ใบแกคําผิด
หนา 6
ตัวอยางที่

7-0

การวินิจฉัยหลัก
โรคแทรก

หนา 15
การวินิจฉัยรวม

ถาผูปวยในตัวอยางที่ 8-0 6-0 เกิดอาการทองรวงหลังจากเขานอนในโรงพยาบาลได 3 วัน แพทยวินิจฉัยวา
เกิดโรค
แทรกคือ acute gastroenteritis ซึ่งไมมีความสัมพันธใดๆ กับโรคทีเ่ ปนการวินิจฉัยหลัก
Deep vein thrombosis
Acute gastroenteritis

E11.9 E10.9 Diabetes type 1 without complication

หนา 63
ถาแพทยวินิจฉัยวา febrile neutropenia ใหรหัส D70 Agranulocytosis เปนรหัสการวินจิ ฉัยหลักถามีเม็ดเลือดขาวต่ําเพียงอยางเดียว
หรือใหรหัส D61.2 D61.1 Drug-induced aplastic anaemia เปนรหัสการวินิจฉัยหลักถามีเม็ดเลือดทุกชนิดต่ํา (pancytopenia)
รวมกับรหัสการวินจิ ฉัยรวม
หนา 108
ถาแพทยวินิจฉัยวา fluid overload โดยไมระบุสาเหตุ ใหรหัส
ของสาเหตุนั้น และไมตองใหรหัส E87.7

E87.7 Fluid overload

แตถาแพทยวินิจฉัยสาเหตุของภาวะนี้ ใหใชรหัส

หนา 117
ถาแพทยวินิจฉัยสาเหตุของอาการปวดศีรษะ ใหรหัสของโรคที่เปนสาเหตุตามที่แพทยระบุ แตถาแพทยวินิจฉัยวา headache โดยไมระบุ
สาเหตุใหใชรหัส R51 Headache R51.0 Headache, unspecified
หนา 133
ชื่อการผาตัดที่แพทยบันทึก
Intracapsular cataract extraction (ICCE)
Extracapsular cataract extraction (ECCE)
Lens aspiration หรือ
Irrigation of traumatic cataract
Phacoemulsification (PE)

รหัสการผาตัด
13.19
13.2

Other intracapsular extraction of lens (172-27-00)
Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique (113-21-00)

13.3

Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (172-27-11)

13.41

Phagoemulsification Phacoemulsification and aspiration of cataract
Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by posterior route
(172-27-21)

Pars plana lensectomy (PPL)

13.42

Anterior lensectomy

13.43

Mechanical phacofragmentation and other aspiration of cataract (172-27-22)

Manual phacoemulsification หรือ
Small incision cataract extraction

13.59

Other extracapsular extraction of lens (172-27-13)

หนา 135 (บรรทัดที่ 4)
เกณฑการใหรหัส
ถาแพทยวินิจฉัยวา malignant otitis externa หรือ necrotizing otitis externa ใหรหัส H60.3 Other infective otitis externa
H60.2 Malignant otitis externa และถาพบรวมกับโรคเบาหวานใหใชรหัสของโรคเบาหวานเปนรหัสการวินิจฉัยรวม
หนา 146
ถาแพทยวินิจฉัยวา observation for suspected myocardial infarction ใหรหัส

Z30.4 Z03.4 Observation for suspected myocardial infarction

หนา 160
เกณฑการใหรหัส (บรรทัดที่ 1)
ถาแพทยวินิจฉัยวา acute rhinitis หรือ common cold หรือ URI หรือ infective rhinitis ใหรหัส

J00 Acute rhinitis

เกณฑการใหรหัส (บรรทัดที่ 5)
ถาบันทึกวาแพเรณูดอกไมใหรหัส J30.1 Allergic rhinitis due to pollen ถาบันทึกวาเปน seasonal allergic rhinitis ใหรหัส J30.2 Other seasonal
allergic rhinitis และถาบันทึกวาเปน perennial allergic rhinitis ใหรหัส J30.3 Other allergic rhinitis แตถาไมบันทึกรายละเอียดใหรหัส
J30.9 J30.4 Allergic rhinitis, unspecified

หนา 162 (ตาราง operations ) ตัดออก
Operations
Ethmoido-sphenoidectomy using endoscope

ICD-9-CM
22.60

ICD-10-TM
193-26-10

หนา 165
ตัวอยางที่ 3-10

ผูปวย thyroid nodule เขารับการผาตัด lobectomy หลังผาตัดเสียงแหบ ตรวจพบวาสายเสียงเปนอัมพาต
แพทยวินิจฉัย
Coder ใหรหัส

การวินิจฉัยหลัก

Thyroid nodule

การวินิจฉัยรวม
โรคแทรก

E04.0
E04.1
-

Solitary thyroid nodule
Nontoxic single thyroid nodule
-

Paralysis of vocal cord

T81.2

Accidental puncture or laceration during a procedure,
Not elsewhere classified

การผาตัด
สาเหตุภายนอก

Lobectomy

J38.0

Paralysis of vocal cords and larynx

06.2

Unilateral thyroid lobectomy (219-26-01)

