา่เป็น cholangiocarcinoma
2) กรณีผูป่้วยเกา่ตอ้งพบหลกัฐานการวนิจิฉัยตามขอ้ 1)
หมายเหตุ
ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ intrahepatic cholangiocarcinoma หรอื cholangiocarcinoma

มผีลการตรวจชนิเนอืสนับสนุน จงึจะไดร้หสั C22.1 Intrahepatic bile duct 
carcinoma 

ไมม่ผีลตรวจชนิเนอื  ใหร้หสั C22.9 malignant neoplasm of liver, unspecifed
ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ liver tumor ใหร้หสั D37.6 neoplasm of uncertain or unknown 

behavior of  liver, gallbladder and bile ducts
ถา้แพทยว์นิจิฉัยวา่ liver mass ใหร้หสั K76.9 liver disease, unspecified

R93.2 Abnormal findings on diagnostic imaging of liver and biliary tract

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง
เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ





Malignant neoplasms of lymphoid  (C81-C88)

• ไมต่อ้งใหร้หสั lymph node metastasis รว่มดว้ย เนอืงจากเป็น 
malignancy ทเีกดิจาก lymph node  

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH MALIGNANCY

      ในกรณีทรีบัผูป่้วยดว้ยปญัหาโรคแทรกซอ้นทเีกดิจากโรคมะเร็ง แมผู้ป่้วยจะไดร้บัการ
รกัษาเฉพาะโรคแทรกซอ้นนนัเพยีงอยา่งเดยีวถา้หากโรคมะเร็งยงัไมห่ายไปจากตวัผูป่้วย
ใหแ้พทยบ์นัทกึโรคมะเร็งเป็นการวนิจิฉยัหลกั และบนัทกึโรคแทรกซอ้นนนัเป็นการวนิจิฉยั
รว่ม
โรคแทรกซอ้นของโรคมะเร็งทพีบบอ่ย ไดแ้ก่

1. Anaemia
2. Paraneoplastic syndrome 
3. โรคทเีกดิจากการอดุตนัของอวยัวะตา่งๆ เชน่ obstruction of bile duct, 

obstructive pneumonia, hydronephrosis, เป็นตน้
4. Haemorrhage เชน่ ruptured hepatoma, 
5. Bleeding from gastric cancer ulcer เป็นตน้

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH MALIGNANCY

     ในกรณีทรีบัผูป่้วยดว้ยปญัหาโรคแทรกซอ้นทเีกดิจากการรกัษาโรคมะเร็ง ไมว่า่
โรคมะเร็งยงัมอียูห่รอืหายไปแลว้ ใหแ้พทยบ์นัทกึโรคแทรกซอ้นนนัเป็นการวนิจิฉยัหลกั 
และบนัทกึโรคมะเร็งหรอืประวตัอิดตีของโรคมะเร็งเป็นการวนิจิฉยัรว่ม
โรคแทรกซอ้นจากการรกัษาทพีบบอ่ย ไดแ้ก่

1. Febrile neutropenia หมายถงึ ภาวะทมีจีาํนวนเม็ดเลอืดขาวชนดิ
neutrophil (absolute neutrophil count) ลดตาํ

2. Toxic gastroenteritis เชน่ คลนืไส ้อาเจยีน มกัเกดิจากยาเคมบีาํบดั
3. Radiation proctitis   เกดิจากไดร้บัรงัสรีกัษา 
4. Postprocedural hypoparathyroidism จากการผา่ตดัตอ่มไทรอยด์
5. Postgastric surgery syndrome หลงัการผา่ตดักระเพาะอาหาร

Complication from Tx : Chemo, RT, Surgery 
เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



แนวทางการพจิารณาเอกสารประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีน

กรณีทมีารกัษาโรคมะเร็งโดยตรง เชน่ การให ้chemotherapy radiation
ตอ้งมผีลทเีป็น official report ในการวนิจิฉยัมะเร็งนนัๆ 
ถา้ไมม่ ี official report  แต่ clinical เขา้ไดใ้นวนิจิฉยัเป็นกลุม่
Neoplasms of uncertain or unknown behaviour (D37-D48)
• D374  6A Neopl uncert / unkn behav colon
• D375  6A Neopl uncert / unkn behav rectum
• D379  6A Neopl uncert / unkn behav dig org, unspec
 กรณีทคีรงันรีกัษาโรคแทรกซอ้นทเีกดิจากตวัมะเร็ง หรอืการรกัษามะเร็ง หรอืการ
รกัษาแบบประคบัประคอง ถา้ไมม่ผีลทเีป็น official report ในการวนิจิฉยัมะเร็งนนัๆ
ตอ้งบอกรายละเอยีดชนดิ ตาํแหนง่ การรกัษา ระยะเวลาของการเจ็บป่วยดว้ย
โรคมะเร็งทผีา่นมาเพอืยนืยนัวา่มะเร็งนนัยงัactive อยู ่(คาํวา่ underlying CA……
อยา่งเดยีวไมเ่พยีงพอทจีะระบวุา่ผูป่้วยรายนนัเป็นมะเร็ง) 

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



ผูป่้วยเป็นมะเร็งลําไส ้และไดท้าํผา่ตดัไปแลว้ ครงันรีบัไวใ้นโรงพยาบาลเพอืใหก้ารรกัษา
ดว้ยเคมบีาํบดั มผีล patho ยนืยนั

C18.9 Colon, unspecified
Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm
9925 Inj/infus ca chemotherapy subst ,antineoplastic agent

ผูป่้วยเป็นมะเร็งลําไส ้และไดท้าํผา่ตดัไปแลว้ ครงันรีบัไวใ้นโรงพยาบาลเพอืใหก้ารรกัษา
ดว้ยเคมบีาํบดั ไมม่ผีลpatho ยนืยนั

D37.4 Neoplasm uncert / unkn behav colon
Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm
9925 Inj/infus ca chemotherapy subst ,antineoplastic agent

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ





กลุม่โรคมะเร็ง
• Auditor สรปุโรคมะเร็ง Colon, unspecified (C18.9) ในผูป่้วยมะเร็งลําไสท้มีารับ

การรักษาดว้ย chemotherapy ในกรณีทไีมม่ผีล official report patho
• ในกรณีทมีารบัการรกัษาดว้ย chemotherapy/RT แตไ่มม่ผีล official 

report patho ควรสรปุ (D37.- Neoplasm of uncertain or unknown 
behaviour of oral cavity and digestive organs ) D37.4 Colon

• Auditor สรปุโรค D37.4 Colon ในผูป่้วยมะเร็งลําไสท้มีารับการรักษา
ภาวะแทรกซอ้นของมะเร็ง ในกรณีทไีมม่ผีล official report patho แตม่กีารลงบนัทกึ
ประวตั ิ“ colon cancer, adenocarcinoma stage 2 post chemotherapy cycle 2”

• ในกรณีทไีมไ่ดม้ารบัการรกัษาดว้ย chemotherapy/RT แตม่ารบัการ
รกัษาดว้ยเรอืงอนืทเีกยีวขอ้งกบัมะเร็งอนโุลมใหใ้ชป้ระวตัทิบีนัทกึ
รายละเอยีดของมะเร็ง (ไมใ่ชบ่นัทกึแค ่underlying CA colon) 

• ในกรณีนคีวรสรปุ Colon, unspecified (C18.9) 
เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ





Z51.0 Radiotherapy session
Z51.1 Chemotherapy session 

for neoplasm

9903 Whole blood transfusion
9904 Packed cells transfusion
9905 Platelets transfusion

Closed biopsy, Special X-ray, US, CT, 
MRI, Nuclear scan,…

เบกิคา่ยามะเร็งชนดิฉดี



Z51 Other medical care
Excludes: follow-up examination after treatment ( Z08-Z09 )

Z51.0 Radiotherapy session
Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm
Z51.2 Other chemotherapy
Maintenance chemotherapy NOS
Excludes: prophylactic chemotherapy for immunization purposes ( Z23-Z27 , Z29.- )

99.25 Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance ®
Chemoembolization
Injection or infusion of antineoplastic agent

Excludes: immunotherapy, antineoplastic (00.15, 99.28)
injection of radioisotope (92.28)

99.28 Injection or infusion of biological response modifier [BRM] as an antineoplastic agent
Immunotherapy, antineoplastic เชน่ Trastuzumab for breast cancer,     

Rituximab for lymphoma
Interleukin therapy
Tumor vaccine

99.29 Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance ®
Excludes: immunization (99.31-99.59)

injection or infusion of platelet inhibitor (99.20)
injection or infusion of thrombolytic agent (99.10)

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



ผูป่้วยเป็นมะเร็งเตา้นม ครงันรีบัไวใ้นรพ.เพอืใหก้ารรกัษาดว้ย
Trastuzumab (monoclonal antibody) (มผีล patho ยนืยนั)

C50.9  CA. breast
Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm

99.28 Inj/Infus of Immunotherapy, antineoplastic 

ผูป่้วยเป็นมะเร็งเตา้นม ไดท้าํผา่ตดัไปแลว้ ครงันรีบัไวใ้นรพ.เพอืให้
การรกัษาดว้ย ยากนิ Capecitabine ( มผีลpatho ยนืยนั )

C50.9  CA. breast
Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



• ผูป่้วยเป็นในcase SLE+Lupus nephritisไดร้บัการรกัษาโดยให ้
Cyclophosphamide 

SLE
Z51.2 Other chemotherapy 

99.25 Injection or infusion of cancer chemotherapeutic   
substance

• ผูป่้วยเป็น CA. bladder ครงันรีบัไวใ้นรพ.เพอืใหก้ารรกัษาดว้ย 
BCG (มผีลpatho ยนืยนั)

C67.9  CA. bladder
Z51.1 Chemotherapy session for neoplasm
99.25 Injection or infusion of cancer 

chemotherapeutic substance

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



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 ขนึกบัการ Tx
-Primary CA หรอื unkown
CA

ขนึกบัการ Tx

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

พบบนัทกึทบีรรยาย
รายละเอยีดของ
มะเร็งทแีสดงวา่ยงั 
active (ถา้ไมพ่บ
รายละเอยีดอาจได ้
รหสั Z history CA)

รกัษา complication จาก
มะเร็ง

มะเร็ง -Complication ทเีกดิขนึ
-มะเร็งทตํีาแหน่งอนื (ถา้ม)ี

รกัษา complication จากการ
รกัษามะเร็ง

Complication ที
เกดิขนึ

มะเร็ง (รหัส C)

รกัษาภาวะอนืทไีมเ่กยีวกบั
มะเร็ง

ภาวะอนืทนํีามา 
admit 

- มะเร็ง (รหัส C) ถา้ยัง active

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



1) มะเร็งยงัเป็นอยู ่(active)
2) ผล CBC พบ MCV ปกต ิblood smear มลีกัษณะ normochromic

normocytic
3) อาจยนืยนัโดย serum ferritin ปกตถิงึสงู TIBC (total iron binding 

capacity) ปกต ิหรอืตาํ พบ serum หรอื bone marrow iron ปกต ิหรอืสงู 
(ซงึแยกจาก iron deficiency anaemia ทมี ีserum ferritin ตาํ,TIBC สงู 
serumหรอื bone marrow iron ตาํ)

4) มบีนัทกึการวนิจิฉยัของแพทยร์ะบ ุanaemia in neoplastic diseases 
5) มกีารรกัษาดว้ยการใหเ้ลอืดหรอืมกีารตรวจการรกัษาเพมิเตมิ                     

กลุม่โรค Anaemia in neoplastic diseases (D63.0)

