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บทนํา 
แนวคิด/หลกัการ  
 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยได้รับ

การคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจนั้นเป็นภารกิจท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาวิชาชีพ ท่ีสําคัญคือผู้ให้บริการสุขภาพเพราะเป็นผู้ที่

จะพัฒนาการบริการสุขภาพให้ประชาชนเข้ารับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดังนั้นกระบวนการบริหารกองทุน

หลักประกันสุขภาพจึงเป็นกลไกสําคัญอย่างหน่ึงท่ีก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชนพึงได้รับจากระบบหลักประกัน

สุขภาพของประเทศไทยซ่ึงกลไกสําคัญนี้จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
 กระบวนการตรวจสอบเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความตระหนักถึงความมีธรรมมาภิบาล ซึ่งต้องมี

การบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

มาตรฐานจากผลการตรวจสอบตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เจตคติที่จําเป็นในการทํา Medical Record    

ผู้เก่ียวข้องกับการจัดทํา medical record ทุกฝ่าย ต้องเข้าใจว่าการทบทวนเวชระเบียน มีจุดประสงค์เพื่อให้

เกิดความถูกต้องของข้อมูลที่จะนําไปใช้  และเพ่ือตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดว่ามีข้อบกพร่องที่ใด เพื่อนําไปใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพบริการ แก้ไขส่วนขาดต่างๆ และจําเป็นต้องทําอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ  เพื่อธํารงไว้ซึ่งคุณภาพ

และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องนอกจากน้ัน พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 มาตรา 45 กําหนดให้หน่วยบริการมีหน้าที่จัดทําระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขเพ่ือสะดวกต่อการ

ตรวจสอบคุณภาพบริการรวมท้ังการขอรับค่าใช้จ่ายของบริการสาธารณสุขโดยตรวจสอบจากการบันทึกเอกสาร 
หลักฐานทางแพทย์ของหน่วยบริการ  ดังน้ันการบันทึกข้อมูลลงเวชระเบียนจึงต้องทําอย่างดีท่ีสุดในผู้ป่วยทุกรายมิใช่

ทําเพ่ือรองรับการตรวจสอบเท่าน้ัน  แต่ทําเพ่ือช่วยให้ได้บริการที่ดีท่ีสุดแก่ผู้รับบริการและต้องยินยอมให้มีการ

ตรวจสอบตามกระบวนการด้วยความเต็มใจพร้อมรับการวิจารณ์และนํามาแก้ไขโดยยินดีท่ีจะนํามาแก้ไขทบทวน  และ
มาตรา  54 ในการปฎิบัติตาม พรบ.ให้พนักงานเจา้หน้าที่มีอํานาจเข้าไปในสถานท่ีของหน่วยบริการ หรือเครือข่ายของ

หน่วยบริการ ในระหว่างเวลาทําการ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ตรวจสอบทรัพย์สินหรือเอกสารหลักฐาน ถ่ายภาพ ถ่าย
สําเนา หรือนําเอกสารที่เก่ียวข้องไปตรวจสอบ หรือกระทําอย่างอื่นตามสมควรเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงอันที่จะปฎิบัติการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ถ้าพบการกระทําผดิให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจยึด

หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน  หรือสิ่งของเพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาดําเนินการต่อไป วิธีปฎิบัติงานของ
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พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกําหนด 
แล้วแต่กรณี 

Medical audit system คือ   ระบบการตรวจสอบทางด้านการแพทย์ที่มีการทบทวนการดูแลผู้รับบริการในทุก

มุมมอง ซึ่งมีองค์ประกอบหลกั 3 อย่าง ดังนี้ 
1. Structure or Input   หมายถึง  การใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาล (hospital resources) ในการดแูล 
ผู้ใช้บริการ เชน่ การใช้เตียง การใช้หอ้งผ่าตัด การใช้เครือ่งมอื การใชบุ้คลากร การใช้วัสดุ รวมทั้งระบบบันทึกข้อมลู
เพ่ือการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข ซึ่งกระบวนการตรวจสอบนี้มักเป็นการตรวจสอบโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ
ก่อนเข้าร่วมโครงการหรือเข้าร่วมกับกองทุนต่างๆ ในการให้บริการผู้ใช้บริการทั่วไปหรือผู้ใช้บริการกลุ่มพิเศษ เช่น การ
ประเมินว่าโรงพยาบาลแห่งน้ีผ่านการรับรองคุณภาพในระดับใด หรือโรงพยาบาลนี้มีขีดความสามารถในการเข้าร่วม
โครงการผ่าตัดหัวใจในระบบหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้าได้หรือไม ่
2. Process หมายถึง การทบทวนกระบวนการท่ีใช้ดแูลผู้ใชบ้ริการว่ามีกิจกรรมอะไรเกดิข้ึนบ้าง นับตั้งแต่การบันทึก 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ  การวินิจฉัยโรค  การตรวจพิเศษ  การรักษา  เช่น  การให้ยา การผ่าตัด  การติดตาม
ความก้าวหน้าของ ผลการรักษา การฟ้ืนฟูสภาพ และการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการตรวจสอบ

สามารถทําได้ก่อนรับผู้ใช้บริการไว้ในการดูแล (pre-authorization) หรือระหว่างดูแลหรือเมื่อออกจากโรงพยาบาลไป

แล้วหรือหลังจากการเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ 
3. Outcome หมายถึง ผลของการรักษา การตอบสนองของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้บริการ ญาติ ชุมชน และมาตรฐาน 
ของวิชาชีพบริการสุขภาพ  รวมถึงผลทางด้านกฎหมายและการเงินด้วย มักเป็นการตรวจสอบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลที่

บันทึกไว้ในระบบข้อมูลโรงพยาบาล 

 การตรวจสอบเวชระเบียน    
ชนิดของการตรวจสอบเวชระเบียนแบ่งออกเป็นเรื่องหลัก ๆ  3 แบบ คือ 
1. Coding Audit  หมายถึง การตรวจสอบรหัสโรค รหสัหัตถการที่หน่วยบริการบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพ่ือนาํไป

ประมวลผลคํานวณแต้มตามกลไกการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉยัโรคร่วม DRGs นั้นถูกตอ้งตามหลักการสากลการให้รหสัโรค

และหัตถการหรือไม่เนือ่งจากปัจจุบันผู้ใช้บริการไม่ได้จ่ายคา่บริการให้กับโรงพยาบาลโดยตรง แตเ่ป็นการจ่ายผ่าน

ตัวแทน (กองทุนหรือ third parties) โดยตัวแทนเหลา่นั้นจะขอข้อมลูการให้บริการสองส่วนคอืข้อมลูโรคในรูปแบบ

รหัสโรคและรหัสการทําหัตถการ (ถ้ามี) และข้อมูลค่าใชจ่้ายที่หน่วยบริการคิดค่าบริการในรูปแบบมาตรฐานการบันทึก 
(standard billing format) หลังจากนั้นตัวแทนจะจ่ายค่าบริการเป็นเงินสดหรอืเป็นแตม้ ข้ึนอยู่กับขอ้ตกลงทีท่ํากันไว้

ระหว่างตัวแทนกับหน่วยบริการ การคํานวนแต้มในประเทศไทยใช้กลไกกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs (diagnosis 
related groups) เป็นตัวกลางในการคํานวนแต้ม ดังน้ันจึงตอ้งมีการตรวจสอบว่าการให้รหัสโรคและรหสัการทํา

หัตถการและการบันทึกลงคอมพิวเตอร์เพ่ือนําไปประมวลผลนั้นถูกตอ้งหรือไม ่
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2.  Financial Audit  หมายถึง การตรวจสอบทางด้านการเงินโดย แบ่งการตรวจสอบออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
ตรวจสอบต้นทุน ว่ามีการใช้ทรัพยากรไปมากน้อยเพียงใด ท้ังอาคารสถานท่ี  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  เป็นไปอย่าง

เหมาะสมหรือไม่และการตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการว่ามีการบันทึกเพื่อการเรียกเก็บครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เรียก
เก็บในราคาที่เหมาะสมหรือไม่ มีการเรียกเก็บในสิ่งที่ไม่ได้ทําหรือไม่ และเมื่อเรียกเก็บค่าบริการแล้วสามารถเก็บ

ค่าบริการได้จริงเท่าใด 

3.  Clinical Audit  หมายถึง  การทบทวนกระบวนการดูแลผู้ใช้บริการทั้งหมด (patient care functions) ว่าเป็นไป

อย่างถูกต้องหรือไม่ นับตั้งแต่สิทธิผู้ใช้บริการและจริยธรรม การประเมินสภาพผู้ใช้บริการ การวินิจฉัยโรค การให้การ

รักษา การติดตามความเปล่ียนแปลง การให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการและญาติ และการติดตามการรักษาอย่างต่อเน่ือง โดย
อาจเปรียบเทียบกับ care map , clinical practice guideline , หรือมาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ียอมรับกันใน

วงการวิชาชีพ รวมทั้งประเมิน outcome ว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับกันหรือระบบการจ่ายเงินในปัจจุบันที่

ตัวแทนผู้ใช้บริการจ่ายให้กับผู้ให้บริการ ทําให้มีคําถามการรักษานั้นต่ํากว่ามาตรฐานหรือฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น

หรือไม่อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบด้านคุณภาพจึงเป็นสิ่งท่ีต้องทําทุกคร้ังที่มีการให้บริการแก่

ผู้ใช้บริการ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเวชระเบียน 
 โดยหลักการของการตรวจสอบเวชระเบียนแล้ว  เป็นกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการเป็นหลัก   แต่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อผู้ทบทวนและหน่วยงานท่ีทบทวน  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังน้ี 

1. เพ่ือเป็นการประเมินผลการรักษาพยาบาล  การวางแผนสื่อสารกับผู้ใช้บริการและญาติหลังการรักษา 
(discharge plan development) 

 2. เพ่ือเป็นการศึกษางานวิจัยหรือทบทวนความรู้ทางการแพทย์ 
 3. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมให้กับระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แก่หน่วยบรกิาร 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการจ่ายเงินชดเชยของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลท่ีใช้ประกอบการขอเบิกเงินชดเชยค่าบริการ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
 6. เพ่ือการเรียนรู้ของบุคลากรที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะแพทย์และพยาบาลสามารถทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน

เทียบกับมาตรฐานหรือเทียบกับผู้อื่น 
 7. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการใช้หรือการบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน  โดยเทียบกับค่ากลางที่มีอยู่ 
 8. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายจากการแทรกแซงจากภายนอก  โดยเฉพาะในรายท่ีอาจมีปัญหาทาง

กฎหมาย 
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เป้าหมายการตรวจสอบของสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
 พัฒนาระบบการตรวจสอบด้านการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นที่

ยอมรับของทุกองค์กร 

ทําไมต้องทํา Medical Audit 
 เพ่ือให้การนําข้อมลูจากเวชระเบียนไปใช้มคีวามถูกตอ้ง   จึงตอ้งมีการทบทวนในประเด็นดังนี ้
1. Coding Audit  ประเดน็สําคัญทีสุ่ดคอืใช้วิธีการจ่ายเงินตามหลักการเหมาจ่ายรายโรค (DRGs) มาใช ้ดังน้ันจึงตอ้ง
ตรวจสอบว่ากลุ่ม DRGs ที่ได้มามีความถูกตอ้งหรือไม ่นอกจากนี้การประมวลผลขอ้มลูการเจ็บป่วย เราใช้รหัส ICD 10 
และรหัส ICD 9 - CM  รวมทั้งใช้ข้อมลูต่างๆ จากใบ  General discharge summary ที่จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ จึง
ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของการสรุปโรคและหตัถการ การลงรหัสโรคและหัตถการ การบันทึกข้อมูลลงระบบ เพ่ือให้

ได้ขอ้มูลที่ถูกตอ้งและนําไปสูก่ารวางแผนและจ่ายเงินที่เหมาะสม 
2. Financial Audit  ทําเพ่ือใหท้ราบต้นทุนบริการ   เพ่ือนําไปใชใ้นการประเมินและปรับปรุงประสทิธิภาพ และเป็น

ข้อมูลเพ่ือการเจรจาตกลงค่าบริการระหว่าง provider กับ purchaser รวมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของการ

เรียกเก็บเงิน และสัดส่วนการได้ทุนคืนในผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 
3. Clinical Audit   เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาล เพื่อใหท้ราบถึง

ส่วนขาดส่วนเกินของการใหบ้ริการ (overuse or underuse) ความผิดพลาดในการรักษาและนาํมาปรับปรุงแก้ไข 
นอกจากนี้ยังนําไปสู่การทําวิจัยทางคลินิกทีถู่กตอ้งเชือ่ถือไดอ้ีกด้วย รวมทั้งการทําให้เกิด continuous quality 
improvement ในโรงพยาบาลจําเป็นต้องมี  clinical audit เป็นองค์ประกอบที่สําคญัร่วมด้วย 

กระบวนการดาํเนินงานการตรวจสอบเวชระเบียนสํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

 การตรวจสอบเวชระเบียน เพ่ือนําผลที่ได้มาสร้างความเป็นธรรมของการเบิกจ่ายเงินชดเชยและการให้บริการ

สาธารณสุขประกอบด้วยการตรวจสอบ 4 ประเภทคือ   (1) coding audit   (2) billing  audit   (3) quality audit 
และ (4)  medical record audit  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    1. Coding audit เป็นการตรวจสอบการจ่ายชดเชยในระบบ DRGs  
   2. Billing audit  เป็นการตรวจสอบการเรียกเก็บตามรายการซึ่งเป็น ontop payment นอก DRGs เช่น 
Instrument   
   3. Quality Audit เป็นตรวจสอบการให้บริการโดยเปรียบเทียบกับ CPG.ที่สปสช.โดยสํานักหรือกองทุนท่ีรับผิดชอบ

