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ICD-10-TM  DOCUMENTSICDICD--1010--TM  DOCUMENTSTM  DOCUMENTS

• Volume 1 : บัญชีรหัสการวินิจฉัย

• Volume 2 : ดรรชนีรหัสการวินิจฉัย

• Volume 3 : บัญชีรหัสหัตถการ

• Volume 4 : ดรรชนีรหัสหตัถการ

• Volume 5 : แนวทางมาตรฐานการใหรหัส



PRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSIS

• มีไดเพียงการวินิจฉัยเดียว

• เปนการวินิจฉัยขั้นสุดทายเมื่อสิ้นสุดการรักษา

• เปนการวินิจฉัยที่มีความละเอียดและชัดเจน

• อาจแตกตางจากการวินิจฉัยเมื่อแรกรับ

• ตองเปนโรคที่เกิดในตัวผูปวยกอนรับไวในโรงพยาบาล

• ถามหีลายโรค  เลือกโรคที่รุนแรงที่สุด

• ถารุนแรงเทากนั  เลือกโรคที่ใชทรัพยากรมากทีสุ่ด



PRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSIS

• ศึกษาขอมูลทั้งหมดจากเวชระเบียน  โดยใชใบสรุป 
(discharge summary) เปนหลัก

• ใหรหัสจากชือ่โรคทีแ่พทยบันทึกเปนการวินิจฉัยหลกั

• ถาแพทยบันทึกการวินิจฉัยหลกัไมละเอียดเพยีงพอ  
ใหนําขอมูลเพศ, อาย,ุ ประวัติ, การตรวจรางกาย, ฯลฯ  
ทีแ่พทยบันทกึมาใชประกอบการใหรหัสที่ละเอียดยิ่งขึ้น

• ถามขีอสงสัย  ใหปรึกษาแพทย

• หามแกคําวินิจฉัยของแพทย



PRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSIS

• ถาโรคที่เปนการวินิจฉัยหลักมรีหัสคู  ใหใชรหัสที่มี
เครื่องหมายกริช (†) เปนการวินิจฉัยหลกั  และใชรหัสที่
มีเครื่องหมายดอกจัน (*) เปนการวินิจฉัยรวม

• หลักการใหรหัสการวินิจฉัยหลักมขีอกาํหนดจําเพาะ 
ในบางกรณี  เชน  

• ผูปวยคลอด

• ผูปวย HIV  

• ผูปวยมะเร็ง



COMORBIDITYCOMORBIDITYCOMORBIDITY

• อาจไมมี  หรือมไีดมากกวา 1 การวินิจฉัย

• ตองเปนโรคที่เกิดในตัวผูปวยกอนรับไวในโรงพยาบาล

• มีความรุนแรงมากพอที่จะทําใหผูปวยเกิดความเสี่ยง  
ตองไดรบัการตรวจ  ดูแล  รักษาเพิม่เติม

• มักเปนโรคเรื้อรัง

• ตองมีบันทกึการวินิจฉัยจากแพทยทีดู่แล

• หามนําผล lab มาตคีวามเปนการวินิจฉัยรวม



COMPLICATIONCOMPLICATIONCOMPLICATION

• อาจไมมี  หรือมไีดมากกวา 1 การวินิจฉัย

• ตองเปนโรคที่เกิดขึ้นหลังจากรบัไวในโรงพยาบาล

• มีความรุนแรงมากพอที่จะทําใหผูปวยเกิดความเสี่ยง  
ตองไดรบัการตรวจ  ดูแล  รักษาเพิม่เติม

• อาจไมเกีย่วเนื่องกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลกั

• มักเปนโรคเฉียบพลัน

• ตองมีบันทกึการวินิจฉัยจากแพทยทีดู่แล

• หามนําผล lab มาตคีวามเปนโรคแทรก



OTHER  DIAGNOSESOTHER  DIAGNOSESOTHER  DIAGNOSES

• อาจไมมี  หรือมไีดมากกวา 1 การวินิจฉัย

• เกิดกอนหรือหลังจากรับไวในโรงพยาบาลกไ็ด

• มีความรุนแรงไมมากพอทีจ่ะทําใหผูปวยเกดิความเสี่ยง  
ไมตองไดรับการตรวจ  ดูแล  รักษาเพิม่เติม

• อาจไมเกีย่วเนื่องกับโรคที่เปนการวินิจฉัยหลกั

• มักเปนโรคเล็กนอย

• ตองมีบันทกึการวินิจฉัยจากแพทยทีดู่แล



EXTERNAL  CAUSES  OF  INJURY  
AND  POISONING
EXTERNAL  CAUSES  OF  INJURY  EXTERNAL  CAUSES  OF  INJURY  
AND  POISONINGAND  POISONING

• ระบุวาเปนอุบัติเหตุ, ถกูทาํราย, หรือทํารายตนเอง

• ระบุสถานที่เกิดเหตุ

• ระบุกจิกรรมของผูปวยขณะเกิดเหตุ

• ระบุตําแหนงของผูปวยในยานพาหนะ



MAIN  OPERATION/PROCEDURE  FOR  
PRINCIPAL  DIAGNOSIS
MAIN  OPERATION/PROCEDURE  FOR  MAIN  OPERATION/PROCEDURE  FOR  
PRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSIS

• มีไดเพียงรายการเดียว

• ทําเพื่อรักษาโรคที่เปนการวินิจฉัยหลกั

• ทําในหองผาตัดใหญ  โดยแพทยทีไ่ดรับการฝกฝน

• ถามหีลายรายการ  ใหเลือกรายการที่สําคัญทีสุ่ดเปน
การผาตัด/หตัถการหลัก  รายการที่เหลือเปนหัตถการ
อื่นๆ



MAIN  OPERATION/PROCEDURE  FOR  
COMORBIDITY/COMPLICATION
MAIN  OPERATION/PROCEDURE  FOR  MAIN  OPERATION/PROCEDURE  FOR  
COMORBIDITY/COMPLICATIONCOMORBIDITY/COMPLICATION

• มีไดเพียงรายการเดียว

• ทําเพื่อรักษาโรคที่เปนการวินิจฉัยรวมหรือโรคแทรก

• ทําในหองผาตัดใหญ  โดยแพทยทีไ่ดรับการฝกฝน

• ถามหีลายรายการ  ใหเลือกรายการที่สําคัญทีสุ่ดเปน
การผาตัด/หตัถการหลัก  รายการที่เหลือเปนหัตถการ
อื่นๆ