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



1) เป็นมะเร็งทไีดร้บัเคมบีาํบดัมากอ่นหนา้น ีและ haemoglobin ลดลงหลงัให้
     ยาเคมบีาํบดั
2) เม็ดเลอืดแดงตาํอยา่งเดยีว เม็ดเลอืดขาวและเกร็ดเลอืดไมต่าํ
3) ระยะเวลาเกดิทเีหมาะสม (หลายสปัดาห)์ หลงัใหเ้คมบีาํบดัเพราะเกดิจาก

myelosuppression
4) มกีารรกัษาโดยการใหเ้ลอืดและหยดุการใหย้าเคมบีาํบดั

กลุม่โรค Anaemia ในผูป่้วยโรคมะเร็งทเีกดิจากยาเคมบีาํบดั

 Anaemia ทตีรวจสอบพบเม็ดเลอืดแดงตําอยา่งเดยีวทเีกดิจากเคมบํีาบดั (D60.1 
transient acquired pure red cell aplasia) เกดิไดน้อ้ย ควรตรวจสอบวา่เม็ดเลอืด
ขาว หรอืเกร็ดเลอืดตําดว้ยหรอืไม ่ถา้มรีว่มดว้ยใหร้หสั D61.1 drug-induced aplastic
anaemia และตามดว้ยรหสัยาเคมบํีาบดัทเีป็นสาเหต ุเชน่ Y43.2  Antineoplastic 
natural products
  Auditor ควรบนัทกึโรค anaemia ในผูป่้วยโรคมะเร็งทเีกดิจากยาเคมบํีาบดั นันเป็นการ
วนิจิฉัยหลกั และบนัทกึโรคมะเร็งเป็นการวนิจิฉัยรว่ม

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



COMPLICATIONS ASSOCIATED WITH MALIGNANCY

Febrile neutropenia หมายถงึ ภาวะทมีจํีานวนเม็ดเลอืดขาวชนดิ neutrophil (absolute 
neutrophil count ,ANC ) ลดตํากวา่ 500 เซลล/์มม3 หรอืตํากวา่ 1,000 เซลล/์มม.3 แตม่แีนวโนม้จะ
ลดลงตํากวา่ 500 (ANC=total WBC count x %Nuetrophils + %band) รว่มกบัมไีข(้T>38.3 ครัง
เดยีว หรอื T>=38.0 นานกวา่ 1 ชม.) ซงึอาจตรวจพบหรอืไมพ่บตําแหน่งทมีกีารตดิเชอื หรอืพบอาการ
และอาการแสดงของ Septicemia ไดแ้ก ่ไขส้งู หนาวสนั ซมึ ความดนัโลหติตํา หายใจเร็ว 

• กรณีทไีมร่ะบวุา่มกีารตดิเชอื ใหร้หสั 
Pdx : D70   Agranulocytosis
Sdx : R50.- Fever of unknown origin

มะเร็งทไีดรั้บการรักษา
Y43.- Antineoplastic induced drug

• กรณีทมีี Febrile neutropenia รว่มกบัมอีาการของ sepsis ใหร้หสัของ sepsis รว่มดว้ย
Pdx : D70   Agranulocytosis
Sdx : A40.-/ A41.- Septicemia

             มะเร็งทไีดรั้บการรักษา
Y43.- Antineoplastic induced drug

• ถา้ทราบตําแหน่งของการตดิเชอื ใหร้หสั D70 รว่มกบัรหสัของการตดิเชอื

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรค pancytopenia & Aplastic anemia
• Auditor สรปุ D61.9 Aplastic anaemia, unspecified ในกรณีทแีพทยว์นิจิฉัย 

pancytopenia แตไ่มม่กีารตรวจ bone marrow (BM)
• ในกรณีทไีมม่กีารเจาะ bone marrow ควรสรปุ D64.9 Anaemia, 

unspecified  & D70 Agranulocytosis & D69.6 
Thrombocytopenia, unspecified  (อา้งองิจาก SCG 2017 หนา้ 77)

• Pancytopenia ≠ Aplastic anemia เนอืงจาก 
สาเหตขุอง pancytopenia อาจเกดิจาก
• Decreased production จาก BM เชน่ aplastic 

anemia, malignancy infiltrate BM
• Increased destruction เชน่ hypersplenism

• ในกรณีททีราบสาเหตขุอง pancytopenia ใหส้รปุ
สาเหตนัุน เชน่ D73.1 hypersplenism โดยทไีมต่อ้ง
ใหร้หสั D64.9&D70&D69.6 รว่มดว้ย

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรค aplastic anemia

• การวนิจิฉยั Aplastic anemia ตอ้งมผีล bone marrow ทเีป็น 
hypocellular marrow

• ในกรณีทเีกดิ pancytopenia จากยา chemotherapy อนุโลมใหส้รปุ D61.1 
drug-induced aplastic anaemia และตามดว้ยรหสัยาเคมบํีาบดัทเีป็นสาเหต ุเชน่ 
Y43.2  Antineoplastic natural products (เนอืงจาก pancytopenia จาก 
chemotherapy ทําใหเ้กดิ myelosuppressive ชงึทําใหเ้กดิ aplastic marrow

ไม่ตอ้งเจาะ
BM ?

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



Chapter III :
Diseases of the blood and blood‐forming organs and certain disorders involving the immune 
mechanism (D50‐D89)
Excludes: ( M35.9 ),( P00‐P96 ),( O00‐O99 ),( Q00‐Q99 ),( E00‐E90 ),( B20‐B24 ),( S00‐T98 ),( C00‐D48 ), ( R00‐R99 )

• This chapter contains the following blocks:
• D50‐D53 Nutritional anaemias
• D55‐D59 Haemolytic anaemias
• D60‐D64 Aplastic and other anaemias
• D65‐D69 Coagulation defects, purpura and other haemorrhagic conditions
• D70‐D77 Other diseases of blood and blood‐forming organs
• D80‐D89 Certain disorders involving the immune mechanism
• Asterisk categories for this chapter are provided as follows:
• D63* Anaemia in chronic diseases classified elsewhere
• D77* Other disorders of blood and blood‐forming organs in diseases classified elsewhere

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



เงอืนไขการตรวจสอบเวชระเบยีน 2563

กลุม่อาการ Anemia & Coagulopathy

• การสรปุโรคในกลุม่อาการAnemiaทตีอ้งมี
หลกัฐานการวนิฉิยัของแพทยส์นบัสนนุ

• บนัทกึการวนิจิฉยัของแพทย์
• ประวตัแิละการตรวจรา่งกาย
• Lab Treatment?

• การใหร้หสัโรคในกลุม่ Anaemia ในโรค
เรอืรงั ผดิหลกัการ เชน่โรคไต

• มโีรครว่มโรคแทรก? 
• การรกัษาทเีหมาะสม

• ใหร้หสักลุม่ Coagulopathy
• มโีรครว่มโรคแทรก? 
• การรกัษาทเีหมาะสม 

• กลุม่ผูป่้วย มโีรคแทรกซอ้นจากการรกัษา
Hemophiliia แตว่นันอนรพ.นอ้ยและ
ประเภทการจาํหนา่ยเป็นหาย

• ขอ้มลูสนบัสนนุ
• มโีรครว่มโรคแทรก? การรกัษาทเีหมาะสม 
• การใหร้หสั 9906? 

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



แนวทางการวนิจิฉยัและรกัษาภาวะโลหติจาง

บนัทกึการวนิจิฉยัของแพทย์
ประวตัแิละการตรวจรา่งกาย
Lab

 Treatment

ภาวะซดีหมายถงึ การทมีปีรมิาณของเม็ดเลอืดแดง (red cell mass) ลดลงหรอืมี
ระดบัคา่ฮโีมโกลบนิ (hemoglobin, Hb) ลดลงตํากวา่ 2 เทา่ของคา่เบยีงเบน
มาตรฐาน (-2 SD) ของคา่เฉลยี (mean) ณ ชว่งอายุ

 !!! หา้มสรปุและใหร้หสั
จาํแนกชนดิของภาวะเลอืด
จางโดยพจิารณาจากผลการ
ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร โดย
ไมพ่บบนัทกึการวนิจิฉยัของ
แพทยใ์นเวชระเบยีน !!!

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



1) มปีระวตัเิป็น chronic blood loss เชน่ hypermenorrhea หรอื stool occult blood ผล 
positive

2) ม ีblood smear ลกัษณะ hypochromic microcytic คา่ MCV < 80 fl ม ีanisocytosis
และ poikilocytosis ไมม่าก (โดยไมพ่บหลกัฐานของ haemolysis)

3) อาจสนับสนุนการวนิจิฉัยโดยการตรวจพบระดบั serum iron ตํา พบ total iron binding 
capacity สงู  หรอืม ีiron storage ในไขกระดกูตํา

4) มบีนัทกึการวนิจิฉัยของแพทยร์ะบ ุiron deficiency anaemia
5) มกีารรักษาโดยการใหเ้หล็กทดแทน
หมายเหต ุ กรณีไมพ่บบนัทกึประวตักิารสญูเสยีเลอืดชดัเจนใหส้รปุเป็น  iron  deficiency  

anaemia ,unspecified (D50.9)

กลุม่โรค Iron deficiency anaemia secondary to blood loss 
(chronic) : (D50.0) P 23

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบตอ้งมขีอ้มลูสนบัสนนุ ดงันี
1) ตอ้งพบภาวะเลอืดจางชนดิ microcytic anaemia คา่ MCV < 80 fl
2) blood smear มลีกัษณะ hypochromic พบม ีanisocytosis และ poikilocytosis มี

polychromasia (หรอื reticulocyte สงู)
3) อาจพบอาการทางคลนิกิ ไดแ้ก ่ลกัษณะ thalassaemia facies, hepatosplenomegaly
4) อาจมผีลตรวจ serum ferritin ระดบัปกตหิรอืสงู
5) อาจมผีลตรวจ haemoglobin typing สนับสนุนการวนิจิฉัย

กลุม่โรคThalassemia (D56.-)

  แพทยค์วรวนิจิฉัยตามชนดิของ thalassaemia ซงึสามารถจําแนกชนดิยอ่ยตามผลการตรวจ 
haemoglobin typing
  เมอืใหร้หสัตามชนดิของภาวะเลอืดจางทแีพทยว์นิจิฉัยแลว้ ไมต่อ้งใหร้หสั D64.9 anaemia, 
unspecified หรอื D63.8 anaemia in other chronic diseases classified elsewhere เป็นรหสั
การวนิจิฉัยโรครว่ม ถงึแมว้า่จะมกีารรักษาโดยการใหเ้ลอืดก็ตาม
ในกรณีทเีป็นการวนิจิฉัยครังแรกตอ้งมผีล Hb typing

  แพทยค์วรวนิจิฉัยตามชนดิของ thalassaemia ซงึสามารถจําแนกชนดิยอ่ยตามผลการตรวจ 
haemoglobin typing
  เมอืใหร้หสัตามชนดิของภาวะเลอืดจางทแีพทยว์นิจิฉัยแลว้ ไมต่อ้งใหร้หสั D64.9 anaemia, 
unspecified หรอื D63.8 anaemia in other chronic diseases classified elsewhere เป็นรหสั
การวนิจิฉัยโรครว่ม ถงึแมว้า่จะมกีารรักษาโดยการใหเ้ลอืดก็ตาม
ในกรณีทเีป็นการวนิจิฉัยครังแรกตอ้งมผีล Hb typing

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรคThalassaemia (D56.-)
     แพทยผ์ูต้รวจสอบควรสรปุการวนิจิฉัยตามชนดิของ thalassaemia ซงึสามารถจําแนกชนดิยอ่ย    ตาม

ผลการตรวจhaemoglobin electrophoresis  
1. Alpha thalassaemia หรอื haemoglobin H disease ใหร้หสั D56.0 Alpha thalassaemia
2. Beta thalassaemia ใหร้หสั D56.1 Beta thalassaemia 
3. beta thalassaemia / haemoglobin E ใหร้หสั D56.1 Beta thalassaemia และ D58.2 Other 

haemoglobinopathies
4. Alpha thalassaemia trait หรอื Beta thalassaemia trait  ใหร้หสั D56.3 Thalassaemia trait   
5. ไมร่ะบชุนดิ ใหร้หสั D56.9 Thalassaemia, unspecified
6. Homozygous haemoglobin E หรอื haemoglobin constant spring หรอื heterozygous 

haemoglobin E หรอื haemoglobin E trait ใหร้หสั D58.2 Other haemoglobinopathies

 Alpha thalassaemia trait หรอื Beta thalassaemia trait หรอื heterozygous haemoglobin E   
วนิจิฉัยโรครว่ม เนอืงจาก thalassemia trait ถอืวา่ไมใ่ช ่disease ถงึแมว้า่จะมบีางรายทมีรีะดบั Hb
ตํากวา่ปกตเิล็กนอ้ย ไมต่อ้งไดรั้บการรักษาเพมิเตมิ กรณีนใีหเ้ป็น Odx. ยกเวน้ในบางภาวะทตีอ้ง
ใหเ้ลอืดเพอืเพมิระดบั Hb ใหป้กต ิกรณีนจีงึใหเ้ป็น Sdx. 

