
 

             

 

             

 

                

               

 

               

 

               

 

               

 

               

 

                

               

แนวทางการบันทึกข้อมูลบริการ ค าวินิจฉัยโรค และการให้ 

รหัส บัญชีจ าแนกโรคระหว่างประเทศ ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ ๑๐ 

ฉบับประเทศไทย ส าหรับสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ 

Guideline for Service Data Input, 

Diagnosis and Coding of 

ICD-10-TM for PCU 

 

มณวีรรณ์ ประธาน 

เจ้าพนักงานเวชสถิติช านาญงาน โรงพยาบาลล าพูน 



 
             

 
              
             

ก่อนบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ ให้จ าแนกประเภทผู้มารับบริการเป็น 4 ประเภท  

1. ผู้มารับบริการ ส่งเสริมสุขภาพ ใช้ มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 1 

2. ผู้มารับบริการ บ าบัดรักษาโรค ใช้ มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ส่วนที่ 2 

3. ผู้ที่มา ติดตามหลังการรักษา ผู้ป่วยนัดตรวจโรคเรื้อรัง ใช้ มาตรฐานการบันทึกข้อมูล ในส่วนที่ 3 

4. ผู้ที่มา ขอหนังสือส่งตัว ผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อที่อื่น และผู้รับบริการอื่นๆ ใช้ มาตรฐานการบันทึก 

ข้อมูล ในส่วนที่ 4 



 
             

 
              
             

ส่วนที่ 1 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบรกิารส่งเสรมิสุขภาพ 

เน่ืองจากผู้มารับบริการกลุ่มนี้ จะไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ ผู้บันทึกข้อมูลจะไม่สามารถบันทึกอาการหรือค า

วินิจฉัยโรคใดๆได้ โดยผู้บันทึกข้อมูลจะต้องระบุลักษณะการบริการที่เกิดขึ้นเปน็หลักเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

ต้องบันทึกข้อมูลลงในบัตรผู้ปว่ย แฟ้มครอบครัว หรือฐานข้อมูล ดังแนวทางต่อไปนี้ 

1.  เร่ิมโดยบันทึกการบริการหลัก เช่น ให้วัคซีน ให้ยาคุมก าเนิด ตรวจวัดความดันโลหิต เป็นต้น 

2.  ระบรุายละเอียดของบริการหลัก เช่น ให้วัคซีนป้องกันโรคอะไร ครั้งที่เท่าไร ให้ยาคุมก าเนิดอะไร ผู้มา

ฝากครรภ์ตั้งท้องครรภ์ที่เท่าไร อายุครรภ์กี่สัปดาห์ เป็นต้น 

3.  ระบเุหตุผลที่ให้บริการหลัก เช่น ให้วัคซีนตามก าหนด ให้วัคซีนเพิ่มพิเศษตามโครงการรณรงค์ ให้ยา

ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ ตรวจคัดกรองในโครงการต่างๆ 



 
             

 
              
             

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้มารับบริการส่งเสริมสุขภาพ 

1. ให้รหัสบริการหลัก เป็นรหัสวินิจฉัยหลัก โดยไม่ต้องให้รหัสบริการอื่นๆที่ต้องให้กับผู้

มารับบริการนั้นอยู่แล้ว เช่น ให้รหัสวัคซีน OPV + DTP เพียงเท่านั้น ไม่ต้องให้รหัส

การให้ยาลดไข ้

2.  ให้รหัสโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังผู้มารับบริการเป็นรหัสโรคอื่นๆ 

3.  ให้รหัสหัตถการเพื่อการบ าบัดรักษา ไม่ต้องให้รหัสหัตถการเพื่อการชันสูตร ไม่ต้อง

ให้รหัสการแนะน าต่างๆ 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง กรณีการบันทึกข้อมูลและการให้รหัสผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ 

ตัวอย่าง ที่ 1 : เด็กอายุ 6 เดือน มารับวัคซีน DTP และ OPV ครั้งท่ี 3 ตามก าหนดนัด ผู้บริการตรวจสุขภาพเด็ก 

และตรวจพัฒนาการด้วย หลังให้วัคซีน ก็ให้ค าแนะน าแก่มารดา และให้ยาน้ าลดไข้ เพื่อให้ใช้ป้อนเด็กเมื่อมีไข้

หลังฉีดวัคซีน 

การบันทึกข้อมูล 

 ให้วัคซีนป้องกัน DTP และ OPV เข็มท่ี 3 ตามก าหนด 

การให้รหัส 

 ให้รหัส Z27.3 Immunization against diphtheria-tetenus-pertussis with poliomyelitis เป็นรหัสที่ระบุ

การให้ DPT และ OPV ในครั้งเดียวกันไม่ต้องให้รหัสการตรวจสุขภาพเด็ก การตรวจพัฒนาการ การให้

ค าแนะน า การให้ยาลดไข้และให้รหัสยาตามแนวทางการให้รหัสยา 

การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีรหัสเดียว คือ Z27.3 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 2 : หญิงตั้งครรภ์ 32 สัปดาห์ มาขอฝากครรภ์บุตรคนท่ี 2 ตรวจไม่พบความผิดปกติ 

การบันทึกข้อมูล 

 ดูแลการตั้งครรภ์บุตรคนที่ 2 อายุครรภ์ 32 สัปดาห์ ตรวจไม่พบความผิดปกติ ให้ค าแนะน า 

การให้รหัส 

 ให้รหัส Z34.8 Supervision of other normal pregnancy 

 ไม่ต้องให้รหัส การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจครรภ์ การให้ค าแนะน า 

 การให้รหัส ICD ในรายนี ้มีรหัสเดียว คือ Z34.8 

ตัวอย่าง กรณีการบันทึกข้อมูลและการให้รหัสผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ 



 
             

 
              
             

ส่วนที่ 2 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วย 

 ผู้มารับบริการกลุ่มนี้ มารับบริการเพราะป่วยและ/หรือมีโรคประจ าตัว ผู้บันทึกข้อมูลจะต้อง ระบุอาการหรอื ค าวินิจฉัยโรคเป็นหลกั 

 เริ่มโดยบันทึกอาการส าคัญและระยะเวลาที่เกดิอาการนั้น เช่น เป็นไข้ 1 วัน ปวดท้อง 2 ชั่วโมง เป็นแผลที่น่องข้างขวา 30 นาที เป็นต้น 

 หากเป็นผู้ปว่ยที่บาดเจ็บ ให้ระบปุระวัติการได้รบับาดเจบ็โดยละเอียด โดยเขียนต่อจากการบันทึกอาการส าคัญ เช่น เป็นแผลที่น่องข้างขวา 30 

นาที ถูกสุนัขท่ีบ้านญาติกัดขณะไปร่วมงานบวช 

 หากผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวหรือโรคเรือ้รัง ให้บนัทึกโรคเหล่านั้นจนครบทุกโรค 