กําหนด เช่น โรคนิ่ว  โรคมะเร็งเต้านม เป็นต้น  
   4. Medical record audit เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกในเวชระเบียน  
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การเลือกข้อมูลตรวจสอบ  โดยทั่วไปการเลือกข้อมูลมาตรวจสอบมี 3 แบบ ดังน้ี 
1.การสุ่มเลือกแบบมีเงื่อนไข การนําข้อมลูจากฐานการจ่ายชดเชยของกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิทุกกรณี 
เช่น บริการผู้ป่วยใน บริการอุบัติเหตฉุุกเฉิน สิทธิว่าง เด็กแรกเกิด บริการโรคเฉพาะ เป็นต้น มาทําการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามเง่ือนไขท่ีกําหนด เพื่อหาความผิดปกตขิองขอ้มูล แลว้นําไปดําเนินการตรวจสอบเวชระเบียน ณ หน่วยบริการ/
สถานบริการ หรือรวมศูนย ์การตรวจสอบเฉพาะรายท่ีมีปญัหาจากการประมวลผลขอ้มลู เช่น 

- ผู้ป่วยที่นอนนานเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
- ผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงกว่าเกณฑ์ปกติ 
- ผู้ป่วยที่มีกลุ่ม DRGs อยู่ในกลุ่ม MDC 26 เช่น  DRG 2601-, 2602-, 2603- ซึ่งเป็นกลุ่มDRGs ที่รหัสการ

ผ่าตัดไม่สัมพันธ์กับรหัสโรคหลัก 
-    ผู้ป่วยที่มีกลุ่ม DRGs ไม่สมัพันธ์กับขีดความสามารถในการรักษาของโรงพยาบาลนั้น ทําการตรวจสอบเวช 
     ระเบียนผูป้่วยที่มีปัญหาในการรักษาพยาบาลและปัญหาทางกฎหมาย เช่น ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการ      
     วินิจฉัยโรค  ผู้ป่วยท่ีมีปญัหาในการสืบค้นสาเหตุของโรค( investigation) ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการให้การ 
     รักษาพยาบาล ผู้ป่วยท่ีมีภาวะแทรกซ้อนที่ไม่สมควร ผู้ป่วยที่ขอรับการส่งตอ่ไปรักษาที่อื่น ผู้ป่วยที่มีการ 
     เสียชีวิตโดยผิดปกต ิ  ผู้ป่วยที่เป็นคด ีเป็นต้น  เลอืกหน่วยบริการที่ตรวจสอบโดยด ู
     จากขอ้มลูการเรียกเก็บเปรียบเทียบกับประเภท  ขนาดและจํานวนข้อมลูการให้บรกิารท่ีส่งเบิกกับระดับ 
     ของหน่วยบริการที่ไม่สัมพันธ์กัน โดยเปรียบเทียบข้อมูลกับหน่วยบริการขนาดเดียวกัน 

 2.  การสุ่มขอ้มูลโดยไม่กําหนดเงื่อนไขมาตรวจสอบเปน็การสุ่มเลือกแบบทั่วไป  เพื่อประเมินสถานการณ์ทําการสุ่ม

ตรวจโดยระเบยีบวิธีทางสถิติจากข้อมลูการเบิกจ่ายทั้งหมดทําการสุม่ตัวอย่างแบบ random sampling เพื่อให้ได้

ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของเวชระเบียนท้ังหมดควรใชใ้นกรณีที่ตอ้งใช้ขอ้มลูการเจ็บป่วยมาจัดสรรทรัพยากร  โดยจํานวน
เวชระเบียนที่จะนํามาทบทวนขึ้นกับปริมาณของขอ้มลูและจํานวนผู้ทบทวนท่ีมีในระบบนั้น  ขนาดตวัอย่างท่ีใช ้คอื 

-    1% (HCFA, USA)  ในประเทศสหรัฐอเมริกา (Health Care Financial Administration) ในกรณทีี่ม ี   
      เวชระเบียนจํานวนมาก 
- 5% ในประเทศออสเตรเลีย (australian coding benchmark audit) ท้ังน้ีไม่ควรต่ํากว่า 40 ฉบับ  
- 1-3 %  สําหรับประเทศไทย ในกรณีสทิธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

สําหรับวิธีการเลือกอาจใช ้ตารางเลขสุ่ม  หรือ การสุ่มแบบมีระบบ  
3.  การตรวจท้ังหมด เป็นการเลือกตรวจเวชระเบียนทั้งหมดตามเงื่อนไขของหน่วยบริการท้ังหมดทีม่ี  เช่น 
          -     ผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับยาละลายลิม่เลือด 

  -     ผู้ป่วยทีไ่ด้รับการรักษาด้วยหัตถการสลายน่ิว 
 

 
 

กลับหน้าสารบัญ



6

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      6 

 

นวัตกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน 
การพัฒนาระบบการตรวจสอบร่วม 3 กองทุนสขุภาพ 
 เพื่อให้การตรวจสอบเวชระเบียนของ 3 กองทุนสุขภาพหลักของประเทศไทย ได้แก่ กองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบ

และแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสําหรับทุกกองทุนเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
รวมทั้งกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วย 

คณะทํางานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกํากับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกัน

ระหว่าง ๓ กองทุน  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1. พัฒนาข้อเสนอแนวทางการตรวจสอบและควบคุมกํากับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพ การ

รักษาพยาบาลของทั้ง 3 หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือมีทิศทางที่สอดคล้องกัน 
 2.    ร่วมประสานงานและลงพ้ืนที่ในการตรวจสอบการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาลร่วมกัน

ระหว่าง 3 หน่วยงาน 
 3.   รายงานความคืบหน้าการดําเนินการให้คณะกรรมการประสานความร่วมมือระหว่างกรมบัญชีกลาง 

สํานักงานประกันสังคม และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทราบเป็นระยะ 
 4.   หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

หลกัฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบยีน 

 หน่วยบริการต้องจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานที่เก่ียวข้องกับการรักษาผู้ป่วยและการเบิกจ่ายชดเชย   เพื่อ

รองรับการตรวจสอบ มีดังน้ี 
1.OPD card หรือ สําเนา OPD card ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบคร้ังน้ัน 

           2. แบบฟอร์มการสรุปการรักษาผู้ป่วยใน (Discharge summary) กรณีท่ีมีแบบฟอร์มการสรุปการรักษา

ผู้ป่วยในหลายใบ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยบริการ ระบุว่าใช้แบบฟอรม์การสรุปการรักษาผู้ป่วยใน ใบใดในการ

ตรวจสอบ หากไม่มีการระบุ สปสช. จะใช้ใบแรกสุดในการตรวจสอบ หากใช้แบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อใช้อ้างอิงว่าเป็นใบ

สรุป ขอให้แบบฟอร์มดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกับ แบบฟอร์มการสรุปการรักษาผู้ป่วยใน จึงเป็นเอกสารที่

ยอมรับได้ 
3.แบบบันทึกการซักประวัติ  การตรวจร่างกาย (history, physical examination,  admission note)  

และหรือ เอกสารการประเมินต่างๆ ที่เก่ียวข้องผู้ป่วย เช่น ใบประเมินระบบประสาท NIHSS, Barthel’s Index, MRS 
เป็นต้น ในกรณีมีบุคคลอื่นบันทึกแทนแพทย์ต้องมีการลงนามของแพทย์กํากับไว้ ในแบบการบันทึกประวัติและตรวจ

ร่างกาย 
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          4.แบบบันทึกความก้าวหน้า (Progress Note) ของแพทย์  
5.แบบบันทึกการสั่งการรักษา  (Doctor’s order) ท่ีมีการลงนามของแพทย์กํากับไว้ 
6.แบบบันทึกการผ่าตัด (Operative note)  กรณีผู้ป่วยที่มีการทําผ่าตัด     
7.แบบบันทึกวิสัญญี (Anesthetic record) (ถ้ามี) 
8.แบบฟอร์มปรอท (Graphic sheet)   
9.แบบบันทึกทางการพยาบาล  Nurses note รวมถึงแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาลและ

แผนการจําหน่ายผู้ป่วย 
          10.ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาลในคร้ังน้ัน เช่น ผลการ

ตรวจเลือด, ผล x-rays, CT-scan, ผลการตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น 
          11.แบบบันทึกการให้ยา (Medication sheet)  การให้สารนํ้าและการให้เลือด Intake-Output sheet 

ของการประเมินผู้ป่วยก่อนทําการผ่าตัด Total knee replacement เป็นต้น 
          13.เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการการดูแลรักษาผู้ป่วยจากหน่วยบริการอื่นๆ  เช่น ใบรับส่งต่อ  ผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการจากหน่วยบริการอื่น  เอกสารการให้รังสีรักษา  แบบบันทึกการให้บริการทางกายภาพบําบัด  
สําเนาใบตรวจสอบสิทธิการรักษา เป็นต้น 

          14.กรณีการเบิกจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียม หรือการให้บริการทางการแพทย์ ตามรายการค่าใช้จ่าย

ที่มารับบริการ แบบ fee for service หน่วยบริการต้องจัดเตรียมหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ดังนี้ 
             1)  กรณีอุปกรณ์และอวัยวะเทียมราคาสูงที่มี sticker ท่ีระบุ รุ่น/เลขที่ (serial number) ของอุปกรณ์

และอวัยวะเทียม   หน่วยบริการจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมกับผู้ป่วยรายน้ันจริง ดังนี้ 
                 1.1 ต้องมี sticker ของอุปกรณ์และอวัยวะเทียมนั้นเก็บไว้ในเวชระเบียน โดยเก็บไว้ในแบบบันทึก

การผ่าตัดหรือ OPD card   
                 1.2 หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทุกชิ้นที่ระบุจํานวนรายการอุปกรณ์ และอวัยวะ

เทียมพร้อมราคาที่มีการใช้กับผู้ป่วยในครั้งที่มารับบริการ  
              2)  กรณีรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมท่ีไม่มี sticker  หน่วยบริการจะต้องแสดงหลักฐานว่ามีการ

ใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมกับผู้ป่วยรายน้ันจริง ดังน้ี 
              2.1  หลักฐานทางการแพทย์ในเวชระเบียนที่ระบุว่ามีการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียม 
              2.2  หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทุกชิ้นที่มีการใช้กับผู้ป่วยเฉพาะรายบุคคลในครั้งที่มา

รับบริการ เช่น ใบสั่งยา หรือ ใบเบิก-จ่าย ที่หน่วยบริการจ่ายให้ผู้ป่วย และในหลักฐานต้องระบุจํานวนรายการอุปกรณ์

และอวัยวะเทียมพร้อมราคา  
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              3) กรณีการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ ตามรายการค่าใช้จ่ายที่มารับบริการ  (fee for service)
หน่วยบริการต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายรายบุคคล ตามรายการค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละรายการ  ได้แก่  ใบสรุปค่า

รักษาพยาบาล ใบรายการค่ายาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบรายการค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
         15.กรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและเฝ้าสังเกตอาการ (observe) นอนนานเกิน 6 ชั่วโมง มาเบิกจ่าย

ชดเชยเป็นกรณีผู้ป่วยใน หน่วยบริการต้องกําหนดเลขที่รับไว้  ( AN )  และต้องมีเอกสารดังรายการท่ี 2-13 ครบถ้วน 
จึงจะถือว่าเป็นการบริการตามมาตรฐานการบริการผู้ป่วยใน   

          16.แพทย์จําเป็นต้องสรุปโรคและหัตถการเป็นชื่อโรคและหัตถการเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นและไมค่วร

ใช้คําย่อที่ไม่สากล ถ้าผู้ตรวจสอบไม่สามารถอ่านลายมือนั้นๆได้ โดยการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วถือว่าไม่

สามารถใช้ข้อความน้ันๆ มาประกอบการตรวจสอบได้  
          17.กรณีที่ สปสช. ขอตรวจสอบเวชระเบียนแล้วไม่พบเอกสาร  หลักฐาน หรือหน่วยบริการไม่สามารถส่ง

เวชระเบียนที่เก่ียวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้รักษาในครั้งน้ัน ภายในระยะเวลาที่ สปสช.กําหนด หรือพบว่าผู้ป่วยท่ีมารับ

บริการเป็นผู้ป่วยในโครงการสิทธิอื่นๆ หรือผู้ปว่ยไม่ได้รับบริการตามสิทธ์ิจากหน่วยบริการ เช่น จ่ายเงินสด   ถือว่า
หน่วยบริการไม่ได้ให้บริการผู้ป่วยรายน้ัน และไม่รับพิจารณาอุทธรณ์เอกสารที่หน่วยบริการส่งเพิ่มเติมมาในภายหลังทุก

กรณี 
กรณีหน่วยบริการไม่สามารถส่งเวชระเบียนให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือการตรวจสอบได้ตาม

เวลาที่กําหนดเนื่องจากชํารุด อันเกิดจากภัยพิบัติ  อัคคีภัยฯ อุทกภัย เป็นต้น หน่วยบริการต้องส่งหลักฐานชี้แจง

ประกอบคําชี้แจงถึงเหตุผลของการไม่สามารถส่งเอกสารเวชระเบียนให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือ

พิจารณาเหตุผลดังกล่าว   
          
แนวทางการพจิารณาเอกสารประกอบการตรวจสอบเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช 
 
1. ตรวจสอบ OPD card  หรือ  สําเนา OPD card  ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบครั้งนั้นเพื่อพิสูจน์หลักฐานการดําเนิน