 Alpha thalassaemia trait หรอื Beta thalassaemia trait หรอื heterozygous haemoglobin E   
วนิจิฉัยโรครว่ม เนอืงจาก thalassemia trait ถอืวา่ไมใ่ช ่disease ถงึแมว้า่จะมบีางรายทมีรีะดบั Hb
ตํากวา่ปกตเิล็กนอ้ย ไมต่อ้งไดรั้บการรักษาเพมิเตมิ กรณีนใีหเ้ป็น Odx. ยกเวน้ในบางภาวะทตีอ้ง
ใหเ้ลอืดเพอืเพมิระดบั Hb ใหป้กต ิกรณีนจีงึใหเ้ป็น Sdx. 

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



Condition Pathology การใหร้หสั
Alpha thalassemia 
trait Alpha thalassemia D56.3 Thalassaemia trait 

Hb H disease Alpha thalassemia D56.0 Alpha thalassaemia
Homozygous Hb
Constant Spring Alpha Hemoglobinopathy D58.2 Other 

haemoglobinopathies
Beta thalassemia 
trait Beta thalassemia D56.3 Thalassaemia trait 

Beta Thal major Beta thalassemia D56.1 Beta thalassaemia 

Beta Thal/Hb E Beta thal/ 
hemoglobinopathy

D56.1 Beta thalassaemia &
D58.2 Other 
haemoglobinopathies

Homozygous Hb E 
หรอื Heterozygous 
HbE

Beta Hemoglobinopathy D58.2 Other 
haemoglobinopathies

EF Bart’s disease HbH & Homozygous HbE
HbH & Beta thal HbE D56.0 &

AE Bart’s disease HbH & Heterozygous HbE D56.0 &

D56.1

D58.2

ตามguideline
2017

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



SCG – 2017 : การเปลยีนแปลงในประเด็นสาํคญั
1) มปีระวตักิารเสยีเลอืดอยา่งเฉียบพลนัทชีดัเจน เชน่ ถา่ยดํา อาเจยีนเป็นเลอืด  เลอืด

กําเดาไหล
2) ผล CBC เขา้ไดก้บัภาวะ anaemia (เกณฑต์ามภาคผนวก) และ blood smear มี

ลกัษณะnormochromic normocytic หรอื คา่ MCV ปกติ
3) มบีนัทกึการวนิจิฉัยของแพทยร์ะบ ุacute posthemorrhagic anaemia หรอื acute 

blood loss
4) จะบนัทกึAcute post hemorrhagic anemia (D62) เป็นโรครว่มไดเ้มอื

พบวา่เลอืดจางมากจนมอีาการ และตอ้งใหเ้ลอืด

กลุม่โรค Acute posthemorrhagic anaemia (D62) 

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ





1) มะเร็งยงัเป็นอยู ่(active)
2) ผล CBC พบ MCV ปกต ิblood smear มลีกัษณะ normochromic

normocytic
3) อาจยนืยนัโดย serum ferritin ปกตถิงึสงู TIBC (total iron binding 

capacity) ปกต ิหรอืตาํ พบ serum หรอื bone marrow iron ปกต ิหรอืสงู 
(ซงึแยกจาก iron deficiency anaemia ทมี ีserum ferritin ตาํ,TIBC สงู 
serumหรอื bone marrow iron ตาํ)

4) มบีนัทกึการวนิจิฉยัของแพทยร์ะบ ุanaemia in neoplastic diseases 
5) มกีารรกัษาดว้ยการใหเ้ลอืดหรอืมกีารตรวจการรกัษาเพมิเตมิ                     

กลุม่โรค Anaemia in neoplastic diseases (D63.0)

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรค Anaemia in other chronic diseases
(D63.8-WHO/D63.1-TM) 

1. มโีรคเรอืรังททํีาใหเ้กดิภาวะ anaemia  เชน่ โรคไตเรอืรัง (โดยม ีchronic kidney 
diseases ตงัแต ่stage 3 ขนึไป)  โรคตอ่มไรท้อ่ เชน่ Hypothyroid (ยกเวน้ DM. 
และ HT. ถอืเป็นโรคเรอืรังทไีมไ่ดทํ้าใหเ้กดิภาวะ anaemia) โรคตดิเชอืเรอืรัง เชน่ TB 
, AIDS, โรคตบั โดยใหว้นิจิฉัยโรคไตวายหรอืโรคตดิเชอืเป็นPdx และให ้anaemia in 
chronic disease เป็น Sdx

2. ผูป่้วยซดีเล็กนอ้ย (Hb. ตํากวา่คา่ปกต ิประมาณ 1-3 g/dl%)  ยกเวน้ภาวะโรคไตวาย
เรอืรังบางราย อาจจะม ีHb. ตํากวา่นไีดบ้า้ง และ anaemia เป็นชนดิ normochromic
หรอื hypochromic คา่MCV ปกตหิรอืตําไดเ้ล็กนอ้ย (ไมค่วรตํากวา่70 fl.) 

3. อาจยนืยนัโดย serum ferritin ปกตถิงึสงู TIBC ปกตหิรอืตํา พบ serum หรอื bone 
marrow iron ปกตหิรอืสงู 

4. มกีารรักษาโดยการใหเ้ลอืด หรอืผูป่้วยโรคไตให ้erythropoietin หรอืมกีารตรวจรักษา
อนืเพมิเตมิ
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Acquired coagulation defect 
1. เกดิจาก circulating anticoagulant เชน่ ไดรั้บยาตา้นการแข็งตวัของเลอืด เกดิหลงั
คลอดบตุร
2. เกดิจาก coagulation factors ตํา ชนดิทเีกดิภายหลงั ไดแ้ก่
       - โรคตบั เนอืงจากตบัมหีนา้ทสีรา้ง coagulation factors 
       - ภาวะขาดวติามนิ เค 
3. Disseminated intravascular coagulation [DIC] หรอื defibrination syndrome 

เกดิจากเกล็ดเลอืดตํารว่มกบั ความผดิปกตขิองการแข็งตวัของเลอืด พบ fragmented 
red blood cells และมรีะดบั fibrin degradation product (FDP) สงู พบในภาวะตดิ
เชอืรนุแรง

 D68.4 Acquired coagulation factor deficiency
Deficiency of coagulation factor due to: liver disease, vitamin K def.

 D65 Disseminated intravascular coagulation [defibrination syndrome]
Afibrinogenaemia, acquired Consumption coagulopathy
Diffuse or disseminated intravascular coagulation [DIC]

 D68.9 Coagulation defect, unspecified

กลุม่โรค Coagulation defect 
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Congenital coagulation defect 
  หมายถงึ ภาวะเลอืดออกงา่ยแตกํ่าเนดิ เกดิจากความบกพรอ่งของ coagulation 
factors ผูป่้วยมเีลอืดออกมาเอง (spontaneous bleeding) หรอืเมอืไดรั้บอบุตัเิหตุ
เพยีงเล็กนอ้ย และมเีลอืดออกหลายตําแหน่ง สว่นใหญม่เีลอืดออกบรเิวณขอ้และใน
กลา้มเนอื
        ถา้เกดิจากการขาด factor VIII  แพทยว์นิจิฉัยวา่ haemophilia A (D66)
        ถา้เกดิจากการขาด factor IX    แพทยว์นิจิฉัยวา่ haemophilia B  (D67) 
        ถา้เกดิจากการขาด factor XI    แพทยว์นิจิฉัยวา่ haemophilia C  (D68.1) 
 

กลุม่โรค Coagulation defect กลุม่โรค Coagulation defect 

Whole blood : 99.03 Other transfusion of whole blood
Packed red cells : 99.04 Transfusion of packed cells
FFP , Cryo-removed plasma : 99.07 Transfusion of other serum
Platelet concentrate : 99.05 Transfusion of platelets
Cryoprecipitate, Factor VIII concentrate , Factor IX concentrate 
: 99.06 Transfusion of coagulation factors

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ
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Acute upper airway obstruction (J39.8)

หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบตอ้งมขีอ้มลูสนับสนุน  ดงันี
1) การซกัประวตั ิมปีระวตักิารหายใจลําบาก หายใจเสยีงดงั เกดิขนึอยา่ง   

เฉียบพลนัในระยะเวลาอนัสนั 
2) การตรวจรา่งกายขนึอยูก่บัความรนุแรงของการอดุกนั ตงัแตร่ะดบัมี

dyspnea , stridor, cyanosis
3) อาจมกีาร investigate เพมิเตมิขนึอยูก่บัสาเหตเุชน่ film lateral soft         

tissue of neck  
4) แนวทางการรักษามหีลายแบบ เชน่ endotracheal intubation หรอื 

tracheostomy, bronchoscopy, fiberoptic laryngoscopy เป็นตน้

 หากพบสาเหตขุองภาวะ upper airway obstruction ใหส้รปุ เชน่ CA larynx, Ludwig’s angina 
เป็นตน้ ใหบ้นัทกึสาเหตเุป็น Pdx. และไมต่อ้งให ้upper airway obstruction เป็น Sdx.   