ADDITIONAL  PROCEDUESADDITIONAL  PROCEDUESADDITIONAL  PROCEDUES

• อาจมไีดมากกวา 1 รายการ

• อาจไมไดทําในหองผาตัด

• ไมใชหัตถการทั่วไป  เชนทาํแผล, ฉีดยา, ใหน้ําเกลือ, 
สวนปสสาวะ  

• เปนหัตถการที่มีความสําคัญ  เชน  lumbar puncture, 
phototherapy, radiotherapy, induction of labor, 
oxygen therapy



COMBINED  CODESCOMBINED  CODESCOMBINED  CODES

• รหัสเดียวครอบคลุมมากกวา 1 โรค

• ถอดรหัสจะไดชือ่โรคกลบัมาครบทกุโรค

I05.2I05.2 Mitral stenosis with insuficiencyMitral stenosis with insuficiency

K80.0K80.0 Calculus of gallbladder with acute cholecystitisCalculus of gallbladder with acute cholecystitis

N20.2N20.2 Calculus of kidney with calculus of ureterCalculus of kidney with calculus of ureter

N70.0N70.0 Acute salpingitis with oophoritisAcute salpingitis with oophoritis

Q37.9Q37.9 Cleft lip with cleft palateCleft lip with cleft palate



MULTIPLE  DISEASE  CODESMULTIPLE  DISEASE  CODESMULTIPLE  DISEASE  CODES

• ใชเปนรหัสการวินิจฉัยหลกั ในกรณีทีม่ีโรคหลาย
ตําแหนง / หลายแบบ ที่มีความรุนแรงเทากนั

• ใหรหัสโรคแตละตําแหนง / แบบ เปนการวินิจฉัยรวม

• ถาโรคแตละตําแหนง / แบบ รุนแรงไมเทากนั  ไมใช
รหัสโรคหลายตําแหนง / หลายแบบ  ใหใชรหัสโรคที่
รุนแรงที่สุดเปนการวินิจฉัยหลกั  โรคอื่นที่เหลือเปนการ
วินิจฉัยรวม



ตัวอยาง :

ผูปวยติดเชื้อ HIV มา 6 ป  ตรวจพบ cryptococcal meningitis 
และ oral candidiasis รุนแรงเทากัน

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ผูปวยติดเชื้อผูปวยติดเชื้อ  HIV HIV มามา  66  ปป    ตรวจพบตรวจพบ  cryptococcal meningitis cryptococcal meningitis 
และและ oral candidiasis  oral candidiasis รุนแรงเทากันรุนแรงเทากัน

การวินิจฉัยหลกั :

B20.7 HIV disease resulting in multiple infections
การวินิจฉัยรวม :

B45.1† Cryptococcal meningitis

G02.1* Meningitis in mycoces

B37.0 Oral candidiasis



AMBIGUOUS  CODESAMBIGUOUS  CODESAMBIGUOUS  CODES

• รหัสเดียวครอบคลุมหลายโรค  ครอบจักรวาล

•ถอดรหัสไมไดชื่อโรคเดิมกลับมา

N64.9N64.9 Disorder of breast, unspecifiedDisorder of breast, unspecified

S09.9S09.9 Unspecified injury of headUnspecified injury of head

T07T07 Unspecified multiple injuriesUnspecified multiple injuries

T08T08 Fracture of spine, level unspecifiedFracture of spine, level unspecified

T14.1T14.1 Open wound of unspecified body regionOpen wound of unspecified body region



SYMPTOM  AND  SIGN  CODESSYMPTOM  AND  SIGN  CODESSYMPTOM  AND  SIGN  CODES

• ไมจําเปนตองใหรหัสอาการและอาการแสดง  ถาพบวา
มีสาเหตุมาจากโรคทีไ่ดใหหรือจะใหรหสั  แมแพทยจะ 
บันทึกอาการและอาการแสดงรวมกับชือ่โรค

• ใหรหัสอาการและอาการแสดงในกรณีที่

• ไมทราบวาอาการนั้นเกดิจากโรคใด

• อาการนั้นหายไปเองกอนไดรบัการวินิจฉัย

• ผูปวยหนีหรือกลบักอนไดรับการวินิจฉัย

• สงผูปวยไปรับการรักษาที่อื่นกอนไดรบัการวินิจฉัย



DIARRHEADIARRHEADIARRHEA

• สําหรับประเทศในเขตรอน  ถาแพทยวินิจฉัยวา acute 
diarrhea ใหตีความเปน infectious diarrhea ใหรหสั 
A09  Diarrhea and gastroenteritis of presumed infectious 
origin

Certain infectious and parasitic diseases 



DIARRHEADIARRHEADIARRHEA

• ถาตรวจอุจจาระพบเม็ดเลือดขาว  แตไมไดเพาะเชื้อ  
ใหรหัส A04.9  Bacterial intestinal infection, unspecified

Certain infectious and parasitic diseases 

ถามีแตผลถามีแตผล lab  lab วาพบเม็ดเลือดขาวในอุจจาระวาพบเม็ดเลือดขาวในอุจจาระ  แตแต
แพทยไมบันทึกหรือสรุปวาเปนแพทยไมบันทึกหรือสรุปวาเปน  bacterial diarrhea  bacterial diarrhea  
ใหรหสัใหรหสั  A04.9 A04.9 ไดหรือไมไดหรือไม  ??



DIARRHEADIARRHEADIARRHEA

• ถาเพาะเชื้อขึ้น ใหรหัสตามเชื้อที่พบ  เชน  
A00.0  Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae

Certain infectious and parasitic diseases 

ถามีแตผลถามีแตผล lab  lab แตแพทยไมบันทึกหรือสรุปวาเชื้อที่แตแพทยไมบันทึกหรือสรุปวาเชื้อที่
เพาะขึน้เปนสาเหตุของเพาะขึน้เปนสาเหตุของ diarrhea   diarrhea  ใหรหสัตามเชื้อที่ใหรหสัตามเชื้อที่
เพาะขึน้ไดหรือไมเพาะขึน้ไดหรือไม  ??