ของโรค เช่นโรคเร้ือรัง  กรณี  Emergency claim online  เป็นต้น  
2. ตรวจสอบแบบฟอร์มการสรุปการรักษาผู้ป่วยใน (Discharge summary) ประเด็นการพิจารณามี  ดังนี้  
        2.1  การระบุใบแบบฟอร์มการสรุปการรักษาผู้ป่วยใน (Discharge summary) เพ่ือการตรวจสอบ กรณีท่ีมีใบ 
summary discharge หลายใบ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานท่ีลงนามโดยผู้มีอํานาจสั่งการระบุว่าใช้ใบ 
summary discharge ใบใดในการตรวจสอบ หากไม่มีจะใช้ใบแรกสุดของเวชระเบียนในการตรวจสอบ  หากใช้

แบบฟอร์มอื่นเพื่ออ้างอิงว่าเป็นใบสรุปนั้นแบบฟอร์มดังกล่าวต้องมีข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกับ general summary 
discharge จึงเป็นเอกสารท่ียอมรับได้  
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2.2  การลงนามรับรองการสรุปเวชระเบียน แพทย์ลงนาม attending  or approval  ด้านใดด้านหน่ึงก็ได้  
ยกเว้น นักศึกษาแพทย์ลงนามได้เพียง attending และมีแพทย์ลงนามรับรอง  จึงจะถือว่าเป็นใบสรุปการ

รักษาพยาบาลที่สมบูรณ์  หากไม่มีการลงนามรับรองจะถือว่าเวชระเบียนดังกล่าวไม่มีการสรุปการรักษาพยาบาล  
 2.3  ในกรณีการสรุปเวชระเบียนในระบบอิเลคทรอนิคส์ต้องสามารถสืบค้นในระบบ log in ได้ว่าแพทย์ผู้ใดเป็น

ผู้สรุปการรักษาพยาบาลในใบ general summary discharge   
         2.4  การสรุปโรคหรือหัตถการเป็นรหัส หรือ สรุปด้วยดินสอ  ถือว่าไม่มีการสรุปการรักษาพยาบาล   
3.  ตรวจสอบ แบบบันทึกการซักประวัติ และตรวจร่างกาย (Admission note) เอกสารการประเมินต่างๆ ที่เก่ียวข้อง

ผู้ป่วย เช่น ใบประเมินระบบประสาท NIHSS  Barthel’s Index  MRS เป็นต้น ในการตรวจสอบสามารถใช้ข้อมูลที่

บันทึกโดยแพทย์เท่าน้ัน  
ในกรณีบุคลากรอื่น เช่น นักศึกษาแพทย์  พยาบาล  ทําการบันทึกข้อมูลแทนแพทย์จะต้องมีการลงนามโดย

แพทย์ในแบบ บันทึกประวัติและตรวจร่างกายกํากับจึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงในการ

ตรวจสอบเวชระเบียนได้  
4. ตรวจสอบ Progress note ในการตรวจสอบสามารถใช้ข้อมูลที่บันทึกโดยแพทย์เท่าน้ัน ในกรณีบุคลากรอื่น เช่น 
นักศึกษาแพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  นักกายภาพบําบัด นักโภชนากร  ทําการบันทึกข้อมูลแทนแพทย์จะต้องมีการลง

นามโดยแพทย์กํากับ จึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงในการตรวจสอบเวชระเบียนได้  
5.  ตรวจสอบข้อมูลใน Doctor’s order   ใช้คําสั่งการรักษาพยาบาลของแพทย์เท่าน้ัน  ในกรณีนักศึกษาแพทย์ หรือ

การบันทึกของพยาบาลท่ีรับคําสั่ง (รคส.) ต้องมีการลงนามกํากับโดยแพทย์ทุกคร้ังที่สั่งการรักษาพยาบาล หากไม่มีการ

ลงนามรับรองไว้ ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบเวชระเบียนได้  
6. ตรวจสอบในกรณีผู้ป่วยที่มีการทําผ่าตัดหัตถการ  
          6.1 กรณีที่เป็น Major OR procedure ต้องมีแบบบันทึกการผ่าตัด (Operative note) ประกอบการ

ตรวจสอบเสมอ  ถ้าไม่มีถือว่าไม่มีบริการ   
          6.2  กรณี non OR procedure ให้บันทึกเป็น short operative note  ในบันทึกความก้าวหน้าของโรคได้ 
ในเบ้ืองต้นต้องมีข้อมูลสิ่งที่ตรวจพบและรายละเอียดของการทําหัตถการ  
          6.3  กรณีใช้หน่วยบริการบันทึกการผ่าตัดที่เป็นแบบพิมพ์สําเร็จรูปโดยบันทึกข้อมูลบางส่วนเพื่อเป็นหลักฐาน

ประกอบการทําหัตถการต้องมีการลงนามของแพทย์ผู้ทําหัตถการ จึงจะถือว่าเป็นบันทึกที่มีความสมบูรณ์   
      6.4 การตรวจสอบหลักฐานการทําหัตการของแพทย์ให้ยึดข้อมูลในส่วน description  เป็นข้อมูลประกอบการ

ตรวจสอบเวชระเบียน หากมีเพียงการสรุปโรคหัตถการในข้อมูลเบ้ืองต้นของบันทึกการทําหัตถการไม่สามารถใช้อ้างอิง

เพ่ือเป็นหลักฐานการตรวจสอบเวชระเบียนว่าเป็นการผ่าตัดหรือทําหัตถการนั้นๆจริง     

กลับหน้าสารบัญ
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             6.5  ถ้าผู้ตรวจสอบไม่สามารถอ่านลายมือที่บันทึกมาโดยการใช้ความพยายามอย่างเต็มที่แล้วถือว่าไม่มีการ

ให้บริการ  แต่อนุโลมให้หน่วยบริการสามารถแจ้งคําแปลมาก่อนได้  
7. ตรวจสอบ  Anesthetic record ถ้ามีการทําหัตถการวิสัญญีประเภท general anesthesia หรือ regional 
anesthesia เพ่ือประกอบการดูแลผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนก่อนผ่าตัด ระหว่าง และหลัง

การผ่าตัด  เช่น intra-operative  bleeding  เป็นต้น  
8. ตรวจสอบแบบบันทึก vital signs ของผู้ป่วยโดยการวาดกราฟ (Graphic sheet)  ได้แก่ body temperatures  
blood pressure pulse rate  respiratory rate  และยังสามารถใช้บันทึกจํานวนวันที่ผู้ป่วยเข้าอยู่ในโรงพยาบาล  
leave day การสิ้นสุดการรักษา  น้ําหนักผู้ป่วย fluid intake/output ในรูปต่าง ๆ ของการพยาบาล   

การนับวันนอนของผู้ป่วยในตรวจสอบเอกสารว่าเป็นการรับผู้ป่วยวันและเวลาใด อนุโลมให้นับตั้งแต่เวลาที่

บันทึกโดยศูนย์ admit หรือหน่วยเวชระเบียน ส่วนวันเวลาที่จําหน่ายให้นับเมื่อจําหน่ายผู้ป่วยออกจากหอผู้ป่วยที่อยู่

ใน nurse note หรือ ฟอร์มปรอท  ส่วน leave day เริ่มนับ  1 วันเมื่อผู้ป่วยลากลับบ้านนานติดต่อกันมากกว่า 24 
ชั่วโมงขึ้นไป 
9. ตรวจสอบรายละเอียดของ  Nurses’s note   ต้องตรวจสอบแบบประเมินสมรรถนะทางการพยาบาล  ใบบันทึก

การให้ยาของพยาบาล   บันทึกการเผา้ระวังอาการผู้ป่วย  แผนการจําหน่ายผู้ป่วย เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบว่า

มีการดําเนินการตามคําสั่งแพทย์หรือไม่  การประเมินสภาพผู้ป่วยระหว่างท่ีนอนในโรงพยาบาล  เหตุการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ต่างๆ เวลารับและจําหน่ายผู้ป่วย เวลาการ on ventilator    กรณีที่ต้องตรวจสอบการให้ยาว่ามีการให้ยากับ

ผู้ป่วยจริงหรือไม่ต้องตรวจสอบจากใบบันทึกการให้ยาและพบลายเซ็นของพยาบาลกํากับ เช่น  ยา streptokinase, 
chemotherapy , blood transfusion  เป็นต้น  
10.  ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบรายละเอียดเอกสารรายงานผลการตรวจเพ่ิมเติมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้

นอนโรงพยาบาลในครั้งนั้น เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ผลตรวจรังสีวิทยา ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 
เอกสารการให้รังสีรักษา แบบบันทึกการให้บริการทางกายภาพบําบัด แบบฟอร์มกํากับการใช้ยาบัญชีจ.2  
ประกอบการตรวจสอบด้วยทุกคร้ัง ซึ่งเป็นการบันทึกโดยหน่วยบริการท่ีทําการรักษา  หรือหน่วยบริการอื่นๆ ท่ีส่ง

ผู้ป่วยไปรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการที่บันทึกไว้โดยหน่วยบริการที่ส่งมา

รับการรักษาในหน่วยบริการแห่งนั้น เป็นต้น 
  กรณีที่มีการวินิจฉัยมะเร็งควรมีผลที่เปน็ official report  หากไม่มีให้ใช้บันทึกของแพทย์ท่ีบอกรายละเอียดที่

ชนิด ตําแหน่ง การรักษา ระยะเวลาของการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ผ่านมา (คําว่า underlying CA……อย่างเดียวไม่

เพียงพอท่ีจะระบุว่าผู้ป่วยรายน้ันเป็นมะเร็ง)  

กลับหน้าสารบัญ
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 15.  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จะใช้เอกสารเวชระเบียนและเอกสารการเงินที่หน่วยบริการจัดเตรียม

หรือจัดส่งให้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ณ วันตรวจสอบ ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเป็น

หลักฐานในการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสโรค รวมถึงการอุทธรณ์เว้นแต่เอกสารน้ันออกรายงานหลังวันที่ทําการ

ตรวจสอบ หน่วยบริการสามารถส่งเป็นเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้ 
  
ข้อตกลงในการใช้เอกสารและแนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียน Coding  audit    
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
1. แนวทางปฎิบัติในการตรวจสอบหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบรกิารสาธารณสุขของสํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติปี 2559  ให้ใช้เป็นเอกสารหลักในการตรวจสอบ 
2. Standard coding guideline edition 2014   
3. หนังสือ  ICD 10 version 2010 , ICD 9 CM version 2010 
4. คู่มือการจัดกลุม่วินิจฉัยโรคและน้ําหนักสัมพัทธ์ version 5 

  
บทบาทหน้าทีก่ารตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิส่วนกลาง และ สปสช.เขต ดังน้ี 

1.  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ (สตช.) มี

บทบาทในการพัฒนาเคร่ืองมือและทดสอบวิธีการตรวจสอบ รวมถึงการพัฒนาหลักเกณฑ์เง่ือนไขการตรวจสอบ พร้อม

ถ่ายโอนภารกิจการตรวจสอบให้ สปสช.เขตดําเนินการได้ด้วยตนเองและสนับสนุนงบประมาณการตรวจสอบ 
2.  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จัดการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเวช

ระเบียนที่ สปสช.เขต มีบทบาทในการตรวจสอบเวชระเบียนโดยใช้เคร่ืองมือที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส่วนกลางได้พัฒนาไว้ และเป็นผู้พิจารณาเลือกเวชระเบียนจากหน่วยบริการมาตรวจสอบให้สอดคล้องตามบริบทของ

เขตพ้ืนท่ี  
 
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ 
 ภายหลังที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้จ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
ให้แก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยหรือหลักเกณฑ์ประกาศของ 
สปสช. ไปเรียบร้อยแล้ว สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ จะดําเนินการสุ่มเลือกข้อมูลตามเง่ือนไขที่

กําหนด หรือเลือกข้อมูลที่สุ่มแบบเจาะจง หรือการตรวจสอบแบบสุ่มทั่วไป Random หรือการตรวจสอบท้ังหมดใน

เร่ืองใดเรื่องหน่ึงเพื่อนํามาตรวจสอบประสิทธิภาพการเบิกจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการของหน่วยบริการต่างๆ ว่าตรง
ตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยหรือหลักเกณฑ์ประกาศของ สปสช. หรือไม่ ทั้งน้ีภายหลังการตรวจสอบสํานักตรวจสอบการ

ชดเชยและคุณภาพบริการหรือคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียนสํานักงานเขตจะรายงานผลการตรวจสอบให้กับ

กลับหน้าสารบัญ
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หน่วยบริการทราบถึงผลการตรวจสอบดังกล่าวที่รายงานต่อหน่วยบริการเมื่อหน่วยบริการยอมรับผลการตรวจสอบนัน้ 
สปสช. ดําเนินการจ่ายเงินเพ่ิมหรือเรียกเงินคืนตามข้อมูลผลการตรวจสอบ หากหน่วยบริการไม่เห็นด้วยกับผลการ

ตรวจสอบ สามารถดําเนินการอุทธรณ์ภายในวันเวลากําหนดหลังได้รับรายงานผลการตรวจสอบ หากพ้นกําหนดแล้วจะ

ไม่รับพิจารณากรณีอุทธรณ์และถือว่ายอมรับผลการตรวจสอบดังกล่าวตามผังการไหลของข้ันตอนกระบวนการ

ตรวจสอบ ตามแผนผังในภาคผนวก 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบเวชระเบียน 
1. พระราชบัญญตัิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ 2545 
2. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกรณีหน่วยบริการ

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขเกินจริง พ.ศ. 2552  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหน้าที่ 14 เล่มที่ 126 ตอน
พิเศษ 9 ง 
3.ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ง หลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน

หลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิตามปีงบประมาณที่เบิกจ่าย 
4.ประกาศของสํานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติเร่ืองคู่มอืแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  
ตามปีงบประมาณที่เบิกจ่าย 
5.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
9. พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล ปี 2541  มาตรา  35 
10. ระเบียบสารบรรณ  สํานกันายกรัฐมนตรี ปี 2526 
11.พระราชบัญญตัิสขุภาพแห่งชาติ ปี 2550  มาตรา 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญ
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ผู้บริหารระบบในภาพรวม 
1. พญ.กฤติยา ศรีประเสริฐ   ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
2. นพ.วรชัย อึ้งอภินันท์           รักษาการรองผูอ้ํานวยการสํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 

กลุ่มงาน Coding audit 
1. คุณณัฐพงศ ์อนุวัตรยรรยง    
2. คุณภณิดา กลิน่พิพัฒน์ 
3. คุณสิรินาถ  ย่ังยืน     
4. คุณสุเมศร์ อุดมกีรติกุล   

กลุ่มงาน Billing audit   
1. คุณรุ่งจิต      ลีลางามวงศา  
2. คุณกฤษณา  จงส่งเสริม 
3. คุณวาสนา    จันทรพินิจ 
4. คุณอรพรรณ  มณีเนตร 

  กลุ่มงาน Quality audit   
1. คุณภัทรา    อเนกวิทยากิจ    
2. คุณประไพ   วัฒนไกร     
3. คุณสุมลรัตน ์ดอกเขียว     
4. คุณสุมณฑา  โสภาพันธ์ 
5. คุณสุกัญญา  สุรินทร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญ
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(อายุรกรรม) 
 

1. กลุ่มโรค  Leptospirosis (A27.-)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 

1) มีประวัติเสี่ยงต่อโรคโดยการสัมผัสน้ําที่มีฉี่หนูปนเป้ือน  มีอาการไข้ หนาวส่ัน ปวดศีรษะ  อาจมี clinical 
อื่นประกอบ เช่น ปวดกล้ามเน้ือโดยเฉพาะกล้ามเน้ือน่อง ตาแดง ตับม้ามโต เหลือง หรือไตวายร่วมด้วย  

2) มีการตรวจเลือดหา leptospirosis ผล positive ถ้ากรณีการตรวจคร้ังแรกผล negative ต้องมีการตรวจ
ติดตามผล โดยพบว่ามีเพิ่มข้ึนของ antibody อย่างน้อย 4 เท่า 

3) มีการตรวจเลือดที่เก่ียวข้องและพบค่าผิดปกติของการทํางานชองตับและไตมีการตรวจเลือด ปัสสาวะ 
พบว่าผลการตรวจมีการทํางานของตับและไตผิดปกติ  เช่น BUN/Cr rising   AST, ALT, total bilirubin 
สูงขึ้น  

4) มีการรักษา leptospirosis อย่างเหมาะสมตามแนวทางการรักษา leptospirosis (ตามภาคผนวก) 
 

2. กลุ่มอาการ  Systemic inflammatory response syndrome : SIRS  (R65.-)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีข้อมูลสนบัสนุนอย่างน้อย 2 ข้อ  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 333  ข้อ 18062)      

1) อุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38 C หรือต่ํากว่า 36 C 
2) ชีพจรมากกว่า 90 ครั้ง/นาที 
3) หายใจมากกว่า 24 คร้ัง/นาที หรือ PaCO2 น้อยกว่า 32 mmHg 
4) เม็ดเลอืดขาวน้อยกว่า 4,000 cell/mm3 หรือ มากกว่า 12,000 cell/mm3 หรอืม ีband form  

มากกว่าร้อยละ 10  
        หมายเหตุ   

  1) SIRS อาจเกิดจากภาวะอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อ เช่น pancreatitis, burn, severe trauma, adrenal 
insufficiency, pulmonary embolism, anaphylaxis หรือ drug overdose เป็นต้น แพทย์ไม่ควรวินิจฉัยว่า 
sepsis ควรวินิจฉัยว่า SIRS of non-infectious origin (R65.2 – R65.3) เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม โดยใช้สาเหตุที่พบ
เป็นการวินิจฉัยโรคหลัก  

     2) SIRS (R65.-) ไม่สามารถเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก 

กลับหน้าสารบัญ
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           หมายเหต ุ  
1)  กรณีที่แพทย์วินิจฉัยแรกรับว่า sepsis แต่เมื่อให้ยาปฏิชีวนะไปเพียง 1 – 2 วันไข้ลดลง จําหน่ายกลับบ้าน

แพทย์ควรวินิจฉัยเมื่อจําหน่ายว่า เป็นไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุ  (fever, unspecified : R50.9) 
 2) กรณีการติดเชื้อที่อวัยวะต่าง ๆ เช่น pneumonia, acute pyelonephritis, acute cholecystitis, 

spontaneous bacterial peritonitis ให้บันทึกการติดเชื้อที่ทราบแหล่งติดเชื้อนั้นเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก และบันทึก
ภาวะ sepsis เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม  เมื่อผลการเพาะเชื้อในเลือดpositive หรือ บันทึกภาวะ SIRS of infectious 
origin (R65.0) เมื่อผลการเพาะเชื้อในเลือด negative เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม  แต่ถ้า SIRS เป็นเพียงอาการของภาวะ
ติดเชื้อนั้นๆ ไม่ได้มีการเพาะเชื้อในเลือด ไม่ต้องสรุปภาวะ SIRS เป็นโรคร่วม            

3) กรณีเพาะเชื้อในเลือดไม่ข้ึนแม้จะเพาะเชื้อข้ึนจากแหล่งติดเชื้อ เช่น ปัสสาวะ หรือนํ้าในช่องท้อง ไม่ควร
วินิจฉัย sepsis เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม 
           4) เมื่อให้รหัส sepsis แล้วไม่ต้องรหัส SIRS (R65.-) ท่ีเป็นอาการของ sepsis เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม 
 
4. กลุ่มอาการ  Septic shock  (R57.2)   

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 330  ข้อ 18054) 

1) แพทย์วินิจฉัยภาวะ septic shock จากตรวจพบภาวะ sepsis หรือมี systemic inflammatory 
response syndrome   จากภาวะติดเชื้อ ร่วมกับมี hypotension  (ความดันโลหิต systolic ต่ํา
กว่า 90 mmHg  หรือต่ํากว่าเดิม 40 mmHg) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังจากได้รับ  fluid 
เพียงพอแล้ว หรือต้องใช้ยา vasopressor เพื่อรักษาระดับความดันโลหิต systolic  > 90 mmHg  
หรือรักษา mean arterial pressure  > 70 mmHg   

2) มีอาการแสดงของ poor tissue perfusion เช่น conscious change  ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5  
ml/kg/hr หรือน้อยกว่า 400 ml/day  ,  delayed capillary filling time  มีภาวะ metabolic 
acidosis เป็นต้น 

3) มีการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษา sepsis ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เช่น 5 – 7 วัน แล้วผู้ป่วย
ตอบสนองต่อการรักษา หรือเสียชีวิตระหว่างการรักษาในระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น 3 – 5 วัน 

 
5) กลุ่มโรค  Cryptococcal meningitis (B45.1†  G02.1*)  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
1) ต้องมีการทํา lumbar puncture  เพ่ือการวินิจฉัยเสมอ  
2) มีผลตรวจ CSF ที่เข้าได้กับ cryptococcal meningitis ได้แก่ CSF indian ink positive for 

encapsulated budding yeast หรือ CSF cryptococcal antigen positive หรือ culture 
positive for cryptococcus 

กลับหน้าสารบัญ
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3) มีการดูแลรักษาที่เหมาะสม 
4) กรณีการรักษาต่อเนื่อง ต้องมีหลักฐานจากประวัติที่ชัดเจน และต้องไม่ใช่เป็นการรักษาเพ่ือป้องกัน 

เช่น primary หรือ secondary prophylaxis เป็นต้น 
 

6) กลุ่มโรค  Old Pulmonary TB ,Old TB  ( Sequelae of respiratory and unspecified tuberculosis : 
B90.9  )  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 20  ข้อ 01012)    

1) ผล chest x-ray พบรอยโรคเดิมที่เข้าได้กับวัณโรค และตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ  
2) มีอาการในระบบทางเดินหายใจ เช่น Hemoptysis chronic respiratory failure, 

bronchiectasis  
3) อาจมีประวัติเคยเป็นวัณโรคปอดและได้ยารักษาแล้ว    

       หมายเหตุ  แพทย์auditor ต้องสรุปการที่มารับการดูแลรักษาเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก และวินิจฉัยว่า sequelae 
of tuberculosis เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม ถ้าไม่ได้บ่งชี้ว่าปัจจุบันมีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ไม่ต้องสรุป “Old 
Pulmonary TB” เป็นโรคร่วม 

7) กลุ่มโรค  Neoplasms  
 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
   (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 55 ข้อ 02001) 

1) พบหลักฐานสนับสนุนการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปรากฏอยู่ในที่ใดที่หนึ่งของเวชระเบียน  เช่น  ผล
การตรวจช้ินเนื้อทางพยาธิวิทยา  ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  หรือผลการตรวจทาง imaging 
ที่สนับสนุน  

2) กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งจากสถานพยาบาลอื่น แล้วมารับการรักษาต่อเนื่อง  
สามารถใช้หนังสือส่งตัวหรือบันทึกการซักประวัติของแพทย์ที่บอกรายละเอียด ชนิด  ตําแหน่ง การ
รักษาท่ีผู้ป่วยได้รับเป็นหลักฐานสนับสนุนการวินิจฉัย 

3) ถ้ารับไว้เพื่อรักษามะเร็งชนิดปฐมภูมิ  ให้ใช้มะเร็งชนิดปฐมภูมินั้นเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก 
4) ถ้ารับไว้เพ่ือรักษามะเร็งชนิดทุติยภูมิ  ให้ใช้มะเร็งชนิดทุติยภูมินั้นเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก ถ้า

ทราบว่ามะเร็งนั้นเริ่มต้นจากอวัยวะใด ให้ใช้มะเร็งที่ตําแหน่งเร่ิมต้น (Primary site) เป็นการ

วินิจฉัยโรคร่วม  ถ้าไม่ทราบให้ใช้รหัส C80.0 malignant neoplasm,primary site unknown, 
so stated  เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม  
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5) ควรระบุด้วยว่าผู้ป่วยมารักษามะเร็งครั้งนี้ด้วยวิธีใด เช่น เคมีบําบัด รังสีรักษา หรือให้การรักษา

แบบประคับประคองโดยบันทึกเป็นการวินิจฉัยร่วม  
กรณีรับไว้เพื่อให้ chemotherapy  radiation ฯลฯ  ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่อง  metastasis  

มีข้อพิจารณา  ดังน้ี 
- ถ้ามะเร็งปฐมภูมิยังไม่หายไปจากตัวผู้ป่วย ให้มะเร็งปฐมภูมิเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก และให้

ของมะเร็งทุติยภูมิเป็นการวินิจฉัยโรคร่วม  
- ถ้ารับไว้รักษาด้วยปัญหามะเร็งทุติยภูมิ และมะเร็งปฐมภูมิหายไป/ตัดออกจากตัวผู้ป่วยแล้ว 

ให้มะเร็งทุติยภูมิเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก  และให้มะเร็งที่ตําแหน่งเริ่มต้นเป็นการวินิจฉัยโรค

ร่วม 
6) ให้สรุปโรคมะเร็งเป็นการวินิจฉัยโรคหลักทุกครั้งที่ผู้ป่วยเข้ามารักษาเก่ียวกับโรคมะเร็งจนกว่าการ

รักษามะเร็งจะสิ้นสุด  ถึงแม้ว่ามะเร็งน้ันจะถูกตัดออกไประหว่างการรักษาแล้วก็ตาม 
7) กรณีที่รับผู้ป่วยไว้เพ่ือรักษาโรคแทรกซ้อนท่ีเกิดจากโรคมะเร็ง แม้ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาเฉพาะ

โรคแทรกซ้อนนั้นเพียงอย่างเดียว ถ้าโรคมะเร็งยังไม่หายจากตัวผู้ป่วยให้แพทย์บันทึกโรคมะเร็ง 
เป็นการวินิจฉัยโรคหลัก และบันทึกโรคแทรกซ้อนน้ันเป็นการวินิจฉัยโรคร่วม 

8) กรณีที่รับผู้ป่วยเพ่ือรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาโรคมะเร็ง บันทึกโรคแทรกซ้อนน้ันเป็น

การวินิจฉัยโรคหลัก และบันทึกโรคมะร็งหรือประวัติอดีตของโรคมะเร็งเป็นการวินิจฉัยโรคร่วม 
หมายเหตุ  
  1)  โรคแทรกซ้อนจากการรักษาที่พบบ่อย ได้แก่ febrile neutropenia, toxic gastroenteritis,  radiation 

proctitis, postprocedural hypoparathyroidism, postgastric surgery syndrome  
  2)  การสรุปว่าโรคแทรกซ้อนน้ันๆ เกิดจากโรคมะเร็งหรือเกิดจากการรักษามะเร็งให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์

ผู้ตรวจสอบ ตามข้อมูลที่ปรากฎในเวชระเบียนที่ตรวจสอบ 
3) Febrile neutropenia หมายถึงภาวะที่มีจํานวนเม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil (absolute neutrophil 

count ,ANC ) ลดต่ํากว่า 500 เซลล์/มม3 หรือต่ํากว่า 1,000 เซลล์/มม.3 แต่มีแนวโน้มจะลดลงอีก (ANC=total WBC 
count x %Nuetropils + %band) ร่วมกับมีไข้ ซึ่งอาจตรวจพบหรือไม่พบตําแหน่งที่มีการติดเชื้อ หรือพบอาการและ