 บันทึกผลการตรวจรา่งกายท้ังหมดที่ได้ตรวจไว้ 

 ต้องบันทึกค าวินิจฉัยโรคส าหรับอาการส าคัญที่มาครั้งนี้เสมอ ยกเว้นกรณีรักษาโรคตามอาการโดยวินิจฉัยโรคไม่ได้ ให้บันทึกว่า รักษาตามอาการ 

ไม่วินิจฉัยโรค 

 การบันทึกโรคต้องระบุชนิดโรค และต าแหน่งที่เกิดโรคให้ละเอยีดด้วย เช่น ฝีที่น่องข้างซ้าย เบาหวานชนิดที่ 2 เป็นหวัด ไม่ควรเขียนค าก ากวม 

เช่น ค าว่า URI – Upper Respiratory Tract Infection 

 บันทึกหัตถการเพือ่การบ าบดัรักษาโรคท้ังหมดท่ีเกิดขึ้น 

 บันทึกชื่อยา จ านวนยา และวิธีการใช้ยาทั้งหมดที่ผู้ปว่ยได้รบั 



 
             

 
              
             

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้มารับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วย 

1.  ให้รหัสโรคที่ท าให้เกิดอาการส าคัญ เป็นรหัสวินิจฉัยหลัก 

2.  ให้รหัสโรคที่เหลือทั้งหมดเป็นรหัสโรคอ่ืน โดยไม่จ ากัดจ านวนรหัส 

3.  ไม่ต้องให้รหัสบริการอื่นๆที่ต้องให้กับผู้มารับบริการนั้นอยู่แล้ว เช่น ไม่ต้องให้รหัสการ 

ตรวจร่างกาย ไม่ต้องให้รหัสว่ามีการจ่ายยา ไม่ต้องให้รหัสการให้ค าแนะน าต่างๆ 

4.  ให้รหัสหัตถการเพื่อการบ าบัดรักษา ไม่ต้องให้รหัสหัตถการเพื่อการชันสูตร 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง กรณีการบันทึกข้อมูลและการให้รหัสผู้รับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วย 

ตัวอย่าง ที่ 3 : เด็กชาย อายุ 6 ปี เป็นไข้ น้ ามูกไหล มา 1 วัน ตรวจพบมีไข้ 38° C ไม่หอบ มีน้ ามูกใส 

คอไม่แดง วินิจฉัยว่าเป็นหวัด ให้ยา Paracetamol syrup และ Chlorpheniramine syrup แนะน าให้มารดา

เช็ดตัวลดไข้ 

การบันทึกข้อมูล 

 อาการส าคัญ เป็นไข้ น้ ามูกไหล 1 วัน 

 ตรวจร่างกาย ไข้ 38° C ไม่หอบ มีน้ ามูกใส คอไม่แดง 

 วินิจฉัยโรค Common cold (หวัด) 

 ยาที่ให้  Paracetamol syrup 125 mg/5ml 1 ขวดรับประทานครั้งละ ครึ่ง 

   ช้อนชาเมื่อมีไข้ ทุก 4-6 ชั่วโมง Chorpheniramine syrup 2   

   mg/5ml 1 ขวด รับประทานครั้งละ ครึ่งช้อนชา เช้า เย็น หลังอาหาร 



 
             

 
              
             

การให้รหัส 

 ให้รหัส J00 Common cold เป็นรหัสโรคหลัก 

 ไม่ต้องให้รหัสการตรวจร่างกาย การให้ค าแนะน า 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีรหัสเดียว คือ J00 

 และให้รหัสยาตามแนวทางการให้รหัสยา 

ตัวอย่าง กรณีการบันทึกข้อมูลและการให้รหัสผู้รับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วย 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 4 : หญิงอายุ 55 ปี มีโรคประจ าตัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เพิ่งมีไข้ 2 ชั่วโมง ตรวจพบมีไข้ 

39° C ยังไม่พบอาการอื่นๆ ขอยาแก้ไข้ 

การบันทึกข้อมูล 

 อาการส าคัญ เป็นไข้ 2 ชั่วโมง 

 โรคประจ าตัว เบาหวานชนิดที่ 2 

 ตรวจร่างกาย ไข้ 39° C ไม่มีน้ ามูก คอไม่แดง 

 วินิจฉัยโรค รักษาอาการไข้ ไม่ได้วินิจฉัยโรค 

 ยาที่ให้ Paracetamol 500mg 10 เม็ด รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด เมื่อมีไข้ ทุก 4-6 ชั่วโมง 

ตัวอย่าง กรณีการบันทึกข้อมูลและการให้รหัสผู้รับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วย 



 
             

 
              
             

การให้รหัส 

 ให้รหัส R50.9 Fever เป็นรหัสโรคหลัก 

 ให้รหัส E11.9 Diabetes mellitus type 2 เป็นรหัสโรคอื่นๆ 

 ไม่ต้องให้รหัส การตรวจวัดอุณหภูมิ การให้ค าแนะน า 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีสองรหัส คือ R50.9 และ E11.9 

 และให้รหัสยาตามแนวทางการให้รหัสยา 

ตัวอย่าง กรณีการบันทึกข้อมูลและการให้รหัสผู้รับบริการบ าบัดรักษาความเจ็บป่วย 



 
             

 
              
             

ส่วนที่ 3 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้รับบริการติดตามหลังการรักษา 

ผู้ป่วยนัดตรวจโรคเรื้อรัง 

ผู้มารับบริการกลุ่มน้ี มารับบริการติดตามหลังการรักษา เช่น เย็บแผลไว้แล้วมาตัดไหมเมื่อแผลติดดี ผ่า

ฝีไปแล้วนัดมาตรวจดูว่าแผลหายหรือยัง หรือเป็นผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้บันทึกข้อมูลจะต้องระบุบริการ

ที่เกิดข้ึนเป็นหลัก 

บันทึกบริการติดตามหลังการรักษาเป็นหลัก เช่น ตรวจหลังการเย็บแผล 7 วัน ตรวจหลังการรักษา 10 

วันท าแผลครั้งท่ี 1 หลังเย็บแผล 2 วัน เป็นต้น 

หากผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรัง ให้บันทึกโรคเหล่าน้ันจนครบทุกโรค 

บันทึกผลการตรวจร่างกายท้ังหมดที่ได้ตรวจไว้ 

ประเมินผลการตรวจติดตามหลังการรักษา ว่า หายจากโรคแล้ว หรือ ดีขึ้น หรือ อาการเท่าเดิม 

บันทึกหัตถการเพื่อการบ าบัดรักษาโรคท้ังหมดท่ีเกิดข้ึน 

บันทึกชื่อยา จ านวนยา และวิธีการใช้ยาทั้งหมดที่ผู้ป่วยได้รับ 



 
             

 
              
             

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้มารับบริการติดตามหลังการรักษา