Y60.0

During surgical operations

หนา 239 (บรรทัดที1่ 3)
•
มีเสียงดีง ดังกรอบแกรบ (crepitus) ในขอเขาขณะเคลื่อนไหว
หนา 241 (บรรทัดที่16)
รหัสเสริมสําหรับการทําผาตัด revision of knee replacement คือ
รักษาการติดเชื้อของขอเขาเทียมออกกอนใสอุปกรณชุดใหม

88.57 84.57 Removal of (cement) spacer

หมายถึง การถอดซีเมนตที่ใชในการ

หนา 294
ตัวอยางที่ 34-15

การวินิจฉัยหลัก
การวินิจฉัยรวม

การผาตัด

ผูปวยตั้งครรภ 35 สัปดาห แพทยวินิจฉัยวา Oligohydramnios นัดผาคลอดแบบ Low transverse cesarean section ไดทารกเดี่ยว มี
ชีพ
แพทยสรุปใน discharge summary
Coder ใหรหัส
Oligohydramnios

O41.0

Olihohydramnios

Pregnancy 35 weeks

O60.3

Preterm delivery without spontaneous labour

O81.0
O82.1
Z37.0

Single low forceps delivery
Delivery by emergency caesarean section
Single live birth

74.1

Low cervical caesarean section (526-54-72)

Low transverse caesarean section

หนา 316
ตัวอยางที่ 4-19

แพทยวินิจฉัยวาคนงานกอสรางมี rupture of globe เกิดจากโดนตะปูบนไมแบบกอสรางที่หลนลงมาใสขณะทํางาน ไมพบ foreign body
แพทยสรุปใน discharge summary
Coder ใหรหัส

การวินิจฉัยหลัก

Rupture of globe without foreign body

S05.5
S05.6

การวินิจฉัยรวม
สาเหตุภายนอก

-

-

โดนตะปูบนไมแบบกอสรางที่หลนลงมาใสขณะทํางาน

W20.62

Penetrating wound of eyeball without foreign body

Struck by thrown, projected or falling object,
in construction area, while working for income

หนา 325
ตัวอยางที่ 23-19
การวินิจฉัยหลัก
การวินิจฉัยรวม

ผูปวยรายที่แลว มารับการรักษา atrophic ulcer ที่มือ
แพทยวินิจฉัย

Coder

ใหรหัส

Atrophic ulcer at hand

L90.8

Other atrophic disorders of skin

Sequelae of right brachial plexus injury

T91.8

Sequelae of other specified injuries of neck and truck

Y85.0

Sequelae of motor-vehicle accident

ตัวอยางที่ 24-19

ผูปวยรายที่แลว แพทยวินิจฉัยวายังมี monoplegia แขนขวา รับมาทําผาตัดยายเสนเอ็นหลังอุบัติเหตุ 2 ป
แพทยวินิจฉัย
Coder ใหรหัส

การวินิจฉัยหลัก
การวินิจฉัยรวม

Monoplegia right arm

G83.2

Monoplegia of upper limb

Sequelae of right brachial plexus injury

T91.8

Sequelae of other specified injuries of neck and truck

Y85.0

Sequelae of motor-vehicle accident

82.56

Other hand tendon transfer of transplantation

การผาตัด

Tendon transfer right hand

หนา 339
ตัวอยางที่ 23-21

เด็กมารับบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และหยอดวัคซีนปองกันโรคโปลิโอ
แพทยวินิจฉัย
Coder ใหรหัส

การวินิจฉัยหลัก

DTP immunization OPV immunization

Z27.1

Need for immunization against diphtheria-tetanus-

Z27.3

Need for immunization against diphtheria-

Z24.0

Need for immunization against poliomyelitis

pertussis [DTP]
tetanus-pertussis with poliomyelitis [DTP + polio]

การวินิจฉัยรวม

OPV immunization

หนา 347
ตัวอยางที่ 44-21

ทารกเดี่ยว คลอดครบกําหนดในรถรับจางระหวางเดินทางมาโรงพยาบาล แพทยวินิจฉัยวาเปนโรคหัวใจชนิด Tetralogy of Fallot
แพทยวินิจฉัย
Coder ใหรหัส

การวินิจฉัยหลัก
การวินิจฉัยรวม

Tetralogy of Fallot

Q21.3

Tetralogy of Fallot

-

Z38.0

Z38.1 Singleton, born outside hospital

หนา 373, 376
แบบฟอรมหนังสือรับรองการตาย ขอ 4.1
4.1 ชื่อตัว – ชื่อสกุลมารดา
4.1 ชื่อตัว – ชื่อสกุลมารดา บิดา
หนา 386
สรุปสาเหตุการตาย ตัวอยางที่ 11
สาเหตุการตายของผูปวยรายนี้ คือ

alcoholic liver cirrhosis renal calculi