SEPTICEMIA / SEPSISSEPTICEMIA / SEPSISSEPTICEMIA / SEPSIS

ตองมีหลกัฐานวามกีารติดเชื้อ และหลกัฐานวามี 
systemic response อยางนอย 3 ใน 4 ขอ

• อุณหภูม ิ> 38.0 0C หรือ < 36.0 0C

• ชีพจร > 90 /นาที

• หายใจ > 20/นาที

• เม็ดเลือดขาว > 12,000 หรือ < 4,000 /ลบ.มม.  
หรือมี band form > 10 %

Certain infectious and parasitic diseases 



SEPTICEMIA / SEPSISSEPTICEMIA / SEPSISSEPTICEMIA / SEPSIS

• ใหรหัสของ sepsis ตามเชื้อตนเหตุ  ไดแก

A40.- Streptococcal septicemia หรือ

A41.- Other septicemia

• ถาเปนการติดเชื้อที่ทราบตําแหนงชัดเจน  ใหรหัสของ
การติดเชื้อนัน้เปนการวินิจฉัยหลกั  แลวใหรหัสของ 
septicemia เปนการวินิจฉัยรวม  หรือเปนโรคแทรก  
แลวแตจะเกิดกอนหรือหลังจากรับไวในโรงพยาบาล

Certain infectious and parasitic diseases 



HIV / AIDSHIV / AIDSHIV / AIDS

รหัสการติดเชื้อ HIV มี 4 ระดับ  ตามระยะของโรค 

• R75 Laboratory evidence of HIV

• B23.0 Acute HIV infection syndrome

• Z21 Asymptomatic HIV infection status

• B20-B24 HIV disease

หามใชรหัสมากกวา 1 ระดับในการวินิจฉัย

Certain infectious and parasitic diseases 



HIV / AIDSHIV / AIDSHIV / AIDS

R75 Laboratory evidence of HIV

• ไมมอีาการของโรคเอดส

• ตรวจ anti-HIV ไดผลบวก  แตยังไมไดตรวจซ้ํา  
หรือตรวจซ้ําไดผลลบ  หรือสรุปผลไมได

• ไมควรใชเปนการวินิจฉัยหลกัสําหรับผูปวยใน

Certain infectious and parasitic diseases 



HIV / AIDSHIV / AIDSHIV / AIDS

B23.0   Acute HIV infection syndrome

• เกิดอาการอยางเฉียบพลันภายในระยะเวลาสั้นๆ 
หลังจากไดรบัเชื้อ  เชน  ไข, เจ็บคอ, ผื่น, ตอม
น้ําเหลืองโต

• ตรวจ anti-HIV ยังไดผลลบ

• วินิจฉัยไดจากการตรวจ HIV p24 antigen

Certain infectious and parasitic diseases 



HIV / AIDSHIV / AIDSHIV / AIDS

Z21 Asymptomatic HIV infection status

• ตรวจ anti-HIV ไดผลบวก  ตรวจซ้ํากไ็ดผลบวก

• ไมมอีาการที่เกีย่วกับการติดเชื้อ HIV

• รับไวเพือ่รักษาภาวะอื่นทีไ่มเกีย่วกบั HIV

• ไมใชเปนรหัสการวินิจฉัยหลกั

Certain infectious and parasitic diseases 



HIV / AIDSHIV / AIDSHIV / AIDS

B20 – B24   HIV disease

• B20 HIV disease resulting in infectious and parasitic 
diseases

• B21 HIV disease resulting in malignant neoplasms

• B22 HIV disease resulting in other specified diseases

• B23 HIV disease resulting in other conditions

• B24 HIV disease

Certain infectious and parasitic diseases 



HIV / AIDSHIV / AIDSHIV / AIDS

• ถารับผูปวยไวเนื่องจากโรคแทรกซอนของ HIV  ให
เลือกรหสั B20-B24 เปนการวินิจฉัยหลัก

• ถารับไวเนื่องจากโรคอื่นทีไ่มเกีย่วกับ HIV  ใหเลือก
รหัส Z21 หรือ B20-B24 เปนการวินิจฉัยรวม

• การใหเคมีบําบัดรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV  
เชน  ให ganciclovir รักษา CMV retinitis  ใชรหัส 
Z51.2  Other chemotherapy

Certain infectious and parasitic diseases 



HIV / AIDSHIV / AIDSHIV / AIDS

• ทารกที่คลอดจากมารดาทีต่ิดเชื้อ HIV ใหรหัสสัมผัส
โรค Z20.6  Contact with and exposure to HIV

• ถาทารกมีความผิดปกติเนื่องจากมารดาติดเชื้อ HIV 
ใหรหัสความผิดปกตนิั้น  รวมกบัรหัส P00.2  Fetus and 
newborn affected by maternal infectious and parasitic 
diseases และรหัส Z20.6  Contact with and exposure to HIV

Certain infectious and parasitic diseases 



PRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSIS

• ตองมีหลกัฐานวาเปนมะเร็ง

• ใหรหัสโรคมะเร็งเปนการวินิจฉัยหลักไดทกุครั้ง  
จนกวาการรักษาจะสิ้นสุด  แมวากอนมะเร็งถกูตดัออกไป
ระหวางการรักษา

• ยกเวนกรณีรับไวรักษาดวยรังสีหรือเคมีบําบัด  ไมเกนิ 
24 ชั่วโมง  ใหใชรหัสรังสีรักษา หรือ เคมีบําบัด เปนการ
วินิจฉัยหลัก  และใหรหัสมะเร็งเปนการวินิจฉัยรวม

Neoplasms 



PRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSIS

• ถารับไวรักษามะเร็งปฐมภมูิ  ใหรหสัมะเร็งปฐมภมูิ

• ถารับไวรักษามะเร็งทุติยภมูิ  ใหรหสัมะเร็งทุติยภมูิเปน
การวินิจฉัยหลัก  ใหรหัสมะเร็งที่ตําแหนงเริ่มตนเปนการ
วินิจฉัยรวม

Neoplasms 

ถารับไวรักษามะเร็งทั้งชนดิปฐมภูมิและทุติยภูมิถารับไวรักษามะเร็งทั้งชนดิปฐมภูมิและทุติยภูมิ    
จะใหรหัสของมะเร็งชนิดใดเปนการวินิจฉัยหลกัจะใหรหัสของมะเร็งชนิดใดเปนการวินิจฉัยหลกั  ??