ผู้ป่วยนัดตรวจโรคเรื้อรัง 

1. กรณีติดตามหลังการรักษา ถ้าเป็นการท าแผลหลังการบาดเจ็บหรือตัดไหม ให้รหัส Z48.0 เป็นรหัสวินิจฉัยหลกั 

2. กรณีติดตามหลังการรักษาแบบอื่น หากประเมินว่า หายจากโรคแล้ว ให้รหัสกลุ่ม Z09.- เป็นรหัสวินิจฉัยหลกั แต่

หากประเมินว่า อาการดีขึ้น ไม่ต้องรักษาเพิ่มเติม ให้รหัสกลุม่ Z54.- เป็นรหัสวินิจฉัยหลัก และหากประเมินวา่ 

อาการดีขึ้นแต่ยังต้องรักษาต่อ หรืออาการโรคเท่าเดิม ให้รหัสโรคเดิมเป็นรหสัวินจิฉัยหลกั 

3. กรณีโรคเรื้อรังที่มาตรวจตามนัด แต่ไม่มีอาการ ให้รหัสโรคเรื้อรังนั้นเปน็รหสัวินจิฉัยหลกั 

4. หากผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังอืน่ๆอกี ให้รหัสโรคเหล่านั้นเปน็รหัสโรคอืน่ๆจนครบทกุโรค 

5. ไม่ต้องให้รหัสบริการอื่นๆที่ต้องใหก้ับผู้มารับบริการนั้นอยู่แล้ว เช่น ไม่ต้องให้รหัสการตรวจร่างกาย ไม่ต้องให้

รหัสว่ามีการจ่ายยา ไม่ต้องให้รหัสการให้ค าแนะน าต่างๆ 

6. ให้รหัสหัตถการเพื่อการบ าบัดรักษา ไม่ต้องให้รหัสหตัถการเพื่อการชันสตูร 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 5 : หญิงอายุ 25 ปี เพิ่งออกจากโรงพยาบาลหลังการรักษาโรคกรวยไตอักเสบ แพทย์สั่งให้มา

ฉีดยารักษาโรคกรวยไตอักเสบที่รพ.สต. 

การบันทึกข้อมูล 

 อาการส าคัญ ฉีดยารักษาโรคกรวยไตอักเสบตามแพทย์สั่ง 

 โรคประจ าตัว - 

 ตรวจร่างกาย ไม่มีไข้ ยังมีเจ็บที่เอวด้านขวา 

 วินิจฉัยโรค Acute Pyelonephritis อาการดีขึ้น 

 ยาที่ให้  Gentamycin 80 mg injection 

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้มารับบริการติดตามหลังการรักษา

ผู้ป่วยนัดตรวจโรคเรื้อรัง 



 
             

 
              
             

การให้รหัส 

 ให้รหัส N10 Acute Pyelonephritis เป็นรหัสโรคหลัก 

 ไม่ต้องให้รหัส การตรวจวัดอุณหภูมิ การให้ค าแนะน า 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีรหัสเดียว คือ N10 

 และให้รหัสยาตามแนวทางการให้รหัสยา 

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้มารับบริการติดตามหลังการรักษา

ผู้ป่วยนัดตรวจโรคเรื้อรัง 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 6 : ชาย อายุ 25 ปี ตรวจติดตามหลังผ่าฝีท่ีแขน 10 วัน วันนี้หายดีแล้ว ไม่ได้ท าแผลหรือ

รักษาอย่างใดอีก 

การบันทึกข้อมูล 

 อาการส าคัญ  ตรวจหลังผ่าฝีท่ีแขน 10 วัน 

 โรคประจ าตัว  - 

 ตรวจร่างกาย  แผลหายดีแล้ว 

 วินิจฉัยโรค  หายขาดจากโรคแล้ว 

 ยาที่ให้   - 

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้มารับบริการติดตามหลังการรักษา

ผู้ป่วยนัดตรวจโรคเรื้อรัง 



 
             

 
              
             

การให้รหัส 

 ให้รหัส Z09.0 Follow-up examination after surgery เป็นรหัสโรคหลัก 

 ไม่ต้องให้รหัส การตรวจร่างกาย การให้ค าแนะน า 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีรหัสเดียว คือ Z09.0 

 

 

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้มารับบริการติดตามหลังการรักษา

ผู้ป่วยนัดตรวจโรคเรื้อรัง 



 
             

 
              
             

ส่วนที่ 4 มาตรฐานการบันทึกข้อมูลของผู้ป่วยที่ขอใบส่งตัวและกรณีอื่นๆ 

ถ้าผู้มารับบริการกลุ่มนี้ เป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อไปรักษาที่อื่น เช่น ต้องส่งต่อไปเพราะคิดว่าเป็นโรคท่ีต้องผ่าตัด 

หรือผู้ป่วยมาขอใบส่งตัวไปรักษาต่อที่อื่น ผู้บันทึกข้อมูลจะต้องระบุโรคท่ีส่งต่อเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นกรณี

อื่นๆให้บันทึกบริการทีผู่้มารับบริการร้องขอเป็นหลัก 

บันทึกโรคที่ส่งต่อ เช่น ส่งต่อไปรักษาโรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบข้างขวา 

หากวินิจฉัยโรคไม่ได้ ให้บันทึกอาการที่ส่งต่อ เช่น ก้อนท่ีขาหนีบข้างขวา 

กรณีอื่นๆให้บันทึกบริการที่ผู้มารับบริการร้องขอ เช่น ออกใบรับรองแพทย์เพื่อไปสมัครเรียนว่ายน้ า 



 
             

 
              
             

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้ป่วยที่ขอใบส่งตัวและกรณีอื่นๆ 

1. กรณีส่งต่อไปรักษาโรคใด ให้รหัสโรคน้ันเป็นรหัสวินิจฉัยหลัก 

2. หากวินิจฉัยโรคไม่ได้ ใหร้หัสอาการเป็นรหัสวินิจฉัยหลัก 

3. กรณีอื่นๆ ให้รหัสบริการทีผู่้มารับบริการร้องขอเป็นรหัสวินิจฉัยหลัก 

4. หากผู้ป่วยมีโรคประจ าตัวหรือโรคเร้ือรังอื่นๆอีก ให้รหัสโรคเหล่านั้นเป็นรหัสโรคอื่นๆจนครบทุกโรค 

5. ไม่ต้องให้รหัสบริการอื่นๆที่ต้องให้กับผู้มารับบริการนั้นอยู่แล้ว เช่น ไม่ต้องให้รหัสการตรวจร่างกาย 

ไม่ต้องให้รหัสว่ามีการจ่ายยา ไม่ต้องให้รหัสการให้ค าแนะน าต่างๆ 

6. ให้รหัสหัตถการเพื่อการบ าบัดรักษา ไม่ต้องให้รหัสหัตถการเพื่อการชันสูตร 

 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 7 : หญิงอายุ 53 ปี มาขอใบส่งตัวไปรักษาโรคต้อกระจก มีโรคประจ าตัวเป็นความดันโลหิตสูง 