 กรณีทไีมพ่บสาเหตใุหใ้ช ้upper airway obstruction  เป็น Pdx. 
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Acute pulmonary insufficiency following 
nonthoracic surgery (J95.2)

หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบตอ้งมขีอ้มลูสนับสนุน  ดงันี
1) หลงัผา่ตดั ศลัยแพทย ์หรอืวสิญัญแีพทย ์พจิารณาวา่ผูป่้วยจําเป็นจะตอ้งใชเ้ครอืงชว่ยหายใจ

ตอ่เนอืงไปทหีอผูป่้วยเนอืงจากประสทิธภิาพการทํางานของปอดไมเ่พยีงพอ (ซงึไมไ่ดเ้กดิจาก 
delay of extubation) อนัเนอืงมาจากสาเหตใุด สาเหตหุนงึดงัตอ่ไปนี

 มพียาธสิภาพของปอดทเีป็น acute onset  เชน่ pneumonia, COPD with AE เป็นตน้ 
ททํีาใหไ้มส่ามารถ off ET tube ได ้

 หลงัผา่ตดัวสิญัญแีพทย ์reverse ตามมาตรฐานการดมยาแลว้พบวา่ motor power ฟืน
คนืไดไ้มป่กติ

 มภีาวะ acute respiratory failure ใน recovery room 
2) ตอ้งการใชเ้ครอืงชว่ยหายใจตอ่เนอืงจากหอ้งผา่ตดั
3) ตอ้งมบีนัทกึของศลัยแพทยห์รอืวสิญัญแีพทยถ์งึปัญหาทตีอ้ง on ventilator ตอ่จากหอ้งผา่ตดั

 กรณีนไีมร่วมการใสท่อ่ชว่ยหายใจและการใสเ่ครอืงชว่ยหายใจมาตงัแตก่อ่นการผา่ตดัและ
ภายหลงัยังจําเป็นตอ้งใชเ้ครอืงชว่ยหายใจอยู ่

 การนับเวลาการใสเ่ครอืงชว่ยหายใจ เรมินับตงัแตผู่ป่้วยออกจากหอ้ง recovery room 
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Obstructive Sleep Apnea (G47.3)

หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบตอ้งมขีอ้มลูสนับสนุน     
1) มปีระวตันิอนกรน หายใจเสยีงดงั หายใจลําบาก จนถงึหยดุหายใจ ขณะหลบั
2) ตอ้งตรวจยนืยนัดว้ย polysomnography (PSG) ซงึเป็น gold standard ในการ

วนิจิฉัย พบวา่มอีตัราการหายใจทผีดิปกตเินอืงจากทางเดนิหายใจอดุกนั 
AHI/Apnea-hypopnea index>5 ครังตอ่ชวัโมง แตใ่นเด็ก AHI>1 ครังตอ่ชวัโมงถอื
วา่เป็นความผดิปกตแิลว้ ควรใชร้หสัของสาเหตทุทํีาให ้เกดิ obstructive sleep 
apnea เป็นรหสัการวนิจิฉัยหลกั เชน่

 J35.3  Hypertrophy of tonsils with hypertrophy of adenoids 
 J31.0  Chronic rhinitis
 J34.2  Deviated nasal septum
 J34.3 Hypertrophy of nasal turbinates

      แตถ่า้ไมท่ราบสาเหต ุถงึใหร้หสั G47.3 Sleep apnoea เป็น Pdx.
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Deep Neck Infection
หมายถงึการตดิเชอืลกึในชอ่งพังผดื (fascial space) ของบรเิวณใบหนา้และลําคอ 
เป็นภาวะฉุกเฉนิทาง ENT. ตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งรวดเร็ว ประกอบดว้ย
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แนวทางใหร้หสัหตัถการกลุม่ Obstructive Sleep apnea

Uvulopalatopharyngoplasty (UPPP) หมายถงึ การผา่ตดัตกแตง่ uvula, soft palate 
และ pharynx เพอืรักษา snoring และ sleep apnea รหสัทเีหมาะสมคอื 27.79 Other 
operations on uvula รว่มกบั 27.69 Other plastic repair of palate และ 29.4 Plastic 
operation on pharynx

Laser-assisted uvulopalatopharyngoplasty (LAUP) หมายถงึการใช ้laser ชว่ยในการ
ผา่ตดัตกแตง่ uvula, soft palate เพอืรักษา snoring และ sleep apnea รหสัทเีหมาะสม
คอื 27.79 Other operations on uvula รว่มกบั 27.69 Other plastic repair of palate

Radiofrequency surgery of tongue base ใหร้หสั 25.99 Radiofrequency surgery of 
tongue base 

Radiofrequency surgery of soft palate ใหร้หสั 27.69 Radiofrequency          
surgery of soft palate 

Open osteotomy of mandibular ramus ใหร้หสั 76.62 Open osteotomy               
of mandibular ramus 

เป็นการผา่ตดัเพอืแกไ้ขขนึกบัพยาธสิภาพทเีป็นสาเหต ุทําใหเ้กดิอาการ sleep apnea ซงึมหีลายวธิ ี
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แนวทางการใหร้หสัการผา่ตดัตอ่มนําเหลอืงทคีอ

1) การตดัเนอืบางสว่นดว้ยวธิกีารเจาะผา่นเนอืเยอื การผา่ตดัเนอืบางสว่น หรอืไมร่ะบรุายระ
เอยีดของการผา่จากตอ่มนําเหลอืงทคีอ ใหร้หสั 40.11 Biopsy of lymphatic structure

2) การผา่ตอ่มนําเหลอืงทคีอในชนัลกึ เชน่ upper jugular cervical lymph node ใหร้หสั 
40.21 Excision of deep cervical lymph node

3) Neck dissection หมายถงึ การผา่ตดั fibrofatty contents ของ neck เพอืรักษาภาวะ 
cervical lymph node metastasis โดยสว่นทตีดัไดแ้ก ่lymphatic tissue, muscles, 
internal jugular vein และ/หรอื cranial nerve XI ขนึอยูก่บัชนดิของ neck dissection 
และสว่นของ lymphatic tissue ทแีบง่ตาม level ของ neck เป็น level I-VI เชน่ 
Radical neck dissection(RND), Modified neck dissection(MRND), Selective       
neck dissection(SND) Supraomohyoid neck dissection(SOMND)ใหร้หสั       
เหมอืนกนั ขนึอยูก่บัวา่ ทําขา้งเดยีว หรอื สองขา้ง  

          40.41 Radical excision of cervical lymph nodes กรณีททํีาขา้งเดยีว
          40.42 Radical neck dissection, bilateral กรณีททํีาทงั 2 ขา้ง
          40.40 Radical neck dissection, not otherwise specified กรณีทไีมร่ะบรุายละเอยีด
 4) ไมต่อ้งใหร้หสั Neck dissection เพมิกรณีททํีารว่มกบั Radical laryngectomy (30.4)
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แนวทางการใหร้หสักลุม่หตัถการ Direct laryngoscopy and Bronchoscopy
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แนวทางการสรปุและใหร้หสัการผา่ตดั



55

Cataract

ทราบสาเหตุ ไม่ทราบสาเหตุ

อายุ < 40 ปี อายุ ≥ 40 ปี

H260
Presenile cataract

H259 Senile cataract,
unspecified

H261 Traumatic cataract
H262 Complicated cataract
H263 Drug‐induced cataract
H264 After cataract
Q120 Congenital cataract
……………………………….

H258
Other senile cataract

H252
Senile hypermature cataract

H250
Senile incipient cataract

H251
Senile nuclear cataract
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Only nuclear opacityExcept nuclear opacity

ไมส่ามารถแยกชนัของความขุน่ได ้

Nuclear cataract with any type of 
incipient cataract

ไมม่ขีอ้มลูความขุน่ของเลนส/์ไมไ่ดต้รวจ
ดว้ย Slitlamp microscope
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- Cataract in < 40 year old

- Cataract due to other eye diseases 

- Steroid induced cataract  

- Post procedure capsular opacity

- Radiation cataract
- Electrical shock cataract
- Glass bowler’s cataract
- Heat ray cataract

- Traumatic ruptured lens
- Post traumatic cataract
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 ในกรณีทมีกีารทําผา่ตดัตอ้กระจกตาเดยีวในการรักษาครังนัน ใหใ้ชร้ะดบัสายตาทวีดัดว้ยตาเปลา่
หรอืใสแ่วน่ตาทมีใีชอ้ยู ่(presenting distance visual acuity) ของตาขา้งทจีะทําผา่ตดั โดยปิด
ตาอกีขา้ง มาใชกํ้าหนดประเภทของภาวะบกพรอ่งทางการเห็น (visual impairment) ของตาขา้ง
นัน วา่เป็นระดบั blindness หรอื SVI หรอื MVI ตามคําจํากดัความของรหสั H54.4-H54.6 แตถ่า้
ระดบัสายตานันอยูใ่นระดบั mild or no visual impairment ใหอ้นุโลมไปใชร้หสั H54.3 Mild or
no visual impairment, binocular

 ในกรณีทมีกีารทําผา่ตดัตอ้กระจกทงัสองตาในการรักษาครังนัน ใหใ้ชร้ะดบัสายตาทวีดัดว้ยตา
เปลา่หรอืใสแ่วน่ตาทมีใีชอ้ยู ่ของตาขา้งทดีกีวา่ มาใชกํ้าหนดประเภทของภาวะบกพรอ่งทางการ
เห็น (visual impairment) ของผูป่้วย วา่เป็นระดบั blindness หรอื SVI หรอื MVI หรอื mild or 
no Visual impairment ตามคําจํากดัความของ รหสั H54.0-H54.3

การสรปุผูป่้วยตอ้กระจกทมีาผา่ตดั auditor ควรวนิจิฉัยระดบัสายตาของผูป่้วยเป็นการวนิจิฉัยรว่ม
เพอืเป็นขอ้มลูในการวางแผนแกปั้ญหาตอ้กระจกตกคา้งชนดิบอด (backlog blinding cataract) 
และการเบกิชดเชยของ UC. จะตอ้งมรีหสัน ีจงึจะเบกิได ้ โดยใชห้ลกัการวนิจิฉัยดงันี

Visual impairment (H54.-)
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Combined glaucoma and cataract disorders

ผูป่้วยทเีป็นทงัโรคตอ้หนิ และตอ้กระจกรว่มกนั เมอืตอ้งมารับการผา่ตดัรักษา 
มแีนวทางในการเลอืกโรคหลกัดงันี

1) ถา้มาผา่ตดัตอ้กระจก และมกีารรักษาตอ้หนิดว้ยยา 
    ใหต้อ้กระจกเป็นโรคหลกั และตอ้หนิเป็นโรครว่ม                          

ใหร้หสั H54.-ตามระดบัสายตาขา้งทผีา่ตดั
2) ถา้มาผา่ตดัตอ้หนิ และไมไ่ดรั้กษาตอ้กระจก 
    ใหต้อ้หนิเป็นโรคหลกั โดยไมจํ่าเป็นตอ้งสรปุตอ้กระจก
    อาจจะใหร้หสั H54.- รว่มดว้ย หรอืไมก่็ได ้
3) ถา้มาทําผา่ตดัทงัสองอยา่งพรอ้มกนั 

  ใหต้อ้หนิเป็นโรคหลกั และใหต้อ้กระจกเป็นโรครว่ม                     
ใหร้หสั H54.- ตามระดบัสายตา ขา้งทผีา่ตดั
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Combined glaucoma and cataract disorders



61
Retinal disease 

แพทยม์กัเอาลกัษณะทตีรวจพบของจอตามาเป็นการวนิจิฉัยซงึผดิหลกัการ ถา้รูว้า่สงิตรวจพบ
นันเป็นจากโรคอะไรก็ใหว้นิจิฉัยโรคทเีป็นสาเหต ุโดยไมต่อ้งสรปุลกัษณะทตีรวจพบของจอตา
เพราะเป็นอาการแสดงของโรค ในกรณีทไีมส่ามารถระบโุรคทเีป็นสาเหตไุด ้จงึใหใ้ชล้กัษณะที
ตรวจพบของจอตามาเป็นการวนิจิฉัยได ้
     แนวทางการสรปุและใหร้หสั

