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ใบแก้คําผิด Standard Coding Guidelines 2017 

หน้า 27  R50 

ในกรณีท่ีแพทย์วินิจฉัยว่า fever of unknown origin ให้รหัส R50.0 R50.9 Fever, unspecified 

หน้า 81  

ตัวอย่างท่ี 5 - 3 หญิงอายุ 55 ปี  เป็น atrial fibrillation  ได้รับการรักษาด้วยยา warfarin มา 1 ปี  มาด้วยอาการเลือดออกตามไรฟันและปัสสาวะเป็น
เลือด  ตรวจทางห้องปฏิบัติการพบ PT-INR 4.0  ผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาผิดจากท่ีแพทย์สั่ง 

แพทย์สรุปจําหน่าย Coder ให้รหัส 
การวินิจฉัยหลัก Bleeding from warfarin D68.3 Haemorrhagic disorders due to circulating anticoagulants
การวินิจฉัยร่วม Atrial fibrillation I48 Atrial fibrillation

Deep vein thrombosis both lower legs I80.2 Phlebitis and thrombophlebitis of other deep vessels of lower 
extremities

โรคแทรก - -
สาเหตุภายนอก รับประทาน warfarin  Y44.2 Warfarin causing adverse effect in therapeutic use

หน้า 175 H60 

เกณฑ์การให้รหัส 
 ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า diffuse otitis externa หรือ swimmer’s ear  ให้รหัส  H60.3  Other infective otitis externa H60.2 Malignant  
otitis externa 
 ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า acute otitis externa  ให้รหัส  H60.5  Acute otitis externa, noninfective 
 ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า localized otitis externa หรือ furunculosis  ให้รหัส  H60.0  Abscess of external ear 
 ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า malignant otitis externa หรือ necrotizing otitis externa  ให้รหัส  H60.3  Other infective otitis externa  
H60.2 Malignant otitis externa และถ้าพบร่วมกับโรคเบาหวานให้ใช้รหัสของโรคเบาหวานเป็นรหัสการวินิจฉัยร่วม 

หน้า 220 K10 

เกณฑ์การให้รหัส 
 ให้รหัสในกลุ่ม  K10.-  Other diseases of jaw  ตามการวินิจฉัยของแพทย์   
 ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า Bisphosphonate related osteo-necrosis of jaws  ให้รหัส  K10.88  Other specified diseases of jaw   
K10.28 Other specified inflammatory conditions of jaws ตามด้วยรหัสสาเหตุภายนอกคือ  Y54.7  Agents affecting calcification 

หน้า 281 M62 

เกณฑ์การให้รหัส 
 ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า rhabdomyolysis  ให้รหัส  M62.47 M62.7 Rhabdomyolysis ร่วมกับรหัสของโรคท่ีพบด้วย เช่น renal failure   
และให้รหัสสาเหตุภายนอกถ้าแพทย์ระบุว่าเกิดจากยา 

หน้า 329  

ตัวอย่างท่ี 35 - 15 ผู้ป่วย gestational diabetes ครรภ์ครบกําหนด คลอดปกติ แพทย์ตัดฝีเย็บ ได้ทารกเดี่ยว มีชีพ   
 แพทย์สรุปจําหน่าย Coder ให้รหัส 
การวินิจฉัยหลัก Spontaneous vertex delivery O24.4 Diabetes mellitus arising in pregnancy 
การวินิจฉัยร่วม Gestational diabetes   O80.0

Z37.8 Z37.0
Single spontaneous vertex delivery 
Single live birth
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หน้า 377  

ตัวอย่างท่ี 14 - 19 ผู้ป่วยรายที่แล้ว  มารับการรักษา atrophic ulcer ท่ีมือ  
 แพทย์สรุปจําหน่าย  Coder ให้รหัส 
การวินิจฉัยหลัก Atrophic ulcer at hand   S14.3

L90.8
Injury of brachial plexus
Other atrophic disorders of skin 

การวินิจฉัยร่วม Sequelae of right brachial plexus injury T91.8 Sequelae of other specified injuries of neck and trunk
สาเหตุภายนอก Sequelae of car accident Y85.0 Sequelae of motor-vehicle accident 

หน้า 381 

ตัวอย่างท่ี  21 - 19 ผู้ป่วยรับประทานยา rifampicin เพ่ือรักษาโรค เกิด generalized drug rash  แพทย์รับไว้ในโรงพยาบาล  
 แพทย์สรุปจําหน่าย  Coder ให้รหัส 
การวินิจฉัยหลัก Generalized drug rash L27.0 Generalized skin eruption due to drugs and medicaments
การวินิจฉัยร่วม Paracetamol poisoning   T39.1 Poisoning by 4-aminophenol derivatives 
โรคแทรก - -
สาเหตุภายนอก รับประทานยา rifampicin เพ่ือรักษาโรค Y40.6 Rifampicins
 
 
 