อาการแสดงของ Septicemia ได้แก่ ไข้สูง หนาวสั่น ซึม ความดันโลหิตต่ํา หายใจเร็ว  
 หากภาวะ Febrile neutropenia เกิดจากยาเคมีบําบัด แพทย์ควรบันทึกชนิดของยาเคมีบําบัดต้นเหตุในคํา

วินิจฉัยด้วย (External cause) กรณีที่พบเม็ดเลือดขาวตํ่าร่วมกับเม็ดเลือดแดง และเกล็ดเลือดต่ําจากยาเคมีบําบัดให้

การวินิจฉัยเป็น Drug induced Aplastic anaemia   
 

กลับหน้าสารบัญ



22

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      21 

 

8) กลุ่มโรค  Hepatocellular carcinoma  (C22.0) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 61  ข้อ 02007)    

1) มีผลตรวจ CT abdomen หรือ MRI abdomen ต้องพบว่ามี mass ท่ีบรรยายลักษณะที่เข้าได้กับ 
hepatocellular carcinoma และ 

2) มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น alpha fetoprotein (AFP) มากกว่า 400 IU/L สนับสนุน 
หรือ มีผล pathology  ยืนยันการวินิจฉัย  

3) กรณีผู้ป่วยเก่าต้องพบหลักฐานการตรวจวินิจฉัยข้อ 1) และ 2) ตามข้างต้น 
        หมายเหตุ   ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า hepatocellular carcinoma  จากผล image โดยไม่มีผล alpha 
fetoprotein (AFP) สนับสนุนให้รหัส C22.9 malignant neoplasm of liver, unspecified  
 
9) กลุ่มโรค  Intrahepatic cholangiocarcinoma  (Intrahepatic bile duct carcinoma) (C22.1)  

    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
    (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 61  ข้อ 02007)    

1) ต้องมีการตรวจชิ้นเน้ือสนับสนุนว่าเป็น cholangiocarcinoma  
2) กรณีผู้ป่วยเก่าต้องพบหลักฐานการวินิจฉัยตามข้อ 1) 

หมายเหตุ 
        1) ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า intrahepatic cholangiocarcinoma หรือ cholangiocarcinoma และมีผลการตรวจ
ชิ้นเน้ือสนับสนุน  จึงจะได้รหัส C22.1 Intrahepatic bile duct carcinoma  แต่ถ้าไม่มีผลตรวจช้ินเน้ือ ให้รหัส 
C22.9 malignant neoplasm of liver, unspecifed 

2) ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า liver tumour ให้รหัส D37.6 neoplasm of uncertain or unknown behavior of  
liver, gallbladder and bile ducts  

3) ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า liver mass ให้รหัส K76.9 liver disease, unspecified 
 

แนวทางการวนิิจฉัยและรักษาภาวะโลหิตจาง 

ภาวะซีด หมายถึง การที่มีปริมาณของเมด็เลือดแดง (red cell mass) ลดลงหรือมีระดับค่าฮโีมโกลบิน 
(hemoglobin, Hb) ลดลงต่าํกว่า 2 เท่าของค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (-2 SD) ของค่าเฉลี่ย (mean) ณ ช่วงอายุ
นั้น (ตารางที่ 1) 
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หมายเหตุ  กรณีไม่พบบันทึกประวัติการสูญเสียเลือดชัดเจนให้สรุปเป็น iron deficiency anaemia , 
unspecified (D50.9) 

 
11)  กลุ่มโรค  Megaloblastic anaemia, unspecified (D53.1) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน ดังน้ี 
1) blood smear มีลักษณะ macrocytic  และอาจพบ hypersegmented  neutrophil    
2) ค่า MCV >100 fl   

หมายเหตุ   กรณีวินิจฉัยว่า B12 deficiency (D51.-) และ folate deficiency (D52.-) ต้องมีผลตรวจระดับ
สารอาหารในเลือดร่วมด้วย  
 
12) กลุ่มโรค  Thalassaemia (D56.-) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 67-68 ข้อ 03002) 

1) ต้องพบภาวะเลือดจางชนิด microcytic anaemia ค่า MCV < 80 fl   
2) blood smear มีลักษณะ hypochromic  พบมี anisocytosis และ poikilocytosis ม ี

polychromasia (หรือ reticulocyte สูง)  
3) อาจพบอาการทางคลินิก ได้แก่  ลักษณะ thalassaemia facies, hepatosplenomegaly  
4) อาจมีผลตรวจ serum ferritin ระดับปกติหรือสูง 
5) อาจมีผลตรวจ haemoglobin electrophoresis สนับสนุนการวินิจฉัย 

หมายเหตุ   
  1.แพทย์ผู้ตรวจสอบควรสรุปการวินิจฉัยตามชนิดของ thalassaemia ซึ่งสามารถจําแนกชนิดย่อยตามผลการ

ตรวจ haemoglobin  electrophoresis   
  -Alpha thalassaemia หรือ haemoglobin H disease หรือ haemoglobin constant spring             
ให้รหัส D56.0 Alpha thalassaemia  

 -Beta thalassaemia หรือ beta thalassaemia / haemoglobin E                                              
ให้รหัส D56.1 Beta thalassaemia  
-Alpha thalassaemia trait หรือ Beta thalassaemia trait                                                       
ให้รหัส D56.3 Thalassaemia trait    
-ไม่ระบุชนิด ให้รหัส D56.9 Thalassaemia, unspecified 
-Homozygous haemoglobin E หรือ heterozygous haemoglobin E หรือ haemoglobin E trait     
ให้รหัส D58.2 Other haemoglobinopathies  

กลับหน้าสารบัญ
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2. เมื่อแพทย์ auditor สรุปการวินิจฉัยตามชนิดของภาวะเลือดจางที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว ไม่ต้องให้รหัส D64.9 
anaemia, unspecified หรือ D63.8 anaemia in other chronic diseases classified elsewhere เป็นรหัสการ

วินิจฉัยโรคร่วม ถึงแม้ว่าจะมีการรักษาโดยการให้เลือดก็ตาม 
 

13) กลุ่มโรค  Acute posthemorrhagic anaemia (D62)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 68 ข้อ 03002) 

1) มีประวัติการเสียเลือดอย่างเฉียบพลันท่ีชัดเจน  เช่น ถ่ายดํา อาเจียนเป็นเลือด  
2) ผล CBC เข้าได้กับภาวะ anaemia  ตามกณฑ์ และ blood smear มีลักษณะ normochromic 

normocytic  หรือ ค่า MCV ปกติ  
3) มีการรักษาหรือไม่มีการรักษาโดยการให้เลือดก็ได้ (แพทย์จะตัดสินใจรักษาหรือไม่นั้นอยู่ท่ี severity ของ

ภาวะ anaemia) 
4) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุ acute posthemorrhagic anaemia หรือ acute blood loss 

 
14. กลุ่มโรค  Anaemia in neoplastic diseases (D63.0)  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุนดังน้ี                                                                
1) มะเร็งยังเป็นอยู่ (active) 
2) ผล CBC พบ MCV ปกติ  blood smear มีลักษณะ normochromic normocytic  
3) อาจยืนยันโดย serum ferritin ปกติถึงสูง TIBC (total iron binding capacity) ปกติ หรือต่ํา พบ 

serum หรือ bone marrow  iron ปกติ หรือสูง (ซึ่งแยกจาก iron deficiency anaemia ที่มี serum 
ferritin ต่ํา, TIBC สูง serum หรือ bone marrow iron ต่ํา) 

4) มีการรักษาด้วยการให้เลือดหรือมีการตรวจการรักษาเพิ่มเติม 
 
15.  กลุ่มโรค  Anaemia ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เกิดจากยาเคมีบําบัด   

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
1) เป็นมะเร็งที่ได้รับเคมีบําบัดมาก่อนหน้านี้ และ haemoglobin ลดลงหลังให้ยาเคมีบําบัด 
2) เม็ดเลือดแดงต่ําอย่างเดียว เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือดไม่ต่ํา   
3) ระยะเวลาเกิดที่เหมาะสม (หลายสัปดาห์) หลังให้เคมีบําบัดเพราะเกิดจาก myelosuppression  
4) มีการรักษาโดยการให้เลือดและหยุดการให้ยาเคมีบําบัด 

หมายเหตุ  anaemia ที่ตรวจสอบพบเม็ดเลือดแดงต่ําอย่างเดียวที่เกิดจากเคมีบําบัด (D60.1 transient 
acquired pure red cell aplasia) เกิดได้น้อย ควรตรวจสอบว่าเม็ดเลือดขาว หรือเกร็ดเลือดต่ําด้วยหรือไม่ ถ้ามีร่วม

กลับหน้าสารบัญ
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ด้วยให้รหัส D61.1 drug-induced aplastic anaemia และตามด้วยรหัสยาเคมีบําบัดที่เป็นสาเหตุ  เช่น  Y43.2 
antineoplastic natural products  
 
16.  กลุ่มโรค  Anaemia in other chronic diseases (D63.8-WHO/D63.1-TM)  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
1) มีโรคเรื้อรังที่ทําให้เกิดภาวะ anaemia  เช่น โรคไต (โดยมี chronic kidney diseases ตั้งแต่ stage 3 

ข้ึนไป)  โรคต่อมไร้ท่อ เช่น Hypothyroid (ยกเว้น diabetes mellitus  และ Hypertension ถือเป็น

โรคเรื้อรังที่ไม่ได้ทําให้เกิดภาวะ anaemia) โรคติดเชื้อเรื้อรัง เช่น Tuberculosis, AIDS, โรคตับ   โดยให้
วินิจฉัยโรคไตวายหรือโรคติดเชื้อเป็นการวินิจฉัยโรคหลักและให้ anaemia in chronic disease (D63.8) 
(ICD-10-WHO) เป็นรหัสการวินิจฉัยโรคร่วม 

2) ผู้ป่วยซีดเล็กน้อย (haemoglobin ต่ํากว่าค่าปกติ ประมาณ 1-3 g/dl%)  ยกเว้นภาวะโรคไตวายเรื้อรัง

บางราย อาจจะมี haemoglobin ต่ํากว่าน้ีได้บ้าง และ anaemia เป็นชนิด normochromic หรือ 
hypochromic ค่า MCV ปกติ  

3)   อาจยืนยันโดย serum ferritin ปกติถึงสูง TIBC (total iron binding capacity) ปกติ หรือต่ํา พบ 
serum   หรือ  bone marrow iron ปกติ หรือสูง  

4)   มีการรักษาโดยการให้เลือด หรือผู้ป่วยโรคไตให้ erythropoietin  หรือมีการตรวจรักษาอื่นเพิ่มเติม 
หมายเหตุ  ห้ามสรุปการวินิจฉัยการจําแนกชนิดของภาวะเลือดจางโดยพิจารณาจากผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ โดยไม่พบบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 
2014 หน้า 68 ข้อ 03002) 

    
17. กลุ่มโรค  Systemic lupus erythematosus (SLE) (M32.-) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
1) กรณีเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก  ให้ตาม criteria for diagnosis 4 ใน 11 criteria ต่อไปน้ี  

- malar rash    - discoid rash 
- photosensitivity    - oral ulcers 
- arthritis     - serositis 
- renal disorder    - neurologic disorder 
- haematologic disorder   - immunologic disorder 
- antinuclear antibodies (ANA) 

2) กรณีเป็นการวินิจฉัยโรคร่วม พบการบันทึกคําวินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็น SLE และมีการรักษา SLE ครั้งน้ี 
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18. กลุ่มโรค  SLE with renal involvement  (M32.1† ร่วมกับ N08.5*) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุนข้อใดข้อหนึ่ง ดังน้ี 

1) พบการวินิจฉัยเข้าได้กับ SLE และตรวจพบความผิดปกติของไต  โดยการตรวจปัสสาวะพบ nephrotic 
และ/หรือ nephritic picture และ/หรือ พบมีการเส่ือมการทํางานของไต (มีการเพ่ิมขึ้นของ 
creatinine)  

2) มีผล kidney biopsy ยืนยัน  
 

19.  กลุ่มโรค  Diabetes mellitus with coma (E10-E14 + รหัสตําแหน่งท่ีสี่เป็น .0) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 77 ข้อ 04009) 

1)  กรณี diabetes mellitus type II มีภาวะ hyperosmolar coma หมายถึง hyperosmolar   
                 non - ketotic hyperglycemic coma  ตรวจพบน้ําตาลในเลือดสูง  ร่วมกับ serum osmolarity>  

330 mOsm/kg  , serum ketone negative และมี alteration of consciousness ให้รหัส  E11.0 
non- insulin-dependent diabetes mellitus with coma 

2) กรณี diabetes mellitus type I มีภาวะ diabetic ketoacidosis (DKA) ตรวจพบ ketonemia หรือ 
ketonuria มากกว่า 2 +, ระดับน้ําตาลในเลือดสูง > 250 mg% และมีภาวะ metabolic acidosis,  มี
อาการคล่ืนไส้ อาเจียน คอแห้ง กระหายนํ้า ปัสสาวะมาก  หายใจหอบลึก มีกลิ่นคีโตน ถ้ามี coma ร่วม
ด้วยให้ใช้รหัส E10.0 insulin-dependent diabetes mellitus with coma   ถ้าไม่มี coma ให้ใช้รหัส  
E10.1  insulin-dependent diabetes mellitus with ketoacidosis 

3) กรณีผู้ป่วย  diabetes mellitus  ที่มี hypoglycaemia แล้วมี coma จากยา insulin หรือยาลดนํ้าตาล 
ให้ใช้รหัส E10-E14 + รหัสตัวที่สี่เป็น .0 ร่วมกับ  external cause ได้แก่ insulin and oral 
hypoglycaemic  (anti-diabetic) drugs (Y42.3) 

 
20.  กลุ่มโรค  Diabetes mellitus with renal complication (E10-E14 + รหัสตําแหน่งที่สี่เป็น .2) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี    
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 77 ข้อ 04009) 