กรณีทรีูส้าเหตใุหใ้ชส้าเหตเุป็นโรคหลกั เชน่ โรคจอตาเบาหวาน ใหใ้ชร้หสั E10.3 Insulin-
dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications หรอื E11.3 Non-insulin-
dependent diabetes mellitus with ophthalmic complications เป็นโรคหลกั ใหร้หสั H36.00-
.02 Retinal disorders in diseases classified elsewhere (ICD 10 TM) เป็นโรครว่ม โดยท ี

H36.00 หมายถงึ mild , moderate or severe NPDR  
H36.01 หมายถงึ โรคจอตาเบาหวานทมี ีdiabetic maculopathy รว่มดว้ย    

H36.02 หมายถงึ PDR ( proliferative diabetic retinopathy ซงึหมายรวมถงึ 
vitreous hemorrhage , tractional RD และ DME จงึไมต่อ้งใหร้หสัทแีสดง
ความผดิปกตดิงักลา่วในกลุม่ H เป็นโรครว่มอกี )
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Retinal disease 

การวนิจิฉยัของแพทย์ การสรปุของauditor และการใหร้หสั
Cystoid macula edema (CME) H35.3  Degeneration of macula and posterior pole

Post operative CME PDx H35.3  Degeneration of macula and posterior pole
SDx Y83.8  Other surgical procedures as cause of 

complication
Macular edema (ME) H35.8 Other specified retinal disorders

ME in NPDR PDx E11.3  Diabetic mellitus II with retinopathy
SDx H3601* NPDR with macula edema

Choroidal neovascularization (CNV)/Subretinal
neovascular membrane (SRNVM)

H35.8  Other specified disorders of choroid

CNV/SRNVM in ARMD PDx H35.3  Degeneration of macula and posterior pole

CNV/SRNVM in high myopia PDx H44.2  Degenerative myopia

Exudative vitreoretinopathy H35.0  Exudative retinopathy
Familial exudative vitreoretinopathy (FEVR) Q14.1  Congenital retinal aneurysm
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Post procedural disorders : Post procedural complication 

Posterior capsule 
rupture

Post-op 
endophthalmitis
(T81.4 + H44.0)

Post-op wound gaping

Retrobulbar block hemorrhage
Intraoperative hyphema
Postoperative hyphema
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Post procedural disorders : Post procedural  consequence 

ผลทเีหลอือยูห่รอืผลทตีามมาจากการทําหตัถการ (post procedural consequence) มักจะเกดิภายหลงัการทํา
หตัถการไประยะหนงึแลว้ เชน่ vitreous touch syndrome, chorioretinal scars after retinal procedures, 
presence of silicone oil after retinal procedures, inflammation of trabeculectomy bleb

1. Postsurgical aphakia ควรใหร้หสั H59.8 Other postprocedural disorders of eye and 
adnexa เป็นโรคหลกัและ H27.0 Aphakia เป็นโรครว่ม

2. Post retinal surgery with retained silicone oil ควรใหร้หสั H59.8 Other 
postprocedural disorders of eye and adnexa เป็นโรคหลกั และอาจตามดว้ยรหสั Z 
เพอืขยายความดว้ยก็ได ้

3. รหสัทเีกยีวขอ้งกบั post procedural consequence จะใหร้หสัในหมวด H59 
(Postprocedural disorders of eye and adnexa, not elsewhere classified) และหาก
รหสัการวนิจิฉัยในหมวด H59 ไมส่ามารถระบภุาวะผดิปกตทิตีาไดช้ดัเจน อาจใหร้หสัใน
คูม่อื ICD-10-TM Standard coding guidelines 2017 บทท ี7 Diseases of the eye and 
adnexa (H00 – H58) หรอืรหสั Z86.6 (Personal history of diseases of eye and 
adnexa) เป็นการวนิจิฉัยรว่ม 
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หตัถการทางจกัษุททีาํบอ่ย : Pterygium excision

 รหสั 11.31 Transposition of pterygium :เป็นการเปลยีนตําแหน่งหวัของตอ้เนอื โดยการลอก
ออกจากผวิกระจกตา แลว้เอาไปเย็บตดิไวด้า้นบนของขอบกระจกตา ปัจจบุนัไมเ่ป็นทนียิม

 รหสั 11.32 Excision of pterygium with corneal graft :ทําในรายทเีป็นมาก ตอ้งตดับางสว่น
ของกระจกตาออก  จงึตอ้งทํา corneal graft รว่มดว้ย 

 รหสั 11.39 Other excision of pterygium :ใชสํ้าหรับการทําแบบ simple pterygium
excision หรอืวธิอีนืๆ (ทไีมใ่ช ่11.31 หรอื 11.32) ควรทําหตัถการอนืๆทอีาจทํารว่มดว้ย เพอื
ลดการกลบัเป็นใหมข่องตอ้เนอื ไดแ้ก่
 รหสั 10.44 Other free graft to conjunctiva (graft ทใีชอ้าจเป็น conjunctiva, mucous 

membrane, amniotic membrane)
 รหสั 10.49 Other conjunctivoplasty (เมอืใชว้ธิอีนืนอกเหนอืจากการใช ้free graft)
 รหสั 92.21 Superficial radiation (เมอืมกีารวางแรร่ว่มดว้ย)
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หตัถการทางจกัษุททีาํบอ่ย : สาํหรบัผูป่้วย Glaucoma

การรักษาตอ้หนิในปัจจบุนั มทีงัการใชย้า เลเซอร ์และหรอืการผา่ตดัเพอืลดความ
ดนัตาหตัถการทเีกยีวขอ้งกบัการรักษาตอ้หนิ ไดแ้ก่

12.5  Facilitation of intraocular circulation  คอืการทําหตัถการภายในลกูตา
เพอืเปิดทางระบายนําออกจากตา

12.6  Scleral fistulization หมายถงึการทําหตัถการโดยการเปิดชอ่งบรเิวณตา
ขาวเพอืใหม้ทีางระบายนําจากในลกูตาออกสูภ่ายนอก (ใตช้นัเยอืบตุา) 

12.7  Other procedures for relief of elevated intraocular pressure คอืการ
ทําหตัถการอนืๆเพอืลดความดนัภายในลกูตา

Auditor ตอ้งระบใุหช้ดัเจนวา่ จกัษุแพทยท์าํหตัถการอะไร และใชว้ธิอีะไร 
มกีารเปิดชอ่งระบายนําทตีาขาวหรอืไม ่เพอืการใหร้หสัทถีกูตอ้งของ Coder
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หตัถการทางจกัษุททีาํบอ่ย : สาํหรบัผูป่้วย Glaucoma

การวนิจิฉยัของแพทย์ การใหร้หสั
Trabeculectomy 12.64 Trabeculectomy ab externo

(ไมต่อ้งใหร้หสั iridectomy รว่มดว้ย)
Glaucoma drainage device 12.79 Other glaucoma procedures
Trabeculectomy with glaucoma 
drainage device 

12.64 Trabeculectomy ab externo
+ 12.79 Other glaucoma procedures

Surgical revision of filtering bleb 12.66 Postoperative revision of scleral fistulization
procedure

Laser suture lysis of filtering bleb / 
Needling bleb with subconjunctival
injection of MMC/ 5-FU*

12.79 Other glaucoma procedures
10.91 Subconjunctival injection 
+ 99.25 Injection or infusion of cancer 
chemotherapeutic substance

Cyclocryotherapy 12.72 Cyclocryotherapy
Cyclophotocoagulation 12.73 Cyclophotocoagulation

* การวาง mitomycin C หรอื 5-FU ร่วมในขณะผา่ตัด 
trabeculectomy ไมม่กีารใหร้หสัหตัถการเพมิ
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หตัถการทางจกัษุททีาํบอ่ย : สาํหรบัผูป่้วย Cataract 

การรักษาทําโดยการเอาเลนสท์ขีุน่ออก และใสเ่ลนสต์าเทยีมเขา้ไปแทน ดงันันจงึตอ้งสรปุทัง สอง
หตัถการวธิทีเีอาแกว้ตาทขีุน่ออกทําไดห้ลายวธิ ีอาจเป็นการทําโดยการใชเ้ครอืงมอืผา่ตดัธรรมดา หรอืใช ้
เครอืงPhacoemulsification ตําแหน่งแผลผา่ตดั อาจเขา้ทางดา้นหนา้บรเิวณขอบตาดํา (limbus) หรอืทาง
ดา้นหลงัของขอบตาดําบรเิวณพารส์ แพลนา (pars plana) Auditor ควรระบใุหช้ดัเจนวา่เอาตอ้กระจก
ออกแบบไหน และใชว้ธิอีะไร  มกีารใสเ่ลนสต์าเทยีมหรอืไม ่และในกรณีทมีโีรคแทรกซอ้นจากการเอาตอ้
กระจกออกและมกีารทําหตัถการของวุน้ตาเพมิ แพทยค์วรสรปุเพมิวา่เป็นการทําหตัถการของวุน้ตาวธิไีหน

การเอาแกว้ตาออกทาํได ้2 แบบ คอื
1. Intracapsular extraction of lens (ICCE)เป็นการเอาแกว้ตาออกพรอ้มถงุหุม้ ปัจจบุนัเป็นวธิทีไีมน่ยิม

ทํา จะทําเฉพาะในรายทไีมส่ามารถเก็บถงุหุม้แกว้ตาไวไ้ด ้เชน่แกว้ตาเคลอืน มกีารขาดของใยยดึ
แกว้ตา (zonule) มหีตัถการทเีกยีวขอ้ง คอื

13.11 Intracapsular extraction of lens by temporal inferior route เป็นการเอาแกว้ตาออกพรอ้ม
ถงุหุม้โดยออกทางดา้นขมับลา่ง ใชใ้นรายทเีคยมกีารทําหตัถการทเีกยีวกบัตอ้หนิในบรเิวณ
ดา้นบนหรอืดา้นขา้งของกระจกตามากอ่น ซงึปัจจบุนัไมม่ขีอ้บง่ใชใ้นการทําหตัถการนี

13.19  Other intracapsular extraction of lens เป็นการเอาแกว้ตาออกพรอ้มถงุหุม้โดยผา่นทาง
ดา้นบนของตา
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หตัถการทางจกัษุททีาํบอ่ย : สาํหรบัผูป่้วย Cataract 

2.Extracapsular extraction of lens (ECCE) เป็นการเอาแกว้ตาออกแบบเหลอืถงุหุม้ไวเ้พอืเป็นทรีองรับ      
เลนสต์าเทยีมทใีสเ่ขา้ไปแทนท ีเป็นวธิมีาตรฐานทใีชใ้นการลอกตอ้กระจกในปัจจบุนั มหีตัถการทเีกยีวขอ้ง คอื

13.2   Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique 
13.3   Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (and irrigation) 
13.4  Extracapsular extraction of lens by fragmentation and aspiration technique เป็นการเอาแกว้ตา

ออกแบบเหลอืถงุหุม้โดยการทําใหแ้ตกเป็นชนิเล็กและดดูออก ซงึสามารถทําไดห้ลายวธิ ีไดแ้ก่
- 13.41 Phacoemulsification and aspiration of cataract เป็นการทําใหต้อ้กระจกแตกเป็นชนิเล็กดว้ย
คลนืเสยีงความถสีงูและดดูออก
- 13.42  Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by posterior route เป็นการทํา 
ใหต้อ้กระจกแตกเป็นชนิเล็กโดยใชเ้ครอืงกลไกและดดูออกทางดา้นหลงั (pars plana) มักตอ้งทํารว่มกบั
การตดัวุน้ตาออกดว้ย (pars plana vitrectomy) จงึไมจํ่าเป็นตอ้งสรปุหรอืใหร้หสัเกยีวกบัการตัดวุน้ตา