การบันทึกข้อมูล 

 โรคท่ีส่งต่อ  ต้อกระจก 

 โรคประจ าตัว  ความดันโลหิตสูง 

การให้รหัส 

 ให้รหัส H26.9 Cataract เป็นรหัสโรคหลัก 

 ให้รหัส I10 Hypertension เป็นรหัสโรคอื่น 

 ไม่ต้องให้รหัส การส่งต่อ 

 การให้รหัส ICD ในรายน้ี มีสองรหัส คือ H26.9 และ I10 

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้ป่วยที่ขอใบส่งตัวและกรณีอื่นๆ 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 8: เด็กหญิงอายุ 11 ปี มาขอใบรับรองแพทย์ไปสมัครเรียนว่ายน้ า 

การบันทึกข้อมูล 

 ขอใบรับรองแพทย์ไปสมัครเรียนว่ายน้ า 

 ออกใบรับรองแพทย ์

การให้รหัส 

 ให้รหัส Z02.5 Examination for participation in sport เป็นรหัสโรคหลัก 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีรหัสเดียว คือ Z02.5 

มาตรฐานการให้รหัส ICD-10-TM for PCU ของผู้ป่วยที่ขอใบส่งตัวและกรณีอื่นๆ 



 
             

 
              
             

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีการให้วัคซีน 

กฎ 1 ห้ามใช้รหัส Z27.8 Immunization against other combinations of infectious diseases เพราะขาดรายละเอียด 

กฎ 2 ถ้าให้วัคซีนป้องกันโรคหลายชนิดในครั้งเดียวกัน ให้ใช้รหัสวัคซีนรวมก่อน แล้วดูว่าการให้รหัสน้ันครอบคลุมโรคที่

ป้องกันทั้งหมดหรือยัง ถ้ายังขาดโรคใดก็ให้รหัสการให้วัคซีนโรคนั้นเสริมเข้าไป 

 

ข้อยกเว้น หากการให้วัคซีนรวมใด เป็นไปเพื่อป้องกันโรคเดียว แต่ต้องใช้วัคซีนรวมเนื่องจากไม่มีวัคซีนเดี่ยวใน

สถานพยาบาล ให้รหัสเป็นการให้วัคซีนเดี่ยว เช่น ให้วัคซีน DT แก่ผู้ป่วยที่มาเพื่อฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันบาดทะยัก  

ให้รหัสเป็นการฉีดวัคซีนบาดทะยัก (Z23.5) เพียงอย่างเดียว 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 9 : เด็กมารับวัคซีน DTP และ OPV ตามนัด ในวัคซีน DTP มี Hepatitis B Vaccine อยู่ด้วย 

 ให้รหัส Z27.3 Immunization against diphtheria-tetenus-pertussis with poliomyelitis เป็นรหัสที่ระบุ

การให้ DPT และ OPV ในครั้งเดียวกัน เพิ่มรหัส Z24.6 Immunization against viral hepatitis เพื่อเพิ่มรหัสการให้

วัคซีนป้องกัน Hepatitis B 

 การให้รหัส ICD ในรายน้ี มีสองรหัส คือ Z27.3 และ Z24.6 

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีการให้วัคซีน 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 10 : เด็กมารับวัคซีน DT ตามนัดเน่ืองจากไม่มีรหัสรวมวัคซีน DT จึงให้รหัส Z23.6 

Immunization against diphtheria alone ร่วมกัน รหัส Z23.5 Immunization against tetanus alone 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีสองรหัส คือ Z23.6 และ Z23.5 

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีการให้วัคซีน 



 
             

 
              
             

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีการตรวจร่างกาย ตรวจคัดกรอง 

กฎ 3 การตรวจร่างกาย หรือตรวจพัฒนาการ ซึ่งเป็นข้ันตอนก่อนให้วัคซีนป้องกันโรค ไม่ต้องให้รหัสการตรวจ

ร่างกายหรือการตรวจพัฒนาการนั้น ให้รหัสการให้วัคซีนเป็นรหัสส าหรับการบริการสุขภาพครั้งนั้น 

กฎ 4 การตรวจร่างกาย หรือการตรวจส่วนใดของร่างกาย ซึ่งเป็นข้ันตอนก่อนการวินิจฉัยโรค และการรักษา ไม่

ต้องให้รหัสการตรวจ ให้รหัสโรคที่ผู้ป่วยมารับการรักษาครั้งน้ัน เป็นรหัสหลัก 

ข้อยกเว้น หากมีการตรวจคัดกรองพิเศษ ซึ่งได้ด าเนินการไปพร้อมกับการรักษาโรคที่ผู้ป่วยมาขอรับการรักษาให้ใส่

รหัสการตรวจคัดกรองพิเศษไปในการตรวจครั้งน้ันได้ แต่ให้ใช้รหัสโรคที่ผู้ป่วยมารับการรักษาครั้งนั้นเป็นรหัส

หลัก เช่น ผู้ป่วยเป็นหวัด มารับการรักษาแต่ได้ตรวจเลือดคัดกรองเบาหวานในครั้งน้ันด้วย  

ให้รหัส J00 Common cold เป็นรหัสหลักแล้วให้รหัส Z13.1 Special screening examination for diabetesmellitus 

เป็นรหัสโรคอื่น 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 11 : ผู้มารับบริการขอวัดความดันโลหิต ผลการตรวจไม่พบความผิดปกติ 

 ให้รหัส Z01.3 Examination of blood pressure 

 

ตัวอย่าง ที่ 12 : ตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการเจาะเลือดปลายนิ้ว พบค่าน้ าตาล 130 mg/dl 

 ให้รหัส R73.9 Hyperglycemia เพราะพบเพียงค่าน้ าตาลในเลือดสูง ยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรคใด 

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีการตรวจร่างกาย ตรวจคัดกรอง 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 13 : ผู้ป่วยมารับการรักษาท้องเสีย ประวัติเดิมเป็นความดันโลหิตสูง ให้บริการตรวจวัดความ

ดันโลหิตและตรวจร่างกายก่อนจ่ายยารักษาท้องเสีย 

 ให้รหัส A09.9 Diarrhea และ I10 Hypertension 

 ไม่ต้องให้รหัส Z00.0 General examination และรหัส Z01.3 Examination of blood pressure 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีสองรหัส คือ A09.9 และ I10 

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีการตรวจร่างกาย ตรวจคัดกรอง 



 
             

 
              
             

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีผู้ป่วยมารับยา หรือฉีดยา 

กฎ 5 กรณีผู้ป่วยมารับยาหรือฉีดยา โดยได้รับการวินิจฉัยโรคมาจากแพทย์แล้ว ให้รหัสที่ค้นได้จาก