1) ต้องมีผลตรวจปัสสาวะ (dipstix) พบ proteinuria 2+ ขึ้นไป  โดยไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะเป็นโรคไตชนิดอื่น 
2) กรณีที่ตรวจปัสสาวะไม่พบ proteinuria หรือพบว่ามีในระดับกํ้ากึ่ง (trace ถึง 1+) ให้ตรวจ    

micro-albumin /creatinine ratio ถ้ามีค่ามากกว่า 30 มิลลิกรัม/กรัม (ต้องตรวจยืนยัน 2 คร้ัง โดยไม่
มีภาวะติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ) 
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หมายเหตุ   
1) กรณีถ้าแพทย์วินิจฉัยว่ามีท้ัง .4 neuropathy และ .5 peripheral vascular disease ให้ใช้รหัส   E10.- – 

E14.-  ร่วมกับรหัสหลักตัวท่ีสี่ คือ .7† diabetes mellitus with multiple complications  ซึ่งเป็นรหัสกริช  เป็นรหัส

การวินิจฉัยหลักโดยใช้รหัส  G63.2*  diabetic  polyneuropathy และ I79.2* peripheral angiopathy in 
diseases classified elsewhere  เป็นรหัสการวินิจฉัยร่วม  

2) ผู้ป่วยเบาหวานท่ีมาด้วยภาวะ hyperglycaemia ถือว่าภาวะ hyperglycaemia เป็นเพียงอาการแสดง
ของโรคเบาหวาน ไม่ใช่ภาวะแทรกซ้อนไม่ต้องให้การวินิจฉัยภาวะ hyperglycaemia ในผู้ป่วยเบาหวาน   

 
23.  กลุ่มโรค  Malnutrition ในผู้ป่วย Marasmus (Nutritional marasmus) ( E41) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 91 ข้อ 04032) 

1)  ผู้ป่วยอยู่ในลักษณะ cachexia คือ มีลักษณะทั่วไปพบว่า มีการสูญเสียไขมัน และกล้ามเน้ือจะเห็น
เด่นชัดที่บริเวณขมับและไหปลาร้า  

2)  ต้องมีข้อมูลต่อไปน้ี   
2.1  มีลักษณะอาการทางคลินิก ดังน้ี อย่างน้อย 1 ข้อ 

ก. น้ําหนัดลดลง โดยมี BMI <16.0 
ข. mid arm muscle circumference < 15 cm 
ค. triceps skin fold < 3 mm  

        2.2  ร่วมกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังน้ี 
ก. serum albumin อาจต่ํา (แต่ต่ําไม่มาก มีระดับไม่ต่ํากว่า 2.8 g/dL) 
ข. creatinine – height index <60% มาตรฐาน (24 ชม. urinary creatinine excretion 

เปรียบเทียบกับค่าปกติเทียบตามความสูง) 
3)  ต้องมีการดูแลรักษาภาวะ malnutrition ที่เหมาะสม 

 
24.  กลุ่มโรค  Malnutrition ในผู้ป่วย Kwashiorkor (E40) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 91 ข้อ 04032) 

1)  มีลักษณะอาการทางคลินิก ดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 3 ข้อ  
1.1   ผมหลุดร่วงง่าย (ทดสอบโดยดึงผม โดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ดึงผมจากบริเวณศีรษะด้านบน  

มีผม 3 เส้น  หรือมากกว่าดึงออกได้ง่าย)  
1.2 บวม 
1.3 สีผิวเปลี่ยนแปลง 
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1.4   แผลหายยาก 
1.5   มีแผลกดทับ 

2)   ร่วมกับการตรวจห้องปฏิบัติการมี serum albumin ต่ํากว่า 2.8 g/dl หรือ transferrin น้อยกว่า 150  
g/dl หรือ total iron-binding capacity <200  ug/dL หรือเม็ดเลือดขาว < 1,500 cell/mm3 หรือไม่
ตอบสนองต่อการทดสอบทางผิวหนัง (anergy) 

หมายเหตุ 
1) กรณีพบลักษณะร่วมทั้ง protein และ energy malnutrition เรียกว่า marasmic  kwashiokor (E42) 
2) กรณีที่ไม่ครบตามเกณฑ์วินิจฉัยของ marusmus และ kwashikor ให้จําแนกระดับของภาวะ  

malnutrition ให้พิจารณา BMI ตามมาตรฐานตาม WHO 
BMI 17.0 – 18.49  เรียกว่า ระดับ 1 (mild)   E44.1 
BMI 16.0 – 16.99  เรียกว่า ระดับ 2 (moderate)  E44.0 
BMI < 16.00   เรียกว่า ระดับ 3 (severe)  E43 

3) ต้องมีการดูแลรักษาภาวะ malnutrition อย่างเหมาะสม 
 

25.  กลุ่มอาการ  Dehydration (E86)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 97 ข้อ 04049) 
    1)  มีประวัติการสูญเสียนํ้าหรือ ได้รับน้ําน้อย 

2)  ตรวจร่างกายพบมีอาการแสดงของภาวะ dehydration อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ปากแห้ง, poor  
     หรือ fair skin turgor, ชีพจรเร็วกว่า 90 ครั้ง/นาที,  jugular venous pressure ต่ํา หรือ postural  

hypotension,  delayed capillary filling time  
หมายเหตุ  ถ้าพบสาเหตุชัดเจน เช่น acute diarrhea หรือ food poisoning ควรบันทึกโรคต้นเหตุเป็นการ

วินิจฉัยหลัก อาจมีอาการขาดน้ํา  เช่น  ปากแห้ง  ชีพจรเร็ว  มี postural hypotention  หรือ  prerenal azotemia  
เหล่านี้ถือว่าเป็นอาการของโรคไม่จําเป็นต้องบันทึกเป็นการวินิจฉัย  ยกเว้นตรวจพบอาการแสดงของภาวะช็อกให้

วนิิจฉัยว่า  hypovolaemic shock  (R57.1) ร่วมด้วย     
 
26.  กลุ่มอาการ  Hyponatraemia (E87.1)     

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 97 ข้อ 04050) 

1) ระดับโซเดียมที่ต่ํากว่า 135 mEq/L  โดยไม่นับรวมภาวะ pseudohyponatraemia และ 
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28.  กลุ่มอาการ  Hyperkalaemia  (E87.5) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM  Standard coding guideline 2014 หน้า 99 ข้อ 04053)   

1) ภาวะ hyperkalaemia พิจารณาจากระดับโปแตสเซียมในเลือดสูงกว่า 5.5 mEq/L  และ 
2) มีการรักษาภาวะโปแตสเซียมสูงที่เหมาะสม  หรือ 
3) กรณีท่ีไม่มีการรักษาภาวะโปแตสเซียมสูง ต้องมีผลการตรวจโปแตสเซียมซ้ําภายใน 24 ชั่วโมงและพบผล

ผิดปกติ และ 
4) ต้องมีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่า hyperkalaemia 
หมายเหตุ กรณี hyperkalaemia เป็นอาการของโรค เช่น chronic renal failure, hypoaldosteronism  

ถ้าแพทย์วินิจฉัยสาเหตุ ให้ใช้รหัสของโรคที่เป็นสาเหตุโดยไม่ต้องให้รหัส E87.5 hyperkalaemia อีก ยกเว้น 
hyperkalaemia ที่มีอาการรุนแรง เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดย
เร่งด่วน   

 
29.  กลุ่มโรค  Hypokalaemia  (E87.6) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี    
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 99 ข้อ 04053)   

1) ภาวะ hypokalaemia พิจารณาจากโปแตสเซียมในเลือดต่ํากว่า 3.5 mEq/L  และ 
2) มีการรักษาด้วยการให้ KCl ทางหลอดเลือดดําหรือการรับประทาน หรือ 
3) กรณีที่ไม่มีบันทึกการรักษาภาวะโปแตสเซียมต่ํา  ต้องมีผลการตรวจโปแตสเซียมซ้ําภายใน 24  ชั่วโมง

และพบผลผิดปกติ และ 
4) ต้องมีการบันทึกคําวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่า hypokalaemia  

  หมายเหตุ 
1) กรณีที่ภาวะ hypokalaemia เป็นอาการของโรค เช่น  ภาวะท้องเดิน ให้ใช้รหัสของโรคที่เป็นสาเหตุ โดย

ไม่ต้องให้รหัส  E87.6 hypokalaemia อีก 
2) ถ้าเป็น adverse effect จากได้รับยาขับปัสสาวะ ให้รหัส   E87.6 hypokalaemia ร่วมกับรหัสสาเหตุ

ภายนอกตามชนิดของยาขับปัสสาวะ 
           3) ถ้าเป็น toxic effect จากได้รับยาขับปัสสาวะเกินขนาด ต้องให้รหัสในกลุ่ม T50.- (โดยไม่ต้องให้รหัส  
E87.6 hypokalaemia) ร่วมกับรหัสสาเหตุภายนอกตามชนิดของยาขับปัสสาวะ  
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30.  กลุ่มอาการ   Fluid overload  (E87.7) 
        หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  

(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 97 ข้อ 04049)   
1) ผู้ป่วยมีประวัติเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ Fluid overload  ได้แก่  acute renal failure,  end stage renal 

disease,  มีประวัติได้รับสารน้ํามากเกินไป โดยเฉพาะในผู้ป่วยสูงอายุ 
2) ตรวจร่างกายพบมีน้ําหนักเพิ่ม บวม กดบุ๋ม  หอบเหนื่อย 
3) ฟังปอดได้ยินเสียง crepitation ทั้ง 2 ข้าง 
4) jugular venous pressure สูง 
5) chest x-ray พบ bilateral pulmonary infiltration   

     หมายเหตุ  ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่า Fluid overload โดยไม่ระบุสาเหตุ ให้รหัส E87.7  แต่ถ้าแพทย์วินิจฉัยสาเหตุของ
ภาวะน้ีให้ใช้รหัสของสาเหตุนั้นเป็นวินิจฉัยโรคหลัก และให้รหัส E87.7 เป็นวินิจฉัยโรคร่วม แต่ถ้าผู้ป่วยมีโรคหัวใจอยู่
เดิม และให้การวินิจฉัยเป็น congestive heart failure(I50.0) แล้วไม่ต้องให้ภาวะ Fluid overload (E87.7)  ร่วม
ด้วย 
 
31.  กลุ่มอาการ  Hypoalbuminaemia (E88.0/ R77.0)    
        หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  

(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 99 ข้อ 04054)   
1) มีระดับ albumin ในเลือดต่ํากว่า 3.5 g/dl  และ  
2) มีการรักษาภาวะ  hypoalbuminaemia โดยการให้ albumin หรือ plasma ทดแทนกรณี chronic 

kidney disease หรือโรคอื่นๆ ที่มีการให้ amino acid (ทั้งทางหลอดเลือดดําหรือการรับประทาน) ไม่
ถือว่าเป็นการรักษาภาวะนี้เนื่องจากไม่สามารถเพิ่มค่า serum albumin ทันทีและอาจต้องการผลในแง่

อื่นที่ไมใ่ช่การเพ่ิม serum albumin และ 
3) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุ  hypoalbuminaemia  

      หมายเหตุ   
1) กรณีระบุสาเหตุของภาวะน้ี ให้รหัสของโรคที่เป็นสาเหตุตามท่ีแพทย์ระบุ  โดยไม่ต้องให้รหัสของภาวะ    

hypoalbuminaemia  
2) กรณีที่มีการให้การรักษาเฉพาะ เช่น การให้ Albumin สามารถให้รหัส E88.0 เป็นโรคร่วม  
3) กรณีแพทย์ไม่ระบุสาเหตุให้ใช้รหัส  R77.0 Abnormality of albumin  
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32. Acute alcoholic intoxication (F10.0) 
    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี    
    (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guidelines 2014 หน้า 103 ข้อ 05006)  

1) มีประวัติดื่มสุรา 
2) มีการเปลี่ยนแปลงระดับความรู้สึกตัว โดยไม่เกิดจากโรคอื่น เชาว์ปัญญา การรับรู้ อารมณ์ หรือ

พฤติกรรม  
3) อาการลดลงตามระยะเวลาและหายเป็นปกติได้เอง 
4) ต้องมีการรักษาที่เหมาะสม 
5) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่ามี Alcohol intoxication 

หมายเหตุ 
อาการข้างต้นต้องไม่เกิดจากภาวะแทรกซ้อนจากการบาดเจ็บ หรือ  hypoglycaemic coma 

 
33. Alcohol dependence syndrome ,Alcoholism (F10.2) 
       หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังนี ้       
       (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guidelines 2014 หน้า104 ข้อ 05006)  

1) มีประวัติดื่มสุรามานานจนถึงภาวะติด ทั้งที่รู้ว่าเสพอันตรายและต้องเพ่ิมขนาดขึ้นเรื่อยๆ 
2) มีการประเมินระดับความรุนแรงของการเสพอยู่ในระดับปานกลางถึงรุนแรง 
3) มีการบําบัดรักษาตามแนวทางของการบําบัดรักษาโรคติดสุรา 
4) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่ามี alcoholic dependence alcoholism 

หมายเหตุ 
1) กรณีมีประวัติดื่มสุราให้รหัสเป็น  Z72.1 Alcohol use 
2) กรณีผู้ท่ีดื่มสุราได้รับการประเมินระดับความรุนแรงของการเสพ  มีระดับการเสพติดค่อนข้างต่ํา และ