ตัวอยาง :

ผูปวยเปนมะเร็งปากมดลูก  รักษาโดยรังสจีนครบ  แพทยตรวจพบ
supraclavicular nodesโต  ทํา biopsy ผลเปน metastatic 
carcinoma  จึงรับมาฉายรังสีที่ supraclavicular nodes 10 วัน    

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ผูปวยเปนมะเร็งปากมดลูกผูปวยเปนมะเร็งปากมดลูก    รักษาโดยรักษาโดยรังสีรังสีจนครบจนครบ    แพทยตรวจพบแพทยตรวจพบ
supraclavicular nodessupraclavicular nodesโตโต    ทําทํา  biopsy biopsy ผลเปนผลเปน  metastatic metastatic 
carcinoma  carcinoma  จึงรับมาฉายรังสีที่จึงรับมาฉายรังสีที่ supraclavicular nodes supraclavicular nodes 10 10 วันวัน        

การวินิจฉัยหลกั :

C77.0 Secondary and unspecified malignant neoplasm of 
supraclavicular lymph nodes

การวินิจฉัยรวม :

C53.9 Malignant neoplasm of cervix uteri, unspecified

Z51.0 Radiotherapy session



PRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSISPRINCIPAL  DIAGNOSIS

• กรณีรับไวรักษาโรคแทรกซอนทีเ่กิดจากมะเร็ง หรือ
เกิดจากการรักษามะเร็ง    ถามะเร็งยังไมหายไปจากตัว
ผูปวย ใหรหัสของมะเร็งเปนการวินิจฉัยหลกั  และให
รหัสของโรคแทรกซอนเปนการวินิจฉัยรวม

Neoplasms 



ตัวอยาง :

ผูปวย blast cell leukemia  รับไวเนื่องจากเลือดจางมาก  รักษา
โดยใหเลือด  แลวจําหนายกลับบาน

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ผูปวยผูปวย blast cell leukemia   blast cell leukemia  รับไวเนื่องจากเลือดจางมากรับไวเนื่องจากเลือดจางมาก    รักษารักษา
โดยใหเลือดโดยใหเลือด    แลวจําหนายกลับบานแลวจําหนายกลับบาน

การวินิจฉัยหลกั :

C95.0 Blast cell leukemia
การวินิจฉัยรวม :

D63.0* Anemia in neoplastic disease

Hematocrit Hematocrit เทาใดจึงจะวินิจฉัยวาเลือดจางเทาใดจึงจะวินิจฉัยวาเลือดจาง  ??



COMPLICATIONCOMPLICATIONCOMPLICATION

• กรณีเมด็เลือดขาวต่ํา ใหรหัส D70  Agranulocytosis

• กรณีเมด็เลือดขาวต่ํารวมกับมไีข ใหเพิม่รหัส R50.-
Fever of unknown origin

Neoplasms 

เม็ดเลือดขาวจํานวนเทาใดจึงจะวินิจฉัยวาต่ําเม็ดเลือดขาวจํานวนเทาใดจึงจะวินิจฉัยวาต่ํา  ??



COMPLICATIONCOMPLICATIONCOMPLICATION

• กรณีทีแ่พทยวินิจฉัยวา “febrile neutropenia”  หมายถึง
เม็ดเลือดขาวต่ํารวมกบัมีอาการของ sepsis ใหรหัสของ
เม็ดเลือดขาวต่ํา  รวมกับรหัสของ sepsis

Neoplasms 



HISTORY  OF  MALIGNANCYHISTORY  OF  MALIGNANCYHISTORY  OF  MALIGNANCY

รหัส  Z85.- Personal history of malignant neoplasm ใชเปน
การวินิจฉัยรวมในกรณีที่

• ผูปวยหายจากมะเร็งแลว  แตมารับการรักษาดวยโรค
อื่น (ใชรหัสโรคนั้นเปนการวินิจฉัยหลกั)

• ผูปวยมารับการตรวจติดตามผลการรักษามะเร็งแลวไม
พบวาเปนมะเร็ง (ใชรหัสการตรวจติดตามผลการรักษา
มะเร็งเปนการวินิจฉัยหลกั)

Neoplasms 



ตัวอยาง :

ผูปวยเคยเปนมะเร็งปากมดลูก  รักษาโดยรังสจีนหายเมื่อ 2 ปกอน  
รับไวเนื่องจากถายมีเลือดปน  แพทยวินิจฉัย “CA cervix with 
radiation proctitis”

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ผูปวยเคยเปนมะเร็งปากมดลูกผูปวยเคยเปนมะเร็งปากมดลูก    รักษาโดยรังสจีนหายเมื่อรักษาโดยรังสจีนหายเมื่อ  2 2 ปกอนปกอน    
รบัไวเนื่องจากถายมีเลือดปนรับไวเนื่องจากถายมีเลือดปน    แพทยวินิจฉัยแพทยวินิจฉัย  ““CA cervix with CA cervix with 
radiation proctitisradiation proctitis””

การวินิจฉัยหลกั :

K62.7 Radiation proctitis
การวินิจฉัยรวม :

Z85.4 Personal history of malignant neoplasm of genital tract

Coder Coder จะทราบไดอยางไรวามะเร็งหายแลวจะทราบไดอยางไรวามะเร็งหายแลว  ??



ตัวอยาง :

ผูปวยเคยเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะ  ผาตัดออกหมดเมื่อ 2 ปกอน  
มารับการสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะ  ไมพบความผิดปกติ 

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ผูปวยเคยเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะผูปวยเคยเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะ    ผาตัดออกหมดเมื่อผาตัดออกหมดเมื่อ  2 2 ปกอนปกอน    
มารับการสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะมารับการสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะ    ไมพบความผิดปกติไมพบความผิดปกติ  

การวินิจฉัยหลกั :

Z08.0 Follow-up examination after surgery for malignant 
neoplasm

การวินิจฉัยรวม :

Z85.5 Personal history of malignant neoplasm of urinary tract



ตัวอยาง :

ผูปวยเคยเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะ  ผาตัดออกหมดเมื่อ 2 ปกอน  
มารับการสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะ  พบมะเร็งเกิดใหมที่
ผนงัดานหนาของกระเพาะปสสาวะ 

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ผูปวยเคยเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะผูปวยเคยเปนมะเร็งกระเพาะปสสาวะ    ผาตัดออกหมดเมื่อผาตัดออกหมดเมื่อ  2 2 ปกอนปกอน    
มารับการสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะมารับการสองกลองตรวจกระเพาะปสสาวะ    พบมะเร็งเกิดใหมที่พบมะเร็งเกิดใหมที่
ผนงัดานหนาของกระเพาะปสสาวะผนงัดานหนาของกระเพาะปสสาวะ  

การวินิจฉัยหลกั :

C67.3 Malignant neoplasm of anterior wall of bladder
การวินิจฉัยรวม :

Z08.0 Follow-up examination after surgery for malignant 
neoplasm 

Z85.5 Personal history of malignant neoplasm of urinary tract



NEOPLASMS  OF  BREASTNEOPLASMS  OF  BREASTNEOPLASMS  OF  BREAST

• ถาแพทยวินิจฉัยวา  breast mass  ใหรหสั
N63  Unspecified lump in breast

• ถาแพทยวินิจฉัยวา breast tumor  ใหรหัส
D48.6 Neoplasm of uncertain or unknown behavior of breast