กระบวนการใหร้หัสค าวินิจฉัยนั้นเป็นรหัสโรคหลัก ไม่ต้องให้รหัสหัตถการการฉีดยา 

กฎ 6 การให้ยารักษาตามอาการ ใหร้หัสอาการเป็นรหัสหลัก 

กฎ 7 การจ่ายยาโดยไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้รับยาเป็นโรคอะไร ให้ใช้รหัส Z76.8 Persons encountering 

healthservices in other specified circumstances เป็นรหัสหลักเพียงรหัสเดียว 

กฎ 8 การจ่ายยาหรือวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้มารับบริการที่ไม่สอดคล้องกับการวินิจฉัยหรือบริการ

หลัก ไม่ต้องให้รหัสวินิจฉัยใดๆเพิ่มเติม แต่ให้บันทึกรหัสยาหรือวัสดุอุปกรณ์นั้นๆด้วย 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 14 : ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่า Scizophrenia มาจากแพทย์แล้ว แพทย์สั่งให้มาฉีดยา 

 ให้รหัส F20.9 Schizophrenia ไม่ต้องให้รหัสหัตถการการฉีดยา 

 

ตัวอย่าง ที่ 15 : มารดามาขอยาถ่ายพยาธิให้ลูกอายุ 8 ขวบ เพราะสงสัยว่าเป็นพยาธิโดยไม่ได้พาลูกมาตรวจ 

 ให้รหัส Z76.8 Persons encountering health services in other specified circumstances เพราะยัง

ไม่ได้ตรวจยืนยันว่าเด็กเป็นพยาธิจริงหรือไม่ เป็นชนิดใด 

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีผู้ป่วยมารับยา หรือฉีดยา 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 16 : ผู้ป่วยมีอาการจุกแน่นท้อง ท้องอืด เหมือนอาหารไม่ย่อย ขอยาขับลมในกระเพาะ 

 ให้รหัส R14 Flatulence เพราะยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร 

 

ตัวอย่าง ที่ 17 : ผู้ป่วยเป็นหวัด ให้ยารักษาโรคหวัด แต่ผู้ป่วยขอยาโรคกระเพาะไปให้คนอื่นด้วย จึงจ่ายยา Antacids 

 ให้รหัส J00 Common cold เพียงรหัสเดียว แต่ลงรหัสยารักษาหวัดและยา Antacids ตามที่จ่ายจริง 

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีผู้ป่วยมารับยา หรือฉีดยา 



 
             

 
              
             

การตรวจร่างกาย ตรวจคัดกรอง (Examination, screening) 

ตรวจพบสิ่งผิดปกติแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นโรค 

 พบความดันโลหิตสูง R03.0 

 พบความดันโลหิตต่ า R03.1 

 พบระดับน้ าตาลในเลือดสูง R73.9 

 พบอาการ อาการแสดงอื่น ให้รหัสกลุ่ม R 



 
             

 
              
             

ตรวจไม่พบความผิดปกต ิ

 ตรวจร่างกายท่ัวไป Z00.0 

 ตรวจพัฒนาการเด็ก Z00.1 

 ตรวจตา และการมองเห็น Z01.0 

 ตรวจหู และการได้ยิน Z01.1 

 ตรวจความดันโลหิต Z01.3 

 ตรวจภายใน หรือ pap smear Z01.4 

 ตรวจฟัน Z01.2 

 ตรวจเลือด หรือ ตรวจปัสสาวะ Z01.7 

 ตรวจและออกใบรับรองแพทย์แบบมาตรฐานท่ัวไป Z02.7 

 ตรวจคัดกรองเบาหวาน Z13.1 

การตรวจร่างกาย ตรวจคัดกรอง (Examination, screening) 



 
             

 
              
             

การวางแผนครอบครัว (Contraception, family planning) 

มารับบริการครั้งแรก 

  รับยากินหรือฉีดยาคุมก าเนิด Z30.0 

  รับถุงยางอนามัย Z30.0 

  ใส่ห่วงคุมก าเนิด Z30.1 

  ขอค าปรึกษาการคุมก าเนิด Z30.0 

บริการคุมก าเนิดครั้งต่อมา 

  รับยากินหรือฉีดยาคุมก าเนิด Z30.4 

  รับถุงยางอนามัย Z30.4 

  ตรวจ,ใส่,ถอด ห่วงคุมก าเนิด Z30.5 

  ขอค าปรึกษาการคุมก าเนิด Z30.4 



 
             

 
              
             

มีก้อน หรือ บวมเฉพาะที่ (Mass or localized swelling) 

ก้อน หรือบวมเฉพาะที่ยังไม่วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร 

 เป็นที่ศีรษะ R22.0 

 เป็นที่คอ R22.1 

 เป็นที่ล าตัว R22.2 

 เป็นที่แขน R22.3 

 เป็นที่ขา R22.4 

 ก้อนที่เต้านม ไม่ปวด ไม่แดงร้อนไม่ ก้อนในเต้านม (Breast mass) N63 

 



 
             

 
              
             

เคืองตา แสบตา ตาแดง (Eye irritation, red eye) 

 สิ่งแปลกปลอมในกระจกตา ฝังติดอยู่ที่ตาด า T15.0 + รหัสสาเหตุ W44.- 

 สิ่งแปลกปลอมในถุงเยื่อตา อยู่ในหนังตา เข่ียออกได้ T15.1+ รหัสสาเหตุ W44.- 

 มีขี้ตา ตาแดง เป็นมาไม่เกิน 3 วัน เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน (Acute conjunctivitis) H10.3 

 มีต้อเนื้อ ต้อเนื้อ (Pterygium) H11.0 

 ตาแดง แต่ไม่มีขี้ตา คันตา เยื่อตาอักเสบ (Conjunctivitis) H10.9 

 มีอาการเคืองตาอย่างเดียวล้างตาแล้วหาย (Symptom involve sensation) R44.8 



 
             

 
              
             

ปวดหู หูอื้อ มีน้ าไหลจากหู (Earache, decreased hearing, otorrhea) 

 มีฝุ่น,แมลง สิ่งแปลกปลอมเข้าหู (Foreignbody in ear) T16 + รหัสสาเหตุ W44.- 

 มีขี้หูอุดตันในช่องรูหู ขี้หูอุดตันช่องรูหู (Impactedcerumen) H61.2 

 มีตุ่มฝีที่รูหู หรือใบหู ฝีที่หูชั้นนอก (Abscess of external ear) H60.0 

 ปวดมากเวลาดึงใบหู หูขั้นนอกอักเสบ (Otitis externa) H60.9 

 มีน้ าไหลจากรูหู มีน้ าหนวก (Otorrhea) H92.1 

 มีอาการปวดหูอย่างเดียว ปวดหู (Otalgia) H92.0 

 



 
             

 
              
             

หวัด ไอ เจ็บคอ (Cold, cough, sore throat) 

 ไข้ คัดจมูก น้ ามูกไหล เจ็บคอ ตรวจดู ทอนซิล และคอหอยไม่อักเสบไข้หวัด (common cold) J00 