- 13.43  Mechanical phacofragmentation and other aspiration of cataract เป็นการทําใหต้อ้กระจก 
แตกเป็นชนิเล็กโดยใชเ้ครอืงกลไกและดดูออกแบบอนื เชน่ anterior lensectomy (ออกทาง limbus)

13.51  Extracapsular extraction of lens by temporal inferior route 
13.59  Other extracapsular extraction of lens เป็นการเอาตอ้กระจกออกโดยการทําใหแ้ตกเป็นชนิเล็กโดยไมใ่ช ้

เครอืงกลไก เชน่ manual phacoemulsification , small incision ECCE 
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หตัถการทางจกัษุททีาํบอ่ย : สาํหรบัผูป่้วย Cataract 

หตัถการทเีกยีวขอ้งกบัการใสเ่ลนสต์าเทยีม ไดแ้ก่
13.70   Insertion of pseudophakos, not otherwise specified เป็นการใสเ่ลนสเ์ทยีมแบบ
อนืๆ เชน่ Insertion of phakic intraocular lens
13.71   Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one-
stage เป็นการใสเ่ลนสต์าเทยีมพรอ้มกบัการเอาตอ้กระจกออก 
13.72   Secondary insertion of intraocular lens prosthesis เป็นการใสเ่ลนสต์าเทยีม
ภายหลงัการเอาตอ้กระจกออกในครังกอ่น
หตัถการทเีกยีวขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหาจากเลนสต์าเทยีม ไดแ้ก่
13.8    Removal of implanted lens ใชใ้นกรณีทเีอา intraocular lens ทใีสอ่ยูเ่ดมิออกจากตา 
13.90  Operations on lens, not elsewhere classified ใชใ้นกรณีทแีพทยทํ์า reposition of 
intraocular lens 
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หตัถการทางจกัษุททีาํบอ่ย : สําหรบัผูป่้วย Retina &Vitreous

เป็นการรักษาโดยการจรีอยโรค หรอืรอยฉีกของจอตาดว้ยวธิตีา่งๆ  เพอืหจ้อตาทลีอกกลบัไปตดิใหม ่มักตอ้งทํา
รว่มกบัหตัถการ วุน้ตาเสมอเชน่ การตดัวุน้ตา การใสส่งิทดแทนวุน้ตา หรอืการฉีดยาเขา้วุน้ตาการรักษาดว้ย laser การให ้
รหสัหตัถการ จะขนึอยูก่บัชนดิของรอยโรค ไมข่นึอยูก่บัวธิกีารนํา laser ไปใช ้ไมว่า่จะเป็น LIO หรอื Endolaser 

Auditor ตอ้งระบใุหช้ดัเจนวา่ทําหตัถการอะไร เพอืรักษาจอตาฉีก หรอืจอตาลอก ทําโดยวธิไีหน และมกีารทํา
หตัถการของวุน้ตารว่มดว้ยหรอืไม ่หตัถการทเีกยีวขอ้ง

14.2.- Destruction of lesion of retina and choroid เป็นการทําลายรอยโรคของจอตาและคอรอยด ์โดย
การจดีว้ยความรอ้น ความเย็น หรอืแสงชนดิตา่งๆ

14.3.- Repair of retinal tear เป็นการซอ่มแซมจอตาฉีก (ยังไมม่จีอตาลอก) โดยการจดีว้ยความรอ้น 
ความเย็น หรอื แสงชนดิตา่งๆ

14.5.- Repair of retinal detachment เป็นการซอ่มแซมจอตาลอก โดยการจดีว้ยความรอ้น ความเย็น หรอื
แสงชนดิตา่งๆ

14.4.- Repair of retinal detachment with sclera buckling and implant เป็นการซอ่มแซมจอตาลอก
โดยใชส้งิปลกูฝังหนุนตาขาว

14.7.- Operations on vitreous ไดแ้ก ่การเอาวุน้ตาออกซงึอาจทําโดยการใชก้รรไกรตดัวุน้ตาธรรมดา 
หรอืใชเ้ครอืงกลไก โดยผา่นทางดา้นหนา้ (limbus) หรอืดา้นหลงัลกูตา (pars plana) การใสส่งิ
ทดแทน (vitreous substitute) เชน่ กา๊ซ ของเหลว หรอื นํามันซลิโิคน



เงอืนไขการตรวจสอบเวชระเบยีน 2563

กลุม่ระบบทางเดนิอาหาร

• การใหร้หสักลุม่อาการอาเจยีนเป็นเลอืด ผดิหลกัการ 
• การเลอืกโรคหลกัโรครว่ม
• ผดิหลกัการ ? 
• รหสัผดิ ? 

•  การใหร้หสัโรครว่มหรอืโรคแทรกซอ้นในผูป่้วยมี
เลอืดออกในระบบทางเดนิอาหารผดิหลกัการ

• ขอ้มลูสนบัสนนุ ?
• ลมืใหร้หสัหตัถการ ?

• รหสัหตัถการ Ligation esophageal varice ผดิ
หลกัการ

• ขอ้มลูสนบัสนนุ ?
• (Op. note)
• รหสัหตัถการผดิ ?
• บนัทกึผดิ ?

• หตัถการ Appendectomy ผดิหลกัการ • หตัถการ Appendectomy ผดิ
หลกัการรหสัผดิ ? 

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



Acute/Chronic
Complication
Hemorrhage
Perforation

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรค Gastritis และ Duodenitis (K29.-)

1. ถา้แพทยบ์นัทกึการวนิจิฉัย gastritis และ duodenitis ผูป่้วยตอ้งไดรั้บการตรวจ
โดยการทํา endoscopy ถา้ไมไ่ดทํ้า endoscopy และผูป่้วยมาดว้ยอาการปวด
ทอ้งสว่นบน  ใหส้รปุตามอาการ (ใหร้หสั R ตามอาการ)

2. ถา้ผูป่้วยมาดว้ยอาการมเีลอืดออกในทางเดนิอาหาร และไมไ่ดทํ้า endoscopy  
แพทยa์uditorควรสรปุวนิจิฉัยไดว้า่เป็น Haematemesis (K92.0)                                    
Melaena(K92.1) หรอื Gastrointestinal haemorrhage (K92.2)

3. การแยกชนดิของ chronic gastritis ตอ้งอาศยัผล การตรวจทางพยาธวิทิยา 
แยกออกเป็น Chronic superficial gastritis (K29.3)  Chronic atrophic 
gastritis (K29.4) หากไมม่ผีลการตรวจทางพยาธ ิสภาพสรปุไดเ้พยีง chronic 
gastritis, unspecified (K29.5) 

4. แพทยว์นิจิฉัยวา่เป็น portal hypertensive gastropathy ดว้ยใหใ้ชร้หสั K29.6 
other gastritis เป็นการวนิจิฉัยโรคหลกัและ K74.6 Cirrhosis หรอื K76.6 
Portal hypertension เป็นการวนิจิฉัยโรค รว่ม

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



 
กลุม่โรค GI bleeding (K92.0-K92.2)
 

• หลกัเกณฑใ์นการตรวจสอบตอ้งมขีอ้มลูสนบัสนนุ ดงันี
1.มอีาเจยีนเป็นเลอืด ถา่ยดํา หรอืถา่ยเป็นเลอืด
2.กรณีตอ้งการบอกตําแหน่งทเีลอืดออกตอ้งมกีารตรวจวนิจิฉัยเพมิเตมิ อาทเิชน่ gastroscopy, 

colonoscopy, angiography, red blood cell scan
3.กรณีไมม่กีารตรวจวนิจิฉัยเพมิเตมิใหพ้จิารณาตามอาการดงันี

3.1 ถา้ผูป่้วยอาเจยีนเป็นเลอืด หรอื coffee ground ใหส้รปุเป็น haematemesis (K92.0)
3.2 ถา้ผูป่้วยถา่ยเป็นเลอืดหรอืถา่ยดํา ใหส้รปุเป็น melaena (K92.1)
3.3 ถา้อาการไมเ่ขา้ขอ้ 3.1 หรอื 3.2 ใหส้รปุเป็น unspecified gastrointestinal bleeding 

(K92.2)
3.4 ถา้มทีงั haematemesis หรอื melaena ใหส้รปุเป็น haematemesis (K92.0) ซงึเป็น
     อาการทรีนุแรงกวา่



กลุม่โรค Esophageal varices with bleeding

1) มปีระวตัอิาเจยีนเป็นเลอืดหรอืถา่ยเป็นเลอืดหรอืถา่ยดํา รว่มกบั 
2)  มผีลการสอ่งกลอ้งหลอดอาหารเพอืยนืยนัวนิจิฉัย

1) พบ bleeding esophageal varices หรอื
2)  พบ esophageal varices ทใีหก้ารรักษาดว้ยยา sandostatin หรอื vasopressin หรอืให ้

การ รักษาดว้ย balloon tamponade (Sengstaken Blakemore tube, SB -tube) และ
แพทย ์สรปุวนิจิฉัยวา่ esophageal varices with bleeding 

3) กรณีเลอืดออกซ ้าํ อาจไมจํ่าเป็นตอ้งทําการสอ่งกลอ้งหลอดอาหาร แตต่อ้งมรีายงานผลตรวจ
สอ่ง กลอ้งหลอดอาหารครังกอ่น (official report) วา่ม ีesophageal varices รว่มกบัใหก้าร
รักษาดว้ย ยา sandostatin หรอื vasopressin หรอืใหก้ารรักษาดว้ย balloon tamponade
(Sengstaken Blakemore tube, SB-tube) และแพทยสรปุวนิจิฉัยวา่ esophageal varices 
with bleeding 

4) กรณีมอีาการของ gastrointestinal bleeding แตไ่มเ่ขา้เกณฑข์อ้ 2) และขอ้ 3) ใหผู้ต้รวจสอบ
สรปุ วนิจิฉัยดงัรายละเอยีดในกลุม่โรค gastrointestinal bleeding (K92.0-K92.2)            

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่โรค Esophageal varices with bleeding

 ถา้วนิจิฉัย oesophageal varice ในผูป่้วย 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  

วนิจิฉัย oesophageal varice โดยไมร่ะบวุา่เกดิจากสาเหตใุด 
• มเีลอืดออกใหร้หสั I85.0 Oesophageal varices with bleeding 
• ไมม่เีลอืดออกใหร้หสั I85.9 Oesophageal varices without bleeding

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



Gastrointestinal Procedure
หตัถการทแีพทยบ์นัทกึ ICD-9-CM

Colonoscopy 45.23 Colonoscopy

Colonoscopy with biopsy of colon 45.25 Closed [endoscopic] biopsy of large intestine

Colonoscopy with polypectomy 45.42 Endoscopic polypectomy of large intestine

Colonoscopy with control of bleeding 45.43 Endoscopic destruction of other lesion or tissue of large 
intestine

Colonoscopy through colonostomy 45.22 Endoscopy of large intestine through artificial stoma

Colonoscopy during abdominal surgery 45.21 Transabdominal endoscopy of large intestine

EGD 45.13 Other endoscopy of small intestine

EGD with biopsy of oesophagus

45.16 Esophagogastroduodenoscopy [EGD] with closed biopsyEGD with biopsy of stomach

EGD with biopsy of duodenum

EGD through gastrostomy 45.12 Endoscopy of small intestine through artificial stoma

EGD during abdomen surgery 45.11 Transabdominal endoscopy of small intestine

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งอิง



การสรปุหตัถการ Colonoscopy 
with polypectomy

• Auditor สรปุหตัถการ 45.23 Colonoscopy และ 45.42 Endoscopic 
polypectomy of large intestine ในกรณีททํีา colonoscopy with 
polypectomy