• ถาแพทยวินิจฉัยวา CA breast ใหรหัส
C50.- Malignant neoplasm of breast

Neoplasms 



CA  CERVIXCA  CERVIXCA  CERVIX

รหัส  C53.- Malignant neoplasm of cervix uteri  แบงเปนรหัส 
4 หลักตามตาํแหนงทีพ่บมะเร็ง

• C53.0 Endocervix

• C53.1 Exocervix

• C53.8 Overlapping lesion of cervix

• C53.9 Cervix uteri, unspecified

Neoplasms 



CA  CERVIXCA  CERVIXCA  CERVIX

ถาแพทยระบุชนิดของเซลลมะเร็งปากมดลูก  อนุโลมให

• C53.0 = Adenocarcinoma

• C53.1 = Squamous cell carcinoma

• C53.8 = Adenosquamous carcinoma

• C53.9 = Others or unspecified

Neoplasms 



CA  CORPUSCA  CORPUSCA  CORPUS

แพทยบางทานเรียกมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกวา
“CA corpus”

• ถาแพทยวินิจฉัยวา “CA corpus” ใหตรวจหาหลกัฐาน
ในเวชระเบียนวาเปนมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลกูหรือไม

• ถาเปนมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก ใชัรหัส C54.1  Malignant 
neoplasm of endometrium

• ถาไมพบหลกัฐานวาเปนมะเร็งที่สวนใดของมดลูก  ใช
รหัส C54.9  Malignant neoplasm of corpus uteri, unspecified

Neoplasms 



DIABETES  MELLITUSDIABETES  MELLITUSDIABETES  MELLITUS

• รหัส DM เปนรหัส 4 หลักเสมอ

• แพทยควรระบุวาเปน DM type 1 หรือ type 2  และมี 
complication อะไรหรือไม

• ผูปวย DM ที่มาดวย hyperglycemia แตยงัไมเปน 
hyperosmolar coma  ถือวา hyperglycemia เปน
อาการแสดงของ DM  ไมใช complication

Endocrine, nutritional and metabolic diseases



DIABETES  MELLITUSDIABETES  MELLITUSDIABETES  MELLITUS

รหัส DM ประกอบดวย

• E10.- DM type 1 

• E11.- DM type 2

• E12.- Malnutrition-related DM

• E13.- Other specified DM

• E14.- Unspecified DM

Endocrine, nutritional and metabolic diseases



DIABETIC  FOOTDIABETIC  FOOTDIABETIC  FOOT

• ถาเกิดจาก peripheral neuropathy  ใชรหัส E10-
E14 โดยรหัสหลกัที่ 4 คือ .4  เชน E10.4† DM type 1 with 
neurological complication เปนการวินิจฉัยหลกั  และรหัส 
G63.2*  Diabetic polyneuropathy เปนการวินิจฉัยรวม

• ถาเกิดจาก peripheral vascular disease  ใชรหัส 
E10-E14 โดยรหัสหลกัที่ 4 คือ .5  เชน  E10.5† DM type 1 
with peripheral circulatory complication เปนการวินิจฉัยหลกั  
และรหัส I79.2*  Peripheral angiopathy in diseases classified 
elsewhere เปนการวินิจฉัยรวม 

Endocrine, nutritional and metabolic diseases



ELEVATED  BLOOD  GLUCOSEELEVATED  BLOOD  GLUCOSEELEVATED  BLOOD  GLUCOSE

รหัสกลุม R73.- Elevated blood glucose level  ใช
ในกรณีที่ผูปวยไมไดเปน DM

• R73.0 Abnormal glucose tolerance test

• R73.1 Impaired fasting glucose

• R73.9 Hyperglycemia, unspecified

Endocrine, nutritional and metabolic diseases

Fasting plasma glucose  111Fasting plasma glucose  111--125 mg/dl125 mg/dl



CONJUNCTIVITISCONJUNCTIVITISCONJUNCTIVITIS

กรณีทีแ่พทยไมระบุรายละเอียดของ conjunctivitis

• เปนมาไมเกนิ 2 สัปดาห  ใชรหัส

H10.3 Acute conjunctivitis

• เปนมาเกนิ 2 สัปดาห  ใชรหัส

H10.4 Chronic conjunctivitis

• ไมทราบวาเปนมานานเทาใด  ใชรหัส

H10.9 Conjunctivitis, unspecified

Eye



CATARACTCATARACTCATARACT

กรณีทีแ่พทยระบุสาเหตุของตอกระจก  ใหรหสัตาม
สาเหตุ  ไมตองคํานึงถึงอายุ  ตําแหนงและลักษณะความ
ขุนของเลนส  เชน

• H26.1 Traumatic cataract

• H26.3 Drug-induced cataract

• Q12.0 Congenital cataract

Eye



CATARACTCATARACTCATARACT

กรณีทีร่ะบุสาเหตุของตอกระจกไมได  ใหใชอายุเปน
เกณฑในการเลือกรหัส

• อายุไมเกนิ 40 ป  ใหรหสั

H26.0 Infantile, juvenile and presenile cataract

• อายุมากกวา 40 ป  ใหรหสัตามตําแหนงและลักษณะ
ความขุนของเลนส  จากกลุม

H25.- Senile cataract

Eye



ATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASEATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASEATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASE

ถาผูปวยมาดวยกลุมอาการที่จําเพาะ  ใหใชรหัสของ
กลุมอาการนั้นเปนการวินิจฉัยหลกัแตเพยีงลําพงั  เชน

• I21.- Acute myocardial infarction

• I20.0 Unstable angina

โดยไมตองใหรหสัการวินิจฉัยรวมวาเปน 
atherosclerotic heart disease

Circulatory system 



ATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASEATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASEATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASE

ถาผูปวยมาดวยกลุมอาการของโรคหัวใจทีไ่มจําเพาะ  
ใหใชรหัสของกลุมอาการนั้นเปนการวินิจฉัยหลกั  เชน

• I50.0 Congestive heart failure

โดยใหรหัสของ atherosclerotic heart disease เปน
การวินิจฉัยรวม  เชน

• I25.5 Ischemic cardiomyopathy

Circulatory system 



ATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASEATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASEATHEROSCLEROTIC  HEART  DISEASE

ในกรณีทํา cardiac catheterization  ไมวาแพทยจะ
วินิจฉัยวาเปน single, double หรือ triple vessel 
disease  ใชรหัสเดียวกนัคอื