ได้รับคําแนะนําเพื่อให้เลิกดื่มสุรา ให้รหัสเป็น  Z71.4 Alcohol abuse counseling and surveillance 
3) กรณีผู้ดื่มสุราที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเป็น Mental and behavioural disorders due to use of  

alcohol แล้ว และรบัการบําบัดรักษาอย่างต่อเน่ือง ให้รหัส Z50.2 Alcohol rehabilitation  
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34. Alcohol withdrawal   (F10.3) 
       หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังนี ้       
       (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guidelines 2014 หน้า 104 ข้อ 05006)  

1) มีประวัติดื่มสุรามานาน เพ่ิมขนาดของการด่ืมข้ึนเร่ือยๆ 
2) มีอาการหลังจากลดขนาด หรือหยุดสุรา12-72 ชั่วโมงซึ่งจะมีอาการดังต่อไปน้ี หงุดหงิด รู้สึกตัวสั่น วิตก

กังวล อ่อนเพลีย คิดอะไรไม่ออก ใจส่ัน ปวดศีรษะตุบ ดูซีด มือสั่น ใจเต้นเร็ว   คลื่นไส้อาเจียน โมโหง่าย 
อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า เบ่ืออาหาร นอนไม่หลับ เป็นต้น 

3) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่ามี Alcohol withdrawal    
   หมายเหต ุ   กรณีที่ผู้ป่วยมาด้วยอาการชัก ไม่ต้องให้รหัส R56.- : Convulsions, not elsewhere 
classified เพิ่ม เนื่องจากอาการชักรวมอยู่ใน F10.3 Mental and behavioural disorders due to use of 
Alcohol Dependence syndrome  แล้ว 
 
35. Alcoholic with withdrawal state with delirium , Delirium tremens (F10.4) 

 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี        
 (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guidelines 2014 หน้า 104 ข้อ 05006)  

1) มีอาการของภาวะ withdrawal state ร่วมกับ 
2) มีอาการสับสนเฉียบพลัน (acute confusion) และการรับรู้ในเรื่องเวลา สถานที่ บุคคลเสียไป

(disorentation) 
3) มีอาการชักร่วมด้วย  
4) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์    

36.  กลุ่มโรค  Hypertensive heart disease (I11.-) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guidelines 2014 หน้า 157 ข้อ 09004)  

1) มีประวัติความดันโลหิตสูงมานาน ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้หรือรักษาไม่สม่ําเสมอ  
2) มีการวินิจฉัยแยกภาวะโรคหัวใจอื่นไปแล้ว  
3) ตรวจ echocardiogram พบ Left ventricular hypertrophy และมี diastolic dysfunction 
4) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุ  hypertensive heart disease 

กลับหน้าสารบัญ



36

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      35 

 

  หมายเหตุ  เมื่อแพทย์ auditor สรุปวินิจฉัย hypertensive heart disease ควรระบุว่า มี heart  failure 
ร่วมด้วยหรือไม่ ถ้ามีให้สรุปเป็น  hypertensive heart disease with heart  failure (I11.0) โดยไม่ต้องสรุป heart   
failure เป็นโรคร่วมอีก 
 
37.  กลุ่มโรค  Hypertensive renal disease (I12.-)  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guidelines 2014 หน้า 157 ข้อ 09004)  

1) มีประวัติความดันโลหิตสูงมานาน ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ หรือรักษาไม่สม่ําเสมอ 
2) มีระดับ creatinine สูงขึ้นตามลําดับ จากประวัติที่ผ่านมา ไม่ใช่ใน admission ครั้งนี้   
3) ตรวจพบ proteinuria (แต่ภาวะโรคไตที่มี active urine sediment และ proteinuria มากกว่า         

1 g/day ให้นึกถึงโรคไตจากสาเหตุอื่นมากกว่าจากความดันโลหิตสูง)   
4) ถ้าบันทึกเป็น underlying disease ต้องมีการบันทึกในประวัติด้วยว่ามีการ progression ของค่า 

creatinine อย่างไร และผลการตรวจปัสสาวะที่เข้าได้ 
5) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุ hypertensive renal disease 

            หมายเหต ุ เมื่อแพทย์ auditor สรุปวินิจฉัย hypertensive reanl disease ควรระบุว่า มี renal  failure 
ร่วมด้วยหรือไม่ ถ้ามีให้สรุปเป็น  hypertensive   renal disease with renal  failure (I12.0) โดยไม่ต้องสรุป renal  
failure เป็นโรคร่วมอีก 

 
38.  กลุ่มโรค  Unstable angina (I20.0) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guidelines 2014 หน้า 157 ข้อ 09005)  

1) มีอาการ Unstable angina ซึ่งหมายถึง angina pectoris  ที่มีลักษณะอย่างน้อยหน่ึงในสามอย่าง
ต่อไปนี้ 

1.1 มีอาการแน่นหน้าอกที่เกิดในระหว่างพัก เป็นเวลานานกว่า 10 นาที 
1.2 มีอาการรุนแรงและเพิ่งเริ่มเป็นภายใน 4-6 สัปดาห์ 
1.3 เกิดในลักษณะ crescendo คือมีอาการรุนแรงมากขึ้น นานขึ้นหรือบ่อยขึ้น 

2)   ผล EKG มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นหัวใจโดยมี  ST depression และ T wave inversion 
      หมายเหต ุ  

1) กรณี unstable angina ที่มี biomarkers แสดง necrosis เช่น troponin หาก positive ต้องเปลี่ยนการ

วินิจฉัยเป็น myocardial infarction ส่วนจะเป็นชนิด non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) หรือ 
ST elevation myocardial infarction (STEMI) ขึ้นกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
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2) กรณีผู้ป่วยมาด้วยอาการ Acute myocardial infarction  การตรวจเพ่ิมเติม เช่น ผล coronary angiogram 
หรือมี coronary imaging หรือ nuclear perfusion พบว่ามี significant coronary stenosis  ให้ Acute 
myocardial infarction  เป็นการวินิจฉัยโรคหลัก และให้ atherosclerotic heart disease (I25.1) เป็นการ
วินิจฉัยโรคร่วม 
 
39.  กลุ่มโรค  Old myocardial infarction (I25.2) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 158 ข้อ 09008 )  

1) ตรวจคลื่นหัวใจในการรักษาคร้ังน้ีพบ Q wave 
2) หรือมีประวัติเคยเป็น myocardial infarction ในอดีต ซึ่งวินิจฉัยจากการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจร่วมกับ 

cardiac enzyme 
3) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์เป็น old myocardial infarction   
หมายเหตุ  
1) กรณีเคยเป็น acute myocardial infarction และมีอาการเกิด myocardial infarction คร้ังต่อไปภายใน

28 วันให้เป็น subsequent myocardial infarction (รหัสในกลุ่ม I22.-) 
2) กรณีเคยเป็น acute myocardial infarction และมีอาการเกิด myocardial infarction คร้ังต่อไปที่

มากกว่า 28 วันต้องให้เป็น acute myocardial infarction (รหัสในกลุ่ม I21.-) 
 
40.  การวินิจฉัย Secondary  pulmonary hypertension (I27.2)  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   
 (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 159-160 ข้อ 09010 ) 

1) ต้องมีหลักฐานว่าเป็น pulmonary hypertension คือตรวจร่างกายพบ 
1.1 loud P2 , TR murmur  
1.2 ผล EKG, chest x-ray พบมี RV hypertrophy   
1.3 ผล chest x-ray พบมี pulmonary trunk โต  

2) อาจจะมี heart failure ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
3) มีผล Echocardiogram พบว่า RT atrium และ RT ventricle hypertrophy  อาจยืนยันโดยวัด 

pulmonary artery pressure  
4) มีโรคที่เป็นสาเหตุ เช่น 

4.1  โรคหัวใจจะมี valvular heart disease ยกเว้น eisenmenger defect (Q21.8), eisenmenger  
  complex  (syndrome) (I27.8) 

4.2  โรคปอด ชนิด chronic lung disease ที่มี chronic hypoxemia หรือ โรค chronic  
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 thromboembolism (I27.2) chronic obstructive pulmonary disease  (COPD) with          
 cor-pulmonale  (I27.9) 

41.  กลุ่มโรค  Congestive heart failure (I50.0) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 164 ข้อ 09018) 

1) ตรวจร่างกายพบ clinical right ventricular load เช่น ขาบวม, increase jugular venous pressure 
(JVP) 

2) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุ right ventricular failure (secondary to left heart failure) หรือ  
congestive heart failure   หรือ  biventricular failure  

3) ต้องมีการดูแลรักษาภาวะ heart failure ที่เหมาะสม 
 
42.  กลุ่มโรค  Left ventricular failure ,Acute cardiogenic pulmonary oedema (I50.1)  
        หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 165 ข้อ 09018)  
1) ตรวจร่างกายพบ clinical LV heart failure เช่น chest x-ray  พบว่า pulmonary congestion 
2) มีบันทึกการวินิจฉัยของแพทย์ระบุ  Acute cardiogennic pulmonary oedema ,Left ventricular 

failure 
3) ต้องมีการดูแลรักษาภาวะ heart failure ที่เหมาะสม 

หมายเหตุ   
    1) กรณีที่ไม่มีการบันทึกการวินิจฉัยที่ระบุรายละเอียดให้รหัส I50.9 heart failure, unspecified 
    2) รหัส J81 ใช้เฉพาะกรณี acute non cardiogenic pulmonary (Acute oedema of lung) จึงไม่ควร

ให้ร่วมกับกลุ่ม congestive heart failure  (I50.-)  
 
43.  กลุ่มโรค  Brain stem stroke syndrome (I60-I67 †  G46.3*) 

   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 165 ข้อ 09019)  

1) มีหลักฐานการตรวจร่างกายบ่งชี้ว่าเป็น brain stem syndrome 
2) ต้องส่งตรวจ CT brain หรือ MRI brain พบว่ามี cerebral Infarction หรือ cerebral haemorrhage 

หรือปกติ อาจให้รหัสกลุ่ม G46.-* เพ่ือความละเอียดของข้อมูลการวินิจฉัยโรค 
      G46.-* vascular syndromes of brain in cerebrovascular diseases ( I60-I67† ) 
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intracerebral haemorrhage หรือ I63.- cerebral infarction ผู้ตรวจสอบต้องทบทวนว่ามีการเกิดภาวะดังกล่าวใน

ตําแหน่งอื่นๆ หรือไม่ 
 
47.  กลุ่มโรค Influenza  (J10.-)   

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 174 ข้อ 10007) 

1)   มีประวัติไข้สงู  ตอ่มาไขม้ักจะลดลงภายใน 2-5 วัน  
2)   มีอาการทางระบบทางเดินหายใจร่วมด้วย 
3)   มอีาการปวดกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลัน โดยเฉพาะที่ขา และหลังส่วนล่าง 
4) ตอ้งมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ viral  study ยืนยัน กรณีการแยกชนิดเป็น A B C H1N1 หรือ   

avian influenza 
    หมายเหต ุ  ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าตรวจพบ avian influenza virus ให้รหัส J09 Influenza due to identified 
avian influenza virus  ถ้าตรวจพบเชือ้ไวรัสอื่น ใหร้หัสในกลุ่ม J10.- Influenza due to other identified  
influenza virus  และถ้าไม่ได้ตรวจหรือตรวจไม่พบเชื้อไวรัส ให้รหัสในกลุ่ม J11.- Influenza, virus not  identified   
 
48. กลุ่มโรค  Pneumonia (J12.- - J18.-) 

     หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
1) ใช้เง่ือนไขตามสมาคมอุรเวชช์กําหนด คือ 

1.1  symptoms and signs of lower respiratory tract infection 3 in 5  ได้แก่ ไข้ > 38.5 C, ไอ
มีเสมหะ, dyspnea, pleuritic chest pain, consolidation or crackles 

1.2  acute onset (duration < 2 wk.) 
1.3  ผล film พบมี new pulmonary infiltration 

 2)   กรณีผล film ปกติตอนแรกรับ 
2.1  ต้องมีบันทึกของแพทย์ว่าเป็น pneumonia   
2.2  ต่อมามี clinical และการตรวจร่างกายท่ีชัดเจนระบุถึงความผิดปกติว่าเป็น pneumonia  
2.3  หรือ film follow up ต่อมา ผิดปกติ 

       หมายเหตุ       (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 175 ข้อ 10008) 
1) การวินิจฉัย bacterial pneumonia ต้องมีข้อมูลสนับสนุนโดยตรวจหาเชื้อโดยการย้อมเสมหะด้วยสีกรัม 

ถ้าพบเชื้อแบคทีเรียจากการย้อมสีกรัมในเสมหะท่ีเก็บถูกต้อง (true sputum) คือ พบเม็ดเลือดขาวและแบคทีเรีย
จํานวนมากพอ (ระดับ moderate ขึ้นไป) หรือพบแบคทีเรียภายในเซลล์เม็ดเลือดขาว  

2) กรณีท่ีตรวจไม่พบเชื้อแบคทีเรียจากการย้อมสีกรัมหรือการเพาะเชื้อ หรือไม่ได้ตรวจ ต้องมีบันทึกแพทย์ 
วินิจฉัย pneumonia ตามลักษณะที่พบในภาพรังสีทรวงอก เช่น bronchopneumonia หรือ lobar pneumonia 
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     3) ในกรณีที่เพาะเชื้อข้ึนหลายชนิด แพทย์ต้องบันทึกคําวินิจฉัยว่าเชื้อชนิดใดเป็นต้นเหตุที่แท้จริง โดยพิจารณา

จากการดําเนินโรคและการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะที่ให้เชื้อบางชนิดที่ผล positive อาจไม่ใช่เชื้อที่ทําให้เกิดโรค แต่
เป็นภาวะท่ีเรียกว่า colonization หรือ contamination 

     4) กรณีทั้งการวินิจฉัยว่าเป็น hospital acquired pneumonia  หรือ ventilator associated pneumonia  
ให้เพ่ิมรหัสสาเหตุภายนอก คือ Y95 Nosocomial condition ร่วมด้วย 