 ไข้ เจ็บคอ อาจมีน้ ามูกไหล ตรวจดู พบต่อมทอนซิลบวมแดง อักเสบ ทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน (acute tonsillitis) J03.9 

 ไข้ เจ็บคอ อาจมีน้ ามูกไหล ตรวจดู คอหอยอักเสบเฉียบพลัน (acute pharyngitis) J02.9 

 เจ็บคออย่างเดียว เจ็บในคอ (Pain in throat) R07.0 

 น้ ามูกไหลอย่างเดียว คันจมูก คันคอ จามบ่อยเวลาถูกฝุ่น เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic rhinitis) J30.4 

 ไม่ควรเขียนค าวินิจฉัยว่า Upper Respiratory Tract Infection (URI) เพราะเป็นค าก ากวม  และไม่ควรให้รหัส J06.9 Upper 

Respiratory Tract Infection เพราะเป็นรหัสก ากวม 

 



 
             

 
              
             

เจ็บปาก, ปวดฟัน, ปวดเหงือก (Sore mouth, toothache, gum pain) 

 มีแผลเปื่อยท่ีปาก พื้นสีเหลือง มีวงสีแดง เป็นมาไม่เกิน 7 วัน แผลแอ็ฟทัส (Apthous ulcer) K12.00 

 ปวดเหงือก เหงือกบวม อาจมีหนองที่เหงือก เหงือกอักเสบเฉียบพลัน (Acute gingivitis) K05.09 

 ปวดฟัน มีฟันผ ุฟันผุ (Dental caries) K02.9 

 ปวดฟัน แต่ไม่มีฟันผุ ปวดฟัน (Toothache) K08.80 



 
             

 
              
             

ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเฟ้อ (Abdominal pain, Flatulence) 

 ปวดจุกใต้ลิ้นปี่ หลังกินอาหารอิ่ม แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย (Dyspepsia) K30 

 ปวดกลางท้องบิดๆเป็นพักๆ คล่ืนไส้อาเจียน ท้องเสีย หลังกินอาหารไม่นาน อาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรีย

(Bacterial Food Borne Intoxication) A05.9 

 ปวดประจ าเดือน (Dysmenorrhea) N94.6 

 ปวดท้องมาก ต้องส่งต่อ ปวดท้องรุนแรง (Acute abdomen) R10.0 

 ปวดท้องส่วนบน ไม่ได้วินิจฉัยโรครักษาตามอาการ (Upper abdominal pain) R10.1 

 ปวดท้องส่วนล่าง ไม่ได้วินิจฉัยโรค รักษาตามอาการ (Upper abdominal pain) R10.3 

 ท้องอืด มีลมในกระเพาะมาก เรอบ่อย ไม่ค่อยปวดท้อง ท้องอืด (Flatulence) R14 



 
             

 
              
             

ผื่น ตุ่ม วงด่างตามผิวหนังที่ไม่พบร่วมกับอาการไข้ (Rash) 

 หากเขียนค าวินิจฉัยเป็น กลาก (Ringworm) โดยไม่ระบุต าแหน่ง ให้รหัสเป็น B35.9 

 หากเขียนค าวินิจฉัยเป็น เช้ือราที่ผิวหนัง (Dermatomycosis)ไม่ระบุต าแหน่ง ให้รหัสเป็น B36.9 

 หากไม่เขียนค าวินิจฉัย ระบุเพียงว่าเป็น ผื่น (Rash) ให้รหัสเป็น R21 



 
             

 
              
             

หนอง ฝี ที่ผิวหนัง (Pyoderma, abscess) 

เป็นตุ่มหนองท่ีรขูุมขน หรือฝีที่ผิวหนัง อักเสบ บวม แดง 

 ฝี ตุ่มหนองที่หน้า (Cutaneous abscess, furuncle of face) L02.0 

 ฝี ตุ่มหนองที่คอ (Abscess,furuncle of neck) L02.1 

 ฝี ตุ่มหนองที่ล าตัว (Abscess,furuncle of trunk) L02.2 

 ฝี ตุ่มหนองที่ก้น (Abscess,furuncle of buttock) L02.3 

 ฝี ตุ่มหนองที่แขนขา (Abscess,furuncle of limb) L02.4 

 ฝี ตุ่มหนองที่ต าแหน่งอื่น(Abscess, furuncle of other site) L02.8 

เป็นตุ่มหนองท่ีผิวหนังชั้นตื้น ไม่เป็นที่รูขุมขน ผิวหนังเป็นหนอง (Pyoderma) L08.0 



 
             

 
              
             

ผิวหนังอักเสบ เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ (Cellulitis, dermatitis) 

ผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอักเสบ บวมแดง มีไข้  

 เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่น้ิวมือ นิ้วเท้า (Cellulitis of finger and toe) L03.0 

 เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่แขน ขา (Cellulitis of limb) L03.1 

 เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่หน้า (Cellulitis of face) L03.2 

 เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่ล าตัว (Cellulitis of trunk) L03.3 

 เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบที่ต าแหน่งอื่น(Cellulitis of other parts) L03.8 

 ผิวหนังอักเสบชั้นตื้น ไม่มีไข้ประวัติถูกสารระคายเคือง เช่น ผงซักฟอก ยางไม้ กรด ด่าง L24.9 

 ผิวหนังอักเสบชั้นตื้น ไม่มีไข้ประวัติเคยแพ้สารต่างๆ ผิวหนังอักเสบจากสัมผัสภูมิแพ้  L23.9 

 ผิวหนังอักเสบชั้นตื้น ไม่มีประวัติสาเหตุโดยละเอียด ผิวหนังอักเสบ (dermatitis) L30.9 



 
             

 
              
             

ปวดหลัง, ปวดกล้ามเนื้อ (Back pain, myalgia) 

ปวดหลังส่วนล่าง เป็นหลังจากท างาน พักแล้วดีขึ้น (Low back pain) M54.5 

ปวดหลังส่วนบน หรือ ปวดตั้งแต่ส่วนบนลงไปส่วนล่าง เป็นหลังท างาน ปวดหลัง (Dorsalgia) M54.9 

ปวดกล้ามเนื้อ ไม่มีประวัติการบาดเจ็บ (Myalgia) ให้รหัสตามต าแหน่ง เป็น 

M79.10 ปวดกล้ามเนื้อ หลายที่ 

M79.11 ปวดกล้ามเนื้อ หัวไหล่ บ่า 

M79.12 ปวดกล้ามเนื้อ ข้อศอก แขนท่อนบน 

M79.13 ปวดกล้ามเนื้อ ข้อมือ แขนท่อนล่าง 

M79.14 ปวดกล้ามเน้ือ มือ 

M79.15 ปวดกล้ามเนื้อ สะโพก ต้นขา 

M79.16 ปวดกล้ามเนื้อ เข่า ขาส่วนใต้เข่า 

M79.17 ปวดกล้ามเน้ือ ข้อเท้า เท้า 

M79.18 ปวดกล้ามเนื้อ คอ ล าตัว ชายโครง 



 
             