• ควรสรปุหตัถการ 45.42 Endoscopic polypectomy of 
large intestine ในกรณีททีาํ colonoscopy with 
polypectomy เพยีงรหสัเดยีวไมต่อ้งใหร้หสั colonoscope 
รว่มดว้ยถา้มกีารทาํ scope และมกีารทาํหตัถการอนืรว่มดว้ย

• ควรสรปุหตัถการ 45.23 Colonoscopy ถา้มกีารทาํ scope 
เพยีงอยา่งเดยีว

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



• 42.91 Ligation of esophageal varices (majorOR proc.)
• Excludes: that by endoscopic approach (42.33)

• 42.33 Endoscopic excision or destruction of lesion or tissue of 
esophagus

• Control of esophageal bleeding by endoscopic approach
• Excludes: open ligation of esophageal varices (42.91) 

ขอ้ผดิพลาดทพีบ

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



• พบอาการ clinical ในการวนิจิฉัย หรอืพบบนัทกึใน operative note ดงัน ี
• Acute appendicitis with generalized peritonitis (K35.2) บนัทกึการตรวจ

รา่งกาย พบม ีguarding ทังสองฝัง รว่มกบัมกีารบนัทกึใน operative note พบมกีารแตก
ของไสต้งิและม ีการกระจายของหนองชอ่งทอ้ง 

• Acute appendicitis with localized peritonitis (K35.3 Acute appendicitis 
(with or without perforation or rupture) with peritonitis) บนัทกึการตรวจ
รา่งกาย พบม ีgaurding หรอืม ีrebound tenderness ชดัเจนบรเิวณ right lower quadrant 
อาจพบการแตกของไสต้งิ ใน operative note (ไมร่วมทเีกดิขนึจากการผา่ตดัทแีพทยบ์นัทกึ
วา่ accidental ruptured หรอื iatrogenic perforation) 

• ตอ้งรักษาโดยการผา่ตดั 
• กรณีทไีมรั่กษาโดยการผา่ตดั ตอ้งมขีอ้บง่ชดีงัตอ่ไปน ี

• สถานภาพการจําหน่ายตอ้งไมใ่ช ่improve หรอื approval
• หากสถานภาพการจําหน่ายเป็น improve หรอื approval ตอ้งมขีอ้บง่ชบีางประการททํีาให ้

ไม ่สามารถผา่ตดัไดเ้ชน่ โรคเลอืด เป็นตน้ แตต่อ้งมกีารรักษาโดยวธิอีนืทเีหมาะสม และตอ้ง
มผีล CT-scan หรอื ultrasound ยนืยนั

กลุม่โรค Acute appendicitis 

• กรณีไมเ่ขา้หลกัเกณฑใ์หส้รปุเป็นกลุม่โรค abdominal and pelvic pain 
(R10.-) 

• ถา้แพทยไ์มร่ะบวุา่เป็น generalized peritonitis หรอื localized peritonitis
ใหร้หสั K35.8 Acute appendicitis, other and unspecified 

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



แนวทางการสรปุโรคและใหร้หสั

SURGERY & ORTHOPEDICS



การสรปุและใหร้หสัโรค OA.knee

• เกดิจากการใชง้าน ใหร้หสั
M17.0   Primary gonarthrosis, bilateral 
M17.1   Other primary gonarthrosis, unilat

• เกดิจากอบุตัเิหต ุ ใหร้หสั
M17.2   Post-traumatic, bilateral  
M17.3   Other post-traumatic gonarthrosis , unilat

• เกดิสาเหตอุนื  เชน่  arthritis  ใหร้หสั
M17.4     Other secondary, bilateral 
M17.5     Other secondary gonarthrosis, unilat

           เมอืลงรหสั M17.4 หรอื M17.5 ควรจะตอ้งมกีารใหร้หสัรว่มซงึ บอกสาเหต ุเชน่ ในรายทมีโีรครู
มาตอยดค์วรจะมรีหสัการวนิจิฉยัรว่มของโรครมูาตอยดค์อื M05-, M06-, M08-, M09-

ควรหลกีเลยีง M17.9  Gonarthrosis, unspecified
เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



การสรปุและใหร้หสัโรครว่มทพีบบอ่ย OA.knee

 ม ีHematoma /hemorrhage (มบีนัทกึ blood loss มากกวา่ปกต)ิ ภายหลงัการผา่ตดั แพทย์
บนัทกึการวนิจิฉัยวา่เกดิภาวะ Haematoma /hemorrhage complicating a procedure ให ้
รหสั  T81.0 Haematoma /hemorrhage complicating a procedure 

 Prosthesis  หกั เคลอืน ตําแหน่งไมเ่หมาะสม (Malposition) ใหร้หสั T84.0 Mechanical 
complication of internal joint prosthesis

 เกดิ Post – op infection จากการใส ่prosthesis ใหร้หสั T84.5 Infection and 
inflammatory reaction due to internal joint  prosthesis

 มี Hct drop จาก 32% 24% แพทยส์รปุ Acute blood loss , Acute posthaemorrhagic
anaemia ใหร้หสั D62 Acute posthaemorrhagic anaemia

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



กลุม่หตัถการ Partial / Total 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.กรณีเป็นการผา่ตดัเปลยีนผวิลกูสะบา้ไปพรอ้มกบัการทําTotal Knee 
Arthroplasty บนัทกึวา่Total  Knee Arthroplasty

การผา่ตดัทงั 3 ประเภทใหร้หสั  81.54  Total knee replacement ซงึรวม 
Partial knee replacement วธีตีา่งๆดว้ย 

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



Implantation of devices and substances
84.52 Insertion of recombinant bone morphogenetic protein หมายถงึ การ
ใสส่ารชว่ยการยดึตดิของกระดกู (Hydroxyapatite)
84.55 Insertion of bone void filler ®
Insertion of:acrylic cement (PMMA),bone void cement,calcium based 
bone void filler , polymethylmethacrylate (PMMA)
84.56 Insertion or replacement of (cement) spacer ®
Insertion or replacement of joint (methylmethacrylate) spacer

84.55 84.5684.52

Hydroxyapatite Bone  cement Cement  spacer 



คาํถาม-คาํตอบ (Ortho.)
1. ประวัตโิรครว่มทผีูป่้วยเคยเป็นบางโรคเป็นโรคเรอืรัง ไมจํ่าเป็นตอ้งกนิยารักษา และเป็นพาหะทสีามารถ
ตดิตอ่ผูอ้นืได ้เชน่ Chronic viral Hepatitis B ความสําคญัของโรคควรใหอ้ยูใ่น Co morbidity มากกวา่อยู่
ในหมวด Other Diagnosis หรอืไม่
ตอบ ประวัตปิระจําตวั โรคเดมิ underlying cause ปัญหาตา่งๆเหลา่นแีพทยผ์ูรั้กษาตอ้งใหคํ้าวนิจิฉัยวา่เป็น
ปัญหารว่มทจํีาเป็นตอ้งรักษาในการนอน รพ. ครังน ีโดยตอ้งบนัทกึใน Admission note , Progress note 
หรอี Operative note เป็นตน้ จงึสามารถนํามาสรปุเป็นการวนิจิฉัยรว่ม ถงึแมว้า่จะพบวา่มกีารตรวจอนืที
เกยีวขอ้ง หรอืมกีารรักษาปัญหานันใหก้บัผูป่้วยก็ตาม อยา่งไรก็ตามการวนิจิฉัยใดๆ ตอ้งมหีลกัฐานที
เพยีงพอทสีนับสนุนการวนิจิฉัยนันๆดว้ย    
2. ขณะทผีูป่้วยทําผา่ตดัแลว้เกดิเหตขุณะทําผา่ตดั เชน่ ขณะทําผา่ตดั TKA แลว้เกดิอบุตัเิหตเุครอืงมอืไป
โดนแลว้เกดิ Partial tear Medial Collateral ligament แพทยไ์ดทํ้าการแกไ้ขโดยทําผา่ตดั MCL 
augmentation with suture anchor และแพทยส์รปุใน Discharge Summary เป็น complication มกีารให ้
รหสั icd 10 ในสว่นทเีป็น Complication และ icd 9 ไดห้รอืไม่
ตอบ ไดทั้งรหสัโรคและหตัถการ ถา้พบบนัทกึการวนิจิฉัยของแพทย ์ใน Operative หรอื Progress note  
T81.2 Accidental puncture and laceration during a procedure, not elsewhere… (จากเครอืงมอือนืๆ)
T84.0 Mechanical complication of internal joint prosthesis (จากตวั prosthesis)



Chapter XIX  (S00‐T98)
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
 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 upper 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 lower leg
 S90‐S99 Injuries to the ankle and foot



Head
(S00-S09)

Neck
(S10-S19)

Thorax
(S20-S29)

Abdomen
pelvis

lowerback
lumbar spine

(S30-S39)

Shoudler & upper 
arm (S40-S49)

Elbow &forearm 
(S50-S59)

Wrist & hand 
(S60-S69)

Hip & thigh 
(S70-S79)

Knee & lower 
leg (S80-S89)
Ankle & foot 

(S90-S99)

• Multiple 
body 

regions
(T00-T07)



0.Superficial injury
Abrasion
Contusion
Superficial FB.
Insect bite(nonvenomous)

1.Open wound
Animal bite
Laceration
Puncture wound
Penetrating FB.

2.Fracture
closed
open

3.Dislocation
Sprain & strain of 
joint/ligament

4.Injury to nerves and spinal cord 5.Injury to blood vessels

6.Injury to muscle and tendon 7.Crushing injury

8.Traumatic amputation 9.Injury to internal organ

10.Other and unspecified injuries 





กรณี Trauma

1) ใหโ้รคหลกัเป็นโรคทรีนุแรงสดุ หรอือยูล่กึทสีดุ หรอื
มผีลตอ่ชวีติ 

2) ใหใ้สร่ายละเอยีดของตาํแหนง่บาดเจ็บ ทกุรายการ 

3) กรณีกระดกูหกั ตอ้งบอกวา่ Close or Open Fx ถา้
ไมม่รีายละเอยีดวา่ Open ใหค้ดิวา่เป็น Closed Fx

4) ตอ้งใส ่External cause วา่เกดิจากอะไรใหล้ะเอยีด
เทา่ททีาํได ้รวมทงัสถานท ีและ activity ถา้บอกได้

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



ตวัอยา่งกรณี Trauma
Ex: ขบั MC พลกิควําขณะไปทาํงาน Dx: Focal cerebral 
contusion, Fx lower tibia, laceration of thigh ไมรู่ต้วั ไดใ้ส่
เครอืงชว่ยหายใจ

PDx : S0630 – Traumatic intracerebral hematoma 

SDx : S8230 - Closed fracture lower tibia

J960 – Acute respiratory failure

S711 – Open wound of thigh

Ext :  V2842 – ขบั MC พลกิควําขณะไปทาํงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ
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 บนัทกึรายละเอยีดของตําแหน่งบาดแผล จํานวน 
ความลกึ ความกวา้ง และสาเหตขุองการบาดเจ็บ

 ใหร้หสัโดยเลอืกบาดแผลความลกึระดบัท ี2-3
และมขีนาดกวา้งทสีดุ เป็น PDx.