     5) กรณีที่มีแพทย์ผู้รักษาสรุปในคําวินิฉัยว่าเชื้อต้นเหตุของpneumonia นั้นเชื้อดื้อยาให้เพ่ิมรหัสจากกลุ่ม 
U80.-, U81.- หรือ U88  ร่วมด้วย  

 
49.  กลุ่มโรค  Acute bronchitis  (J20.-) 

   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
     (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 176 ข้อ 10009) 

1) ประวัติ ไอเด่นชัด มีเสมหะ  และอาจมีไข้ โดยไม่เกิดจาก upper respiratory tract infection 
2) ตรวจร่างกายอาจฟังได้ crepitation  
3) ผลตรวจ chest x-ray ปกติ 

 
 50.  กลุ่มโรค  Chronic obstructive pulmonary disease : COPD (J44.-) 

   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
     (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 177 ข้อ 10012) 

1) ผู้ป่วยมีอาการไอ มีเสมหะ หอบเหน่ือยขณะออกกําลังกาย โดยมีอาการเป็นเดือนหรือเป็นปี และมีการ
กําเริบ (exacerbation) เป็นระยะ ต่อมาความสามารถในการทํากิจกรรมลดลง จนทํากิจวัตรประจําวัน
ไม่ได้  

2) ตรวจร่างกายฟังได้ wheezing ทรวงอกมีลักษณะ barrel chest มีการใช้ accessory muscles ช่วย
หายใจ  

3) ยืนยันการวินิจฉัยด้วยภาพรังสีทรวงอก พบลักษณะของ emphysema และหรือ chronic bronchitis  
และหรือ ตรวจ pulmonary function พบลักษณะ airflow obstruction โดยมีการลดลงของ FEV1 
ทําให้อัตราส่วน FEV1/FVC ลดต่ํากว่า 70%  

           หมายเหต ุ
1) กรณี case เก่า ถ้าแพทย์เขียนประวัติ known case COPD  ต้องมีข้อมูลในเวชระเบียน ว่าเคยมีการดูแล

รักษามาต่อเน่ือง หรือ มีผลการตรวจ investigation ที่ยืนยันการวินิจฉัย COPD เช่น chest x-ray หรือ spirometry  
2) กรณี case ใหม่ ควรมี spirometry ประกอบการวินิจฉัย  
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         1.ถ้าแพทย์ auditor สรุปคําวินิจฉัยว่า chronic obstructive pulmonary disease with acute  
bronchitis  ให้รหัส J44.0 เพียงรหัสเดียว 

       2.ถ้าแพทย์ auditor สรุปคําวินิจฉัยว่า chronic obstructive pulmonary disease with pneumonia ให้

รหัส J44.0 เป็นวินิจฉัยโรคหลักและให้รหัสตามชนิดของ pneumonia เป็นวินิจฉัยโรคร่วม 
       3.ถ้าแพทย์ auditor สรุปคําวินิจฉัยว่า chronic obstructive pulmonary disease with acute 

exacerbation ให้รหัส J44.1 เพียงรหัสเดียว 
       4. ถ้าแพทย์เจ้าของไข้สรุปวินิจฉัยว่า chronic obstructive pulmonary disease with acute 

exacerbation ร่วมกับ acute bronchitis แพทย์ auditor ควรตรวจสอบข้อมูลและสรุปการวินิจฉัยว่าเป็น chronic 
obstructive pulmonary disease with Acute lower respiratory tract infection  (J44.0) เนื่องจาก Acute 
Bronchitis เป็น Lower respiratory tract infection ให้รหัส J44.0 

       5.ถ้าวินิจฉัยว่า chronic obstructive pulmonary disease with acute exacerbation ร่วมกับ 
pneumonia ให้รหัส J44.0 เป็นการวินิจฉัยโรคหลักและให้รหัสตามชนิดของ pneumonia เป็นวินิฉัยโรคร่วม โดยไม่
ต้องให้รหัส acute exacerbation  

       6. ถ้าวินิจฉัยว่า chronic obstructive pulmonary disease โดยไม่ระบุรายละเอียด ให้รหัส J44.9  

51.  กลุ่มโรค  Bronchiectasis (J47) 
   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

1) มีประวัติ chronic productive cough (ระยะเวลาของ chronic productive cough คือตั้งแต่ 3 สัปดาห์

เป็นต้นไป)  ร่วมกับตรวจร่างกายพบว่ามีลักษณะของ airway disease เช่น crepitation และ/หรือ 
rhonchi อาจตรวจพบ clubbing of fingers 

2) ต้องมี chest film พบลักษณะที่เข้าได้กับ bronchiectasis หรือมีผลการตรวจ high resolution CT 
(HRCT) chest 

       หมายเหตุ  
 1) กรณีผู้ป่วยเก่า  แพทย์เขียนประวัติ known case bronchiectasis ต้องมีข้อมูลในเวชระเบียนว่าเคยมีการ

ดูแลรักษาต่อเน่ือง หรือมีผล chest x-ray ยืนยัน 
         2) ถ้ารับผู้ป่วย Bronchiectasis ไว้รักษาด้วยอาการไอเป็นเลือดมากกว่า 600 มิลลิลิตรใน 24 ชั่วโมง แพทย์

ควรวินิจฉัยว่า Bronchiectasis with massive haemoptysis ให้รหัส J47 Bronchiectasis  ให้เพ่ิมรหัส R04.2 
Haemoptysis เพื่อแสดงความรุนแรงของโรค 
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52.  กลุ่มโรค  Pulmonary edema  (J81) 
   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

1)  ผล chest x-ray มี bilateral (bat wing) infiltration หรือมี congestion  ร่วมกับ clinical signs and  
 symptoms พบมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ 

2)   กรณีไม่มีภาวะบวมหรือไม่มี heart failure ร่วมด้วย ให้เป็น acute  pulmonary edema of lung  
(J81)   

3)   กรณีที่มีภาวะบวมหรือมี heart failure ร่วมด้วย ให้รหัสกลุ่ม I50.- โดยไม่ต้องให้รหัส J81 
  
53. กลุ่มโรค Pleural effusion (J90-J91*) 
      หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

   (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 182 ข้อ 10020) 
1) มีอาการหอบเหนื่อย เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้า 
2) ตรวจร่างกายพบว่า เคาะทึบบริเวณปอด vocal resonance ลดลง ท่อลมถูกดันไปด้านตรงข้าม 
3) ยืนยันการวินิจฉัยจากภาพรังสีทรวงอก หรืออาจยืนยันโดยการเจาะเยื่อหุ้มปอดพบน้ํา 

      หมายเหตุ  
1) กรณีทราบสาเหตุ ให้ใช้รหัสของสาเหตุนั้นเป็นการวินิจฉัยหลักและให้รหัส J91* Pleural effusion in 

conditions classified elsewhere เป็นการวินิจฉัยร่วม ยกเว้น  
1.1 Pleural effusion ที่เกิดจาก metastatic carcinoma ให้ใช้รหัส C78.2 Secondary malignant 

neoplasm of pleura 
1.2 Pleural effusion ท่ีเกิดจากวัณโรค  ให้ใช้รหัส A15.6 Tuberculous pleurisy,confirmed 

bacteriologically and  histologically หรือรหัส A16.5 Tuberculous pleurisy, without 
mention of bacteriological or histological  confirmation  

2) กรณีไม่ทราบสาเหต ุให้รหัส J90 Pleural effusion, not elsewhere classified 
 
54.  กลุ่มโรค  Acute respiratory failure (J96.0) 

  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
     (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 184 ข้อ 10025) 

1) มีอาการทางสมอง เช่น  ซึม  ปวดและเวียนศีรษะ  หมดสติ  ชัก  ตรวจพบมีลักษณะเขียวบริเวณริมฝีปาก 
ปลายมือปลายเท้า และ 
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2) มีระดับแรงดันออกซิเจน (PaO2) ลดลงต่ํากว่า 55 mmHg  และ/หรือ ระดับแรงดันคาร์บอนไดออกไซด์  
(PaCO2) สูงกว่า 45 mmHg กรณีที่ไม่มีผล arterial blood gas อาจใช้ SpO2 <90% แทน และ 

3) ต้องได้รับการรักษาโดย non-invasive ventilator หรือ artificial airway with mechanical 
ventilatory support  หรือมีการบีบ ambu bag กรณี refer 

4) กรณีที่มีการรับส่งต่อมาเพ่ือการรักษาต่อเนื่อง และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ป่วยยังคงมีภาวะ acute  
                respiratory failure อยู่จริงตามเกณฑ์การวินิจฉัยข้อ 1) 2) และ 3) ไม่ให้สรุปภาวะ acute respiratory 

failure เป็นวินิจฉัยโรคร่วม 
          หมายเหตุ   กรณีที่หลังผ่าตัดออกจากห้อง recovery room แล้วยังต้องใช้ artificial airway with 
mechanical ventilatory support  ให้รหัสดังน้ี 

1) กรณีทําผ่าตัดที่ทรวงอกให้รหัส J95.1 acute pulmonary insufficiency following thoracic surgery 
2) กรณีที่ทําผ่าตัดอื่น ๆ ให้รหัส J95.2 acute pulmonary insufficiency following nonthoracic 

surgery 
 

55.  กลุ่มโรค  Gastritis และ Duodenitis (K29.-) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 193 ข้อ 11016)   

1) ถ้าแพทย์บันทึกการวินิจฉัย gastritis และ duodenitis ผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจโดยการทํา endoscopy  
ถ้าไม่ได้ทํา endoscopy และผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดท้องส่วนบน  ให้สรุปเป็น dyspepsia (K30) 

2) ถ้าผู้ป่วยมาด้วยอาการมีเลือดออกในทางเดินอาหาร และไม่ได้ทํา endoscopy  แพทย์auditorควรสรุป
วินิจฉัยได้ว่าเป็น haematemesis (K92.0) melaena(K92.1)  หรือ gastrointestinal haemorrhage    
( K92.2 ) 

3) การแยกชนิดของ chronic gastritis ต้องอาศัยผลการตรวจทางพยาธิวิทยา แยกออกเป็น chronic 
superficial gastritis ให้รหัส K29.3 และ chronic atrophic gastritis ใหร้หัส K29.4   

4) แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น portal  hypertensive gastropathy ด้วย ให้ใช้รหัส K29.6 other gastritis        
เป็นการวินิจฉัยโรคหลัก  และ K76.6  portal hypertension  เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม 
 

56.  กลุ่มโรค  Hepatic encephalopathy (K72.-)  
  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

1) ผู้ป่วยมีภาวะ alteration of consciousness หรือ flapping tremor 
2) มี signs and  symptoms of chronic  liver disease โดยมีผล LFT สนับสนุน 
3)   อาจพบว่ามี precipitating causes 
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4)   ตอบสนองต่อการรักษา ของ hepatic encephalopathy หรือเสียชีวิต 
 

57.  กลุ่มโรค  Cirrhosis of liver (K74.6) 
   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  

1) พิจารณา clinical เป็นหลัก โดยการตรวจร่างกายจะพบอาการท่ีเกิดจากการสูญเสียการทํางานของตับ
หลายๆอย่างร่วมกัน ได้แก่ (ในการพิจารณาควรมีหลักฐานบันทึกมากกว่า 3  อย่างข้ึนไป ถ้ามีน้อยกว่า 3 
อย่าง ควรมีผล LFT หรือผล diagnostic imaging ประกอบ) 
1.1  jaundice 
1.2  spider nevi  
1.3  palmar erythema 
1.4  gynecomastia, testicular atrophy, decrease of libido 
1.5  parotid enlargement 
1.6  evidence of portal hypertension เช่น caput medusa ,haemorrhoids (รวมถึงอาจเคยทํา  

                   endoscopy พบ esophageal หรือ gastric varices)  
1.7  ตับเล็ก  ม้ามโต  จํ้าเลือด 
1.8  edema, ascites  
1.9  fetor hepaticus, flapping tremor 

2) กรณีพบอาการดังกล่าวข้างต้นน้อยกว่า 3 อย่างต้องมีผล LFT ผิดปกติ เช่น biochemical testing พบว่า 
มี hypoalbuminaemia, reverse A/G ratio, prolong PT  เป็นต้น  

3) อาจมีผล U/S liver หรือ MRI หรือ CT หรือ direct visualization evidence พบ small sized liver  
และ/หรือ hypertrophy of caudate lobe + splenomegaly + portal hypertension + ascites 

4) อาจมีผล pathology  ยืนยันการวินิจฉัย  
หมายเหตุ 
1)กรณีแพทย์บันทึกคําวินิจฉัย alcoholic cirrhosis of liver ต้องพิจารณาจากข้อมูลเบ้ืองต้นร่วมกับมี ประวัติ

ดื่มสุราเป็นประจําและต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน  
         2)กรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะ ascites ด้วยไม่ต้องให้รหัส R18 ascites นี้เพิ่ม เนื่องจากเป็น sign & symptom ของ
โรคนี้อยู่แล้ว ยกเว้นมีการรักษาเพิ่มเติมที่จําเพาะ เช่น abdominal paracentesis เป็นต้น 
          3)กรณีผู้ป่วยมีภาวะ coagulopathy และเกิดภาวะแทรกซ้อนคือ มีภาวะเลือดออกผิดปกติ จากการสร้าง 
coagulation factor จากตับน้อยลง  ทําให้ prothrombin time ยาวขึ้น จําเป็นต้องรักษาโดยให้ coagulation 
factor แพทย์ auditor สรุปการวินิจฉัยเป็น acquired coagulation factor deficiency (D68.4) 
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58.  กลุ่มโรค  Chronic pancreatitis (K86.-) 
   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 206 ข้อ 11046)   
1) มีประวัติปวดท้องและท้องเดินเร้