 
              
             

โรคเกี่ยวกับประจ าเดือน (Menstruation disorders) 

 ปวดประจ าเดือนมากกว่าปกติ (Dysmenorrhea) N94.6 

 ประจ าเดือนมา มากกว่าปกติมาอย่างสม่ าเสมอ (Polymenorrhea) N92.0 

 ประจ าเดือนมา มากกว่าปกติมาไม่สม่ าเสมอ (Metrorrhagia) N92.1 

 ประจ าเดือน มาไม่สม่ าเสมอ (Irregular menstruation) N92.6 



 
             

 
              
             

ได้รับพิษจากแมลงและสัตว์มีพิษ (Toxic effect from venomousanimal) 

 ได้รับพิษงูเห่า งูจงอาง ได้รับพิษงู พิษต่อระบบประสาท (Snake neurotoxinpoison) T63.01 

 ได้รับพิษงูแมวเซางูเขียวหางไหม้ ได้รับพิษงู พิษต่อเลือด (Snake hemaototoxin poison) T63.00 

 ได้รับพิษงูไม่ทราบชนิด ได้รับพิษงู (Snake poison) T63.09 

 ถูกแมงป่องต่อย พิษแมงป่อง (Scopion venom) T63.2 

 พิษแมลง หรือ แมงอื่น พิษสัตว์ขาปล้อง (Arthrpod venom) T63.4 

 สัตว์พิษไม่ทราบชนิด ถูกพิษสัตว์ไม่ทราบชนิด (Toxic effect from venomousanimal) T63.9 



 
             

 
              
             

วัตถุแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย (Foreign body) 

 อยู่ในกระจกตา วัตถุแปลกปลอมในกระจกตา (Foreign body in cornea) T15.0 

 อยู่ในถุงเยื่อตา วัตถุแปลกปลอมในถุงเย่ือตา (Foreign body in conjunctiva) T15.1 

 อยู่ในตาส่วนนอก วัตถุแปลกปลอมในตาส่วนนอก (Foreign body in external eye) T15.9 

 อยู่ในหู วัตถุแปลกปลอมในหู (Foreign body in ear) T16 

 อยู่ในรูจมูก วัตถุแปลกปลอมในรูจมูก (Foreign body in nostril) T17.1 

 อยู่ในปาก วัตถุแปลกปลอมในปาก (Foreign body in mouth) T18.0 

 อยู่ในทวารหนัก วัตถุแปลกปลอมในทวารหนัก (Foreign body in anus) T18.5 

 วัตถุแปลกปลอมในอวัยวะเพศสตรี (Foreign body in vulva and vagina) T19.2 



 
             

 
              
             

มาตามนัด (Follow up) 

กฎ 5 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ไม่ควรบันทึกแค่ค าว่า “มาตามนัด” ควรบันทึกให้รายละเอียดด้วย

ว่า นัดมาติดตามรักษาโรคอะไร อาการดีขึ้นหรือหายแล้วหรือไม่ กรณีผู้ป่วยโรคเร้ือรังให้บันทึก

ชื่อโรคทุกๆโรคก่อนให้รหัส 

กฎ 6 ก่อนให้รหัสผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ให้บันทึกค าวินิจฉัยโรคให้ละเอียดโดยควรบอกชนิดโรคด้วย 

แล้วจึงให้รหัสที่ลงรายละเอียดชนิดโรค หากไม่ระบุชนิดโรคในค าวินิจฉัยแต่ให้รหัสที่ลง

รายละเอียดชนิดโรค จะท าผิดหลักเกณฑ์เป็นการให้รหัสเกินความเป็นจริง 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง กรณีการมาตามนัด 

ตัวอย่าง ที่ 14 : ผู้ป่วยมาตามนัด หลังผ่าฝีที่แขนไปแล้ว 7 วัน พบว่าแผลหายดีแล้ว ให้ค ายืนยันผู้ป่วยว่าแผลหาย

แล้วบันทึกรายละเอียดผู้ป่วยว่า “มาตามนัด หลังผ่าฝีท่ีแขน 7 วัน แผลหายดีแล้ว” 

 ให้รหัส Z09.0 Follow-up examination after surgery 

ตัวอย่าง ที่ 15 : ผู้ป่วยมาตามนัดคลีนิกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่มีอาการ รับยาเดิม 

บันทึกการวินิจฉัยโรคผู้ป่วยว่า 

 1. Diabetes Mellitus 

 2. Hypertension 

 ให้รหัส E14.9 Diabetes Mellitus และ I10 Hypertension 

 การให้รหัส ICD ในรายนี้ มีสองรหัส คือ E14.9 และ I10 



 
             

 
              
             

กฎ หลักเกณฑ์ การท าแผล 

กฎ 7 การให้รหัสผู้ป่วยที่มาท าแผลเรื้อรังท่ีเกิดจากโรคต่างๆ ให้บันทึกค าวินิจฉัยโรคที่ท าให้เกิดแผล 

แล้วให้รหัสโรคน้ัน 

ไม่ต้องใส่รหัส Z48.0 แต่ต้องใส่รหัสหัตการการท าแผล ตามต าแหน่งร่างกายที่ท าแผล 

กฎ 8 การให้รหัสผู้ป่วยที่มาท าแผลที่เกิดจากการบาดเจ็บ หากเป็นการรักษาแผลครั้งแรก ให้รหัส

บาดแผลท้ังหมดและรหัสสาเหตุการบาดเจ็บ ไม่ต้องใส่รหัส Z48.0 

แต่หากเป็นการท าแผลครั้งต่อๆมา ไม่ต้องใส่รหัสบาดแผลและรหัสสาเหตุการบาดเจ็บ ให้ใช้รหัส 

Z48.0 เพียงรหัสเดียว ในวันที่ตัดไหม ให้ใช้รหัส Z48.0 และใส่รหัสหัตถการการตัดไหม ตามต าแหน่ง

ร่างกายท่ีตัดไหม 



 
             

 
              
             

ตัวอย่างกรณี การท าแผล 

ตัวอย่าง ที่ 17 : ผู้ป่วยขับมอเตอร์ไซด์ล้มหลังกลับจากโรงเรียน มาท าแผลถลอกที่หัวเข่าขวาและศอกขวา 

บันทึกบาดแผล 

1. Abrasion wound right knee 

2. Abrasion wound right elbow 

บันทึกสาเหตุการบาดเจ็บ “ขับมอเตอร์ไซด์ล้มหลังกลับจากโรงเรียน” 