 ใหร้หสัของบาดแผลอนืๆ เป็น SDx.
 ใหร้หสัทบีอกความกวา้งของแผล เชน่ 25% of 

body surface
 ตอ้งใหร้หสั external cause of injury ดว้ยเสมอ

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ
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Poisoning / Adverse Effect

Improper use of drug
• Overdose
• Wrong dosage
• Wrong substance 

given/taken
• Toxic effect/toxicity
• Intoxication

Proper use of drug
• Allergic reaction
• Hypersensitivity
• Side effects
• Cumulative 

toxicity(digitalis)
• Interaction of drugs

Poisoning Adverse Effect

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



• PDx : Toxic effect of … 
  T36 – T50 เป็นรหสัแสดงชนดิ

ของยาหรอืสารที ผูป่้วยไดรั้บพษิ
• Co-morbidity : underlying 

psychiatric problem เชน่ 
Adjustment disorder, 
Schizophrenia

• Complication : Drug induce 
hepatitis

• External cause : 
accidental/assault/ Intent self-
harm 

• T88.7  Unspecified adverse effect 
of drug ใชเ้มอืไมท่ราบวา่เกดิอาการ
เกดิขนึทรีะบบใด-ADR, Drug allergy

• ใหร้หสัตามระบบทเีกดิความผดิปกต ิ
เชน่
aspirin gastritis ( K29.- )
 blood disorders ( D50-D76 )
 dermatitis:

· contact ( L23-L25 )
· due to substances taken 

internally ( L27.- )

· nephropathy(N14.0-N14.2 )

Poisoning Adverse Effect
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Wafarin side effect

1. ผูป่้วยกนิ anticoagulation substance ตามคําสงัแพทย ์ทําใหม้ ี prolong 
coagulogram  ถา้ม ีbleeding รหัส คอื  D68.3 hemorrhagic disorder due to 
circulating anticoagulants

2. ผูป่้วยกนิ anticoagulation substance ตามคําสงัแพทย ์ทําใหม้ ี prolong 
coagulogram  ไมม่ ีbleeding แตแ่พทยต์อ้ง admit มาเพอืสงัเกตอุาการ และเฝ้า
ระวงัภาวะ bleeding รหัส D68.4  acquired coagulation factor deficiency

3. ผูป่้วยกนิ anticoagulation substance เกนิขนาดม ีbleeding รหสั คอื T45.5  
poisoning by anticoagulants

4. ถา้ไมม่ ีbleeding รหัส คอื Z92.1 long-term use of anticoagulants without 
haemorrhage
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เงอืนไขการตรวจสอบเวชระเบยีน 2563

กลุม่ Wound

• หตัถการ Excisional Debridement, วนันอน 
รพ. นอ้ย และประเภทการจาํหนา่ยเป็นหาย

• ขอ้มลูสนบัสนนุ ? (Op. note)
• รหสัหตัถการผดิ ?
• บนัทกึผดิ ?

• ใหร้หสักลุม่บาดแผลอกัเสบจากสาเหตตุา่งๆ ผดิ
หลกัการ

• บนัทกึวนิจิฉยัของแพทย์
• ผดิหลกัการ ? รหสัผดิ ? 

• ใหร้หสักลุม่งกูดั ผดิหลกัการ • บนัทกึวนิจิฉยัของแพทย์
• การเลอืกโรคหลกั ผดิหลกัการ 
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Snake bite
ถา้งมูพีษิ
PDx: Toxic effect of snake venum (ระบชุนดิง)ู
SDx:  Acute respiratory failure, Post-traumatic wound infection (T79.3)  ถา้มี

การดแูลรักษาเพมิเตมิ โดยไมต่อ้งใหร้หสัแผลอกัเสบทวัไปอกี (กลุม่รหสั L)
External cause : โดนงพูษิกดัท.ี..place..ขณะ...

ถา้งไูมม่พีษิ PDx: Puncture wound at……….

เอกสารประกอบการบรรยาย หา้มใชเ้ป็นเอกสารอา้งองิ



Wound infection หรอื infected wound หมายถงึ แผลตดิเชอื เป็นคาํวนิจิฉยั
ทกีาํกวม สามารถใหร้หสัไดห้ลายแบบ ไดแ้ก่
1. เป็นการตดิเชอืของแผลผา่ตดั (infected surgical wound)
2. ผูป่้วยไดรั้บบาดเจ็บเป็นแผลอยูก่อ่นแลว้ ตอ่มาแผลเกดิการตดิเชอื
3. ผูป่้วยเป็นแผลทเีกดิจากโรคผวิหนัง โรคหลอดเลอืด โรคเบาหวาน หรอืแผลกดทบั 
แลว้แผลเกดิการตดิเชอื แพทยค์วรวนิจิฉัยอยา่งละเอยีดวา่เป็นแผลตดิเชอืแบบใด และ
เกดิจากเหตใุด

    กรณีทแีพทยบ์นัทกึการวนิจิฉัยเพยีง wound infection จําเป็นตอ้งตรวจสอบขอ้มลู
ของผูป่้วยจากเวชระเบยีนเพมิ ถา้ไมพ่บขอ้มลู ใหใ้ชร้หสั T79.3 Post-traumatic
wound infection, not elsewhere classified คูก่บัรหสัสาเหตภุายนอกทเีหมาะสม และ
ในกรณีทไีมม่ขีอ้มลูสาเหตภุายนอก ใหร้หสั X59.99 Exposure to unspecified factor 
at unspecified place during unspecified activity 

Wound infection
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กลุม่โรค Post traumatic wound infection (T79.3)

1) หากเป็นการตดิเชอืหลงัจากการบาดเจ็บ ใหร้หสัเป็น T79.3 post-traumatic 
wound infection, not elsewhere classified

2) หากมผีลเพาะเชอืใช ้B95-B97 เสรมิ
3) กรณี wound infection จากสาเหตตุา่งๆ และลกุลามจนถงึระดบั necrotizing 

fasciitis (M72.6) หรอื osteomyelitis (M86.-) ใหส้รปุโรคในกลุม่นัน ๆ โดยไม่
ตอ้งใหร้หสั T79.3 post-traumatic wound infection, not elsewhere 
classified

4) ระบสุาเหตกุารบาดเจ็บรว่มดว้ยเสมอ
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กลุม่โรค Post traumatic wound infection (T79.3)

1. ถา้เป็นการตดิเชอืของแผลทเีกดิจากการบาดเจ็บ ใหใ้ชร้หสั 
T79.3 Post-traumatic wound infection คูก่บัรหสัสาเหตภุายนอก

2. ถา้การตดิเชอืของแผลทเีกดิจากโรคผวิหนัง โรคหลอดเลอืด โรคเบาหวาน 
หรอืแผลกดทบั ใหเ้ลอืกรหสัทเีหมาะสมดงันี
 E11.5 DM.type 2 with peripheral circulatory complications
 I83.2 Varicose veins of lower extremities with both ulcer and 

inflammation
 L08.0 Pyoderma
 L08.8 Other specified local infections of skin  and subcutaneous 

tissue
 L08.9 Local infection of skin and subcutaneous tissue, unspecified
 L89 Decubitus ulcer
 R02 Gangrene, not elsewhere classified
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กลุม่โรค Necrotizing fasciitis (M72.6)

1.มกีารบรรยายลกัษณะบาดแผลวา่ มบีวมแดงและตอ้งม ีhemorrhagic bleb  มเีนอืตาย 
รว่มกบัอาการปวด 

2.อาจมกีารทํา ultrasound high resolution ตรวจพบวา่ม ีfluid ในชนัfascia 
3.มกีารรักษาโดยการทํา excisional debridement หรอื operative note มกีารวาดรปู

รว่มกบับรรยายลกัษณะของบาดแผล วา่มเีนอืตายถงึชนั fascia หรอืม ีfluid ในชนั fascia  
หากไมม่กีารวาดรปูและบรรยายรายละเอยีด แตม่กีารสรปุวา่มกีารทํา excisional
debridement ตอ้งมขีอ้มลูอนืทสีนับสนุนถงึภาวะของ necrotizing  fasciitis และการ
ทําหตัถการนันๆ
หมายเหตุ
 กรณีไมก่ารทํา excisional debridement ใหผู้ต้รวจสอบสรปุเป็น cellulitis
 หากไมไ่ดทํ้าหตัถการหรอืผา่ตดัใดๆ  ตอ้งเป็นการจําหน่ายผูป่้วยดว้ย refer, not  
improve หรอื dead
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Debridement
Layer Site Condition ICD-9-CM 
Skin Abdomen 54.3

Nail 86.27
Other Excisional 86.22

Nonexcisional 86.28
Muscle Hand 82.36

Other 83.45
Bone Skull Open fracture 02.02

Other 01.25
Other Open fracture 79.6 [0-9]

Other 77.6 [0-9]



Excisional debridement( 86.22) 

คอื การตดัเนอืเยอืทตีายแลว้ (devitalized tissue) หรอื เนอืตาย (necrosis) หรอื เนอื
พังผดืมสีเีหลอืง (slough) ออกจากบาดแผลเปิด หรอื แผลตดิเชอื หรอื แผลไฟไหม ้แพทย์
ตอ้งบนัทกึรายงานการผา่ตดัทมีรีายละเอยีดของพยาธสิภาพวา่ เนอืตายทจํีาเป็นตอ้งรักษา
ดว้ยการตดัเลาะ (ไมใ่ชบ่นัทกึการวนิจิฉัยโรควา่เป็นสงิตรวจพบ) และ มรีายละเอยีดทเีชอืได ้
วา่มกีารตดัเลาะเนอืเยอืจรงิ ดงัน ี

1.บนัทกึรายละเอยีดเกยีวกบับาดแผล โดยตอ้งประกอบดว้ย
2.รายละเอยีดของพยาธสิภาพ เนอืเยอืทตีดั เชน่ devitilization , necrosis, slough
3.ลกัษณะและขนาดของบาดแผล เชน่ fresh bleeding tissue, viable tissue
4.ความลกึและชนดิของเนอืเยอืทตีดั เชน่ skin, subcutaneous tissue, fascia, muscle, 
bone
5. บนัทกึรายละเอยีดเทคนคิทใีชใ้นการทําหตัถการ เชน่ excisional, trimming, 
brushing, scaring
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Excisional debridement(86.22) 
       กรณีรายงานการผา่ตดั มกีารวาดรปูประกอบ โดยไมม่รีายละเอยีดอนืๆประกอบที
เชอืไดว้า่เป็น  Excisional debridement ใหส้รปุเพยีง Nonexcisional debridement
       กรณีททํีาทหีอ้งผา่ตดัเล็ก (OR Minor) หรอื ทหีอผูป่้วย(Bed side) ตอ้งมบีนัทกึ
รายละเอยีดของหตัถการ (อาจเขยีนเป็น Operative note หรอื Progress note) โดยมี
รายละเอยีด ตามขา้งตน้
  การใหร้หสั
1.แพทยต์อ้งสรปุหตัถการใหเ้ฉพาะเจาะจงวา่เป็นการทํา Debridement หรอื 

Excisional debridement  ถา้ระบเุพยีง Debridement จะไดร้หสั 86.28 
2.กรณีรายงานการผา่ตดั มแีตก่ารวาดรปูประกอบและระบหุตัถการวา่ Debridement 

โดยไมม่ ี รายละเอยีด อนืๆประกอบทเีชอืไดว้า่เป็น Excisional debridement ให ้
รหสั 86.28 

3.กรณีเป็นการทํา Revision stump,Closed stump, Amputation ไมต่อ้งให ้86.22 
4.กรณีอบุตัเิหตมุ ีopen wound ทําหตัถการ Debride & suture ไมต่อ้งให ้86.22 
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