• I25.1 Atherosclerotic heart disease

Circulatory system 



CONGESTIVE  HEART  FAILURECONGESTIVE  HEART  FAILURECONGESTIVE  HEART  FAILURE

• ถาทราบวาเปนโรคหัวใจมากอน  เชน mitral 
stenosis ครั้งนี้มาดวยหัวใจวาย  ใหรหสัหัวใจวายเปน
รหัสการวินิจฉัยหลัก  คือ

I50.0 Congestive heart failure

• โดยใหรหัสโรคหัวใจที่ทราบวาเปนมากอน  เปนรหัส
การวินิจฉัยรวม

Circulatory system 



CONGESTIVE  HEART  FAILURECONGESTIVE  HEART  FAILURECONGESTIVE  HEART  FAILURE

• ถาไมทราบวาเปนโรคหัวใจมากอน  ครั้งนี้มาดวยหวัใจ
วาย  และไดรบัการวินิจฉัยเปนครั้งแรกวาเปนโรคหัวใจ
ใหรหัสโรคหัวใจทีไ่ดรับการวินิจฉัยเปนครั้งแรกนั้นเปน
รหัสการวินิจฉัยหลัก

• โดยใหรหัสหวัใจวาย  เปนรหัสการวินิจฉัยรวม

Circulatory system 



CVACVACVA

• หลีกเลีย่งการใหรหสัทีไ่มจําเพาะ  คือ  

• I64  Stroke, not specified as hemorrhage of infarction

• เลือกรหสัของการวินิจฉัยที่จําเพาะกวา  เชน

• I60.- Subarachnoid hemorrhage

• I61.- Intracerebral hemorrhage

• I62.- Other nontraumatic intracranial hemorrhage

• I63.- Cerebral infarction

Circulatory system 



OLD  CVAOLD  CVAOLD  CVA

• หมายถงึเคยเปน CVA เมื่ออยางนอย 1 ปกอน

• ถาปจจุบันไมมี neurological deficit  แลว   ใหรหัส  
Z86.7 Personal history of diseases of the circulatory system

• ถายงัมี neurological deficit เหลืออยู ใหรหัสของ 
neurological deficit นั้นเปนการวินิจฉัยหลกั  โดยให
รหัสในกลุม I69.- Sequalae of cerebrovascular disease เปน
การวินิจฉัยรวม

Circulatory system 



URIURIURI

• ถามกีารติดเชื้อหลายตําแหนงที่รุนแรงทัดเทียมกนั  ให
รหัสการวินิจฉัยหลักเปน

J06.8 Other acute upper respiratory infection

• โดยใหรหัสการติดเชื้อแตละตําแหนงเปนการวินิจฉัย
รวม  เชน

J02.9 Acute pharyngitis, unspecified

J03.9 Acute tonsillitis, unspecified

Respiratory system



PNEUMONIAPNEUMONIAPNEUMONIA

• ถาแพทยระบุเชื้อตนเหตุ  เลือกรหัสในกลุม J13-J17

• ถาแพทยไมระบุเชื้อตนเหตุ  เลือกรหัสในกลุม J18.-

J18.0 Bronchopneumonia, unspecified

J18.1 Lobar pneumonia, unspecified

J18.2 Hypostatic pneumonia, unspecified

J18.8 Other pneumonia, organism unspecified

J18.9 Pneumonia, unspecified

Respiratory system



ASTHMAASTHMAASTHMA

• ผูปวยมอีาการหอบ  แพทยใหยาแลวไมไดผล  ตองรับ
ไวในโรงพยาบาล  เรียกวา “acute severe asthma” 
ใหรหัส  J46  Status asthmaticus เปนการวินิจฉัยหลัก

• ไมใชรหัสกลุม  J45.- Asthma เปนการวินิจฉัยหลกัของ
ผูปวยใน  เพราะไมเปนขอบงชี้ในการรับเปนผูปวยใน  
แตอาจใชเปนการวินิจฉัยรวมสําหรับผูปวย asthma ที่
รับไวเนื่องจากสาเหตุอื่น

Respiratory system



GI  HEMORRHAGEGI  HEMORRHAGEGI  HEMORRHAGE

• ผูปวยทีม่าดวยอาการ upper GI hemorrhage  และ
แพทยตรวจพบ ulcer, erosion หรือ varice จากการ
สองกลองตรวจ  ใหรหัสโรคที่พบนัน้ที่เปนรหัส “with 
hemorrhage” เชน K25.4  Chronic gastric ulcer with 
hemorrhage  ถงึแมขณะสองกลองตรวจจะไมพบวามี
เลือดออก

Digestive system



PER-RECTAL  BLEEDINGPERPER--RECTAL  BLEEDINGRECTAL  BLEEDING

• ตําแหนงเลือดออกอาจอยูที่สวนใดของทางเดินอาหาร
กไ็ด  ไมจําเปนตองอยูที่ rectum

• ถาแพทยวินิจฉัยวา per-rectal bleeding โดยตรวจ
ไมพบตําแหนงเลือดออก  หรือไมไดตรวจ  ควรใหรหสั 
K92.2  Gastrointestinal hemorrhage, unspecified ไมใหรหัส 
K62.5  Hemorrhage of anus and rectum

Digestive system



PARAFFINOMAPARAFFINOMAPARAFFINOMA

• หมายถงึ กอนที่เตานม  เกิดจากการอักเสบหลังจาก
แพทยฉีดพาราฟนเสริมเตานม  ใชรหัสการวินิจฉัยหลกั 
T88.8  Other specified complications of surgical and medical 
care, not elsewhere classified

• กรณกีอนทีเ่กิดจากการอักเสบหลังฉีดน้ํามันมะกอกที่ 
penis  แพทยมกัจะวินิจฉัยวา paraffinoma of penis  
ใชรหัส L92.3  Foreign body granuloma of skin and 
subcutaneous tissue

Skin and subcutaneous tissue



OSTEOARTHRITIS  OF  KNEEOSTEOARTHRITIS  OF  KNEEOSTEOARTHRITIS  OF  KNEE

• หมายถงึขอเขาเสื่อม  แพทยมกัเขยีนยอวา OA knee

• ใน ICD-10 ใชคําวา “arthrosis” แทนคําวา 
osteoarthritis

• เลือกรหสัที่เหมาะสมในกลุม M17.- Gonarthrosis 
[arthrosis of knee] ตามสาเหตแุละจํานวนขางที่เปน

Musculoskeletal system and connective tissue 



OSTEOARTHRITIS  OF  KNEEOSTEOARTHRITIS  OF  KNEEOSTEOARTHRITIS  OF  KNEE

Primary OA knee คือ เขาเสื่อมจากการใชงาน

• M17.0 Primary gonarthrosis, bilateral

• M17.1 Other primary gonarthrosis

Post-traumatic OA knee คือ เขาเสื่อมหลังบาดเจ็บ

• M17.2 Post-traumatic gonarthrosis, bilateral

• M17.3 Other post-traumatic gonarthrosis

Musculoskeletal system and connective tissue 



OSTEOARTHRITIS  OF  KNEEOSTEOARTHRITIS  OF  KNEEOSTEOARTHRITIS  OF  KNEE

Secondary OA knee คอื เขาเสื่อมจากสาเหตุอื่น เชน 
rheumatoid arthritis

• M17.4 Secondary gonarthrosis, bilateral

• M17.5 Other secondary gonarthrosis

Musculoskeletal system and connective tissue 



EROSION  OF  KNEEEROSION  OF  KNEEEROSION  OF  KNEE

• หมายถงึ การสึกของกระดูกออนของขอเขา  ซึ่งจะ
ทําใหเกดิขอเขาเสื่อมตามมา

• ใชรหัสในกลุม M17.- Gonarthrosis [arthrosis of knee]

• แตถาแพทยวินิจฉัยวา erosion of patella  ใหใชรหัส 
M22.4  Chondromalacia patellae

Musculoskeletal system and connective tissue 



SCOLIOSISSCOLIOSISSCOLIOSIS

• การใหรหัสผูปวยหลังคดควรพิจารณาอายุ  และ
ตําแหนงที่คด

• รหัสหลกัที่ 5 ของกลุม M41.- Scoliosis แสดง
ตําแหนงที่คดของหลัง  เชน

0 = Multiple sites 5 = Thoracolumbar 

2 = Cervical 6 = Lumbar 

3 = Cervicothoracic 7 = Lumbosacral 

4 = Thoracic 9 = Unspecified

Musculoskeletal system and connective tissue 



MYOFASCIAL  PAINMYOFASCIAL  PAINMYOFASCIAL  PAIN

• หมายถงึ กลุมอาการปวดกลามเนื้อเรื้อรัง  พบไดบอย  
แตยงัไมมีรหัสที่เหมาะสม

• แนะนําใหใชรหัส M79.0  Rheumatism, unspecified ซึ่ง
รวมความถึง fibromyalgia และ fibrositis  จะเหมาะสม
กวาใชรหัส M79.1  Myalgia

Musculoskeletal system and connective tissue 



NONUNIONNONUNIONNONUNION

• กรณกีระดูกไมติด  หลังไดรบัการรักษาแบบไมผาตัด  
หรือไมไดรับการรักษา  ใชรหัส  M84.1  Nonunion of 
fracture [pseudarthrosis]

• กรณกีระดูกไมติด  หลังไดรบัการรักษาโดยผาตัด  ใช
รหัส M96.0  Pseudarthrosis after fusion or arthrodesis

Musculoskeletal system and connective tissue 



INFECTED  NONUNIONINFECTED  NONUNIONINFECTED  NONUNION

• กรณี open fracture และติดเชื้อ  ทําใหกระดูกไมตดิ  
โดยไมมผีาตัดใสเหลก็  ใชรหัส  M86.- Osteomyelitis 
รวมกับ M84.1  Nonunion of fracture [pseudarthrosis] และ
รหัสระบุเชื้อตนเหตุ (ถาทราบ)

• กรณีเกดิหลงัผาตัดใสเหล็ก  ใชรหัส T84.6  Infection 
and inflammation reaction due to internal fixation device  
รวมกับ M96.0  Pseudarthrosis after fusion or arthrodesis
และรหัสระบุเชื้อตนเหตุ (ถาทราบ) โดยมีรหัสกลไกการ
บาดเจ็บคือ  Y83.1  Surgical operation with implant of artificial 
internal device 

Musculoskeletal system and connective tissue 



ACUTE  RENAL  FAILUREACUTE  RENAL  FAILUREACUTE  RENAL  FAILURE

• แพทยควรระบุวาเปนชนิดใด  

• N17.0 Acute renal failure with tubular necrosis

• N17.1 Acute renal failure with acute cortical necrosis

• N17.2 Acute renal failure with medullary necrosis

• N17.8 Other acute renal failure

• N17.9 Acute renal failure, unspecified

Genitourinary system



CHRONIC  RENAL  FAILURECHRONIC  RENAL  FAILURECHRONIC  RENAL  FAILURE

• หมายถงึ ภาวะไตวาย  ที่มีคา serum creatinine สูง
ตั้งแต 2 mg/dl ขึ้นไป  นานกวา 3 เดือน

• รหัส M18.0  End stage renal disease หมายถึงมคีา 
serum creatinine > 5 mg/dl  หรือคา creatinine 
clearance <10 ml/นาท ี นานกวา 3 เดือน 

Genitourinary system



BARTHOLIN’S  ABSCESSBARTHOLINBARTHOLIN’’S  ABSCESSS  ABSCESS

• ในสตรีที่ไมตัง้ครรภและไมอยูในระยะหลังคลอด  ใช
รหัส N75.1  Abscess of Bartholin’s gland เปนการวินิจฉัย
หลกั

•  ในสตรีตั้งครรภใชรหัส O23.5  Infection of the genital 
tract in pregnancy เปนการวินิจฉัยหลัก  โดยมีรหัส  
N75.1  Abscess of Bartholin’s gland เปนการวินิจฉัยรวม

• ในสตรีหลังคลอดใชรหัส O86.3  Other genitourinary tract 
infections following delivery  เปนการวินิจฉัยหลกั  โดยมี
รหัส  N75.1  Abscess of Bartholin’s gland เปนการวินิจฉัย
รวม

Genitourinary system



BARTHOLIN’S  CYSTBARTHOLINBARTHOLIN’’S  CYSTS  CYST

• ในสตรีที่ไมตัง้ครรภและไมอยูในระยะหลังคลอด  ใช
รหัส N75.0  Cyst of Bartholin’s gland เปนการวินิจฉัยหลกั

•  ในสตรีตั้งครรภ  หรือหลังคลอด ใชรหัส O99.8  Other 
specified diseases and conditions complicating pregnancy, 
childbirth and the puerperium เปนการวินิจฉัยหลัก  โดยมี
รหัส N75.0  Cyst of Bartholin’s gland เปนการวินิจฉัยรวม

Genitourinary system



GENITAL  PROLAPSEGENITAL  PROLAPSEGENITAL  PROLAPSE

• ผนังชองคลอดหยอนดานหนา  ใชรหัส 
N81.1  Cystocele

• ผนังชองคลอดหยอนดานหลัง  ใชรหัส  
N81.6  Rectocele

• ผนังชองคลอดหยอนทั้งดานหนาและดานหลัง  ใชรหัส  
N81.7  Cystorectocele

Genitourinary system



GENITAL  PROLAPSEGENITAL  PROLAPSEGENITAL  PROLAPSE

• ถามดลูกหยอน  รวมกบัผนังชองคลอดหยอน  
เลือกใชรหัส N81.2  Incomplete uterovaginal prolapse  
หรือ N81.3  Complete uterovaginal prolapse  โดยไมตอง
ใหรหัส N81.1, N81.6  หรือ N81.7  รวมดวย

Genitourinary system



HORMONAL  REPLACEMENTHORMONAL  REPLACEMENTHORMONAL  REPLACEMENT

• สตรีหมดประจําเดือนมารับยาฮอรโมนทดแทน  โดย
ไมมโีรคหรือความผิดปกตอิื่น  ใชรหัส N95.1  
Menopausal and female climacteric states สําหรับผูที่หมด
ประจําเดือนเองตามวยั  และใชรหัส N95.3  States 
associated with artificial menopause สําหรับสตรีที่หมด
ประจําเดือนเนื่องจากการผาตัด  หรือสาเหตุอื่น

Genitourinary system



EFFECTS  OF  MATERNAL  FACTORSEFFECTS  OF  MATERNAL  FACTORSEFFECTS  OF  MATERNAL  FACTORS

• รหัสในกลุม P00-P04  Fetus and newborn affected by 
maternal factors and by complications of pregnancy, labor and 
delivery ไมใชเปนการวินิจฉัยหลัก  แตใชเปนการวินิจฉัย
รวม  เพื่อแสดงวาโรคที่เปนการวินิจฉัยหลักในทารกแรก
คลอดนั้น  เปนผลกระทบจากภาวะโรคของมารดา

Digestive system



ตัวอยาง :

ทารกคลอดครรภเดี่ยวใน ร.พ. โดยมารดาติดเชื้อมาเลเรีย  คลอด
ครบกําหนด  น้ําหนักเพียง 2200 กรัม  แพทยวินิจฉัย “Term SGA 
with maternal malaria”

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ทารกคลอดครรภเดี่ยวในทารกคลอดครรภเดี่ยวใน  รร..พพ..  โดยมารดาติดเชื้อมาโดยมารดาติดเชื้อมาเลเรียเลเรีย    คลอดคลอด
ครบกําหนดครบกําหนด    น้ําหนักเพียงน้ําหนักเพียง  2200 2200 กรัมกรัม    แพทยวินิจฉัยแพทยวินิจฉัย  ““Term SGA Term SGA 
with maternal malariawith maternal malaria””

การวินิจฉัยหลกั :

P05.1 Small for gestational age
การวินิจฉัยรวม :

P00.2 Fetus and newborn affected by maternal infectious and 
parasitic diseases

Z38.0 Singleton, born in hospital



CONTACT  WITH  DISEASESCONTACT  WITH  DISEASESCONTACT  WITH  DISEASES

• รหัสในกลุม Z20.- Contact with and exposure to 
communicable diseases ไมใชเปนการวินิจฉัยหลกัสําหรับ
ทารกแรกคลอด  แตใชเปนการวินิจฉัยรวม  เพื่อแสดงวา
ทารกไมไดเปนโรค  แมจะไดสัมผัสโรค

Digestive system



ตัวอยาง :

ทารกคลอดครรภเดี่ยวใน ร.พ. โดยมารดาติดเชื้อตับอักเสบบี  แต
ทารกไมมีอาการผิดปกติ

ตัวอยางตัวอยาง  ::

ทารกคลอดครรภเดี่ยวในทารกคลอดครรภเดี่ยวใน  รร..พพ..  โดยมารดาติดเชื้อตับอักเสบโดยมารดาติดเชื้อตับอักเสบบีบี    แตแต
ทารกไมมีอาการผิดปกติทารกไมมีอาการผิดปกติ

การวินิจฉัยหลกั :

Z38.0 Singleton, born in hospital
การวินิจฉัยรวม :

Z20.5 Contact with and exposure to viral hepatitis



PRETERM  INFANTSPRETERM  INFANTSPRETERM  INFANTS

• หมายถงึ ทารกทีค่ลอดกอนอายุครรภครบ 37 สัปดาห
เต็ม  ซึ่งมกัจะมีน้ําหนกัแรกคลอด <2500 กรัม

• รหัสกลุม P07.- Disorders related to short gestational age 
and low birth weight ประกอบดวย

• P07.0 Extremely low birth weight (<1000 g)

• P07.1 Other low birth weight (1000-2499 g)

• P07.2 Extremely prematurity (<28 weeks)

• P07.3 Other preterm infants (28-36 weeks)

Digestive system



PRETERM  NEWBORNPRETERM  NEWBORNPRETERM  NEWBORN

• รหัสกลุม P07.- Disorders related to short gestational age 
and low birth weight ใชสําหรับทารกคลอดกอนกําหนด
เทานั้น  ถาทราบทั้งอายุครรภและน้ําหนกั  ใหถอืน้ําหนกั
เปนหลกั  

• ถาใหรหสั P07.0 หรือ P07.1 แลว  กไ็มตองใหรหัส P07.2 
หรือ P07.3  รวมดวย

Digestive system



SLOW  FETAL  GROWTHSLOW  FETAL  GROWTHSLOW  FETAL  GROWTH

• ทารกที่น้ําหนกัแรกคลอดนอยเมื่อเทียบกับอายุครรภ  
เปนผลจากการเติบโตดอยกวาปกต ิ ทั้งที่คลอดกอน
กําหนดและครบกาํหนด  ใชรหัส

• P05.0 Light for gestational age

(น้ําหนกั <10th percentile  แตความยาวปกต)ิ

• P05.1 Small for gestational age

(น้ําหนกัและความยาว <10th percentile)

Digestive system



BIRTH  ASPHYXIABIRTH  ASPHYXIABIRTH  ASPHYXIA

• กรณีทีแ่พทยวินิจฉัยวา “asphyxia” ใหหาขอมลู 
Apgar score ที่ 1 นาทีจากบันทกึการคลอด  เพื่อให
รหัสไดละเอียดถกูตอง

• P21.0 Severe birth asphyxia  
(Apgar score 0-3)

• P21.1 Mild and moderate birth asphyxia 
(Apgar score 4-7)

Digestive system