ให้รหัส 

1. S80.80 Abrasion of knee 

2. S50.80 Abrasion of elbow 

3. V28.43 ขับมอเตอร์ไซด์ล้มหลังกลับจากโรงเรียน 

4. 734-39-70 Wound dressing at knee 

5. 603-39-70 Wound dressing at elbow 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 18 : ผู้ป่วยมาท าแผลที่แขนขวา ที่เย็บไว้ 3 วันก่อน เพราะแผลถูกน้ า เปิดแผลไม่พบการติดเชื้อ จึงท า

แผลให้ 

ให้รหัส 

1. Z48.0 Attention to surgical dressings and sutures 

2. 604-39-70 Wound dressing at forearm 

ตัวอย่าง ที่ 19 : ผู้ป่วยเป็นแผลเรื้อรังที่เท้า แพทย์วินิจฉัยว่า Diabetic ulcer right foot สั่งให้มาท าแผลทุกวัน 

บันทึกค าวินิจฉัยว่า Diabetic ulcer right foot 

ให้รหัส 

1. E14.5 Diabetes with vascular complication 

2. 737-39-70 Wound dressing at foot 

ไม่ต้องให้รหัส Z48.0 

ตัวอย่างกรณี การท าแผล 



 
             

 
              
             

กฎ หลักเกณฑ์ และตัวอย่างกรณีผู้ป่วยส่งต่อ หรือขอใบส่งตัว 

กฎ 9 กรณีส่งต่อผู้ป่วย ที่วินิจฉัยโรคแล้ว ให้รหัสโรคท่ีได้วินิจฉัยนั้นเป็นรหัสโรคหลักเพียงรหัสเดียว 

หากวินิจฉัยโรคไม่ได้ใหร้หัสอาการส าคัญเป็นรหัสโรคหลักเพียงรหัสเดียว 

กฎ 10 กรณีส่งต่อผู้ป่วยตามใบนัดของแพทย์ โดยท่ีผู้ป่วยไม่มีอาการใดๆ เช่น หายจากการเป็นโรคแล้ว 

ให้ใช้รหัส 

 Z76.8 Persons encountering health services in other specified circumstances 



 
             

 
              
             

ตัวอย่าง ที่ 20 : ผู้ป่วยมีก้อนที่เต้านม วินิจฉัย Mass right breast ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาล 

 ให้รหัส N63 Mass of breast เพียงรหัสเดียว 

ตัวอย่าง ที่ 21 : ผู้ป่วยมีใบนัดของแพทย์ นัดให้ไปตรวจหลังการผ่าตัดไส้เลื่อน 6 สัปดาห์ มาขอใบส่งตัว 

ไม่มีอาการใดๆ 

 ให้รหัส Z76.8 Persons encountering health services in other specified circumstances 

ตัวอย่าง ที่ 22 : ผู้ป่วยมีอาการปวดท้องบริเวณท้องน้อยด้านขวาล่างรุนแรง ไม่ได้วินิจฉัยโรค ส่งต่อไป

รักษาท่ีโรงพยาบาล 

 ให้รหัส R10.3 Pain localized to lower part of abdomen เพราะยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคอะไร 

ตัวอย่างกรณีผู้ป่วยส่งต่อ หรือขอใบส่งตัว 



 
             

 
              
             

แนวทางปฏิบัติในกรณีผู้ป่วยนอกมารับบริการในโรงพยาบาลโดยไมพ่บแพทย์ 

กรณีผู้ป่วยนอกมารับบริการในโรงพยาบาลโดยไม่พบแพทย์ หมายถึง ผู้ป่วยนอกที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนซัก

ประวัติ ตรวจร่างกายและวินิจฉัยโรคโดยแพทย์หรือพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าท่ีแทนแพทย์ เช่น มาตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ ตรวจเอ๊กซเรย์ตามที่นัด มาท าแผล ฉีดยา ฯลฯ โดยไม่ได้พบแพทย์ มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ไม่ต้องน าเวชระเบียนหรือ OPD Cards ออกมาบันทึก 

2. จัดให้มีสมุดทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลการให้บริการ เช่น สมุดทะเบียนผู้มาตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตามนัด สมุดทะเบียนผู้มาตรวจเอ๊กซเรย์ตามนัด สมุดทะเบียนผู้มาท าแผล ฉีดยาฯลฯ 

3. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ บันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียน และบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะ

บันทึกข้อมูลเข้าในแฟ้ม SERVICE โดยบันทึก ฟิลด์ TYPEOUT ของแฟ้ม SERVICEเป็นรหัส 9 คือการ

ให้บริการที่ไม่มีการวินิจฉัยโรค, PROCEDURE_OPD (ถ้ามกีารท าหัตถการ), DRUG_OPD (ถ้ามีการจ่าย

ยา) ,CHARGE_OPD (ถ้ามีการคิดค่าบริการ) แต่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเข้าแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD เพราะ

ไม่มีการวินิจฉัยโรคและการบันทึกเวชระเบียนโดยแพทย์ 



 
             

 
              
             

แนวทางปฏิบัติในกรณีไม่มีตัวผู้ป่วยมารับบริการ แต่ต้องบันทึกข้อมูล 

กรณีมีกิจกรรมที่ด าเนินการโดยไม่มีตัวผู้ป่วยมารับบริการ เช่น ส่งเลือดหรือสิ่งส่งตรวจมาตรวจในห้องปฏิบัติการ

ของโรงพยาบาล แพทย์ออกไปรักษาผู้ป่วยภายนอก แพทย์ออกไปชันสูตรพลิกศพภายนอก ฯลฯ โดยไม่มีตัวผู้ป่วย

มารับบริการในโรงพยาบาล มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ไม่ต้องน าเวชระเบียนหรือ OPD Cards ออกมาบันทึก ไม่ต้องบันทึกกิจกรรมเหล่าน้ีในเวชระเบียน 

2. จัดให้มีสมุดทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลการให้บริการ เช่น สมุดทะเบียนสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ สมุด

ทะเบียนการออกไปชันสูตรพลิกศพ ฯลฯ 

3. เจ้าหน้าท่ีที่ให้บริการ บันทึกข้อมูลในสมุดทะเบียน และบันทึกข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะบันทึก

ข้อมูลเข้าในแฟ้ม SERVICE โดยบันทึก ฟิลด์ TYPEOUT ของแฟ้ม SERVICE เป็นรหัส 9 คือการให้บริการที่ไม่มี

การวินิจฉัยโรค, PROCEDURE_OPD (ถ้ามกีารท าหัตถการ), DRUG_OPD (ถ้ามีการจ่ายยา) ,CHARGE_OPD (ถ้ามี

การคิดค่าบริการ) แต่ไม่ต้องบันทึกข้อมูลเข้าแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD เพราะไม่มีการวินิจฉัยโรคและการบันทึก

เวชระเบียนโดยแพทย์ 

4. การนับสถิติผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจะไม่นับรวมการบริการผู้ป่วยกรณีนี้ แต่จะนับเป็นสถิติการให้บริการ

ของหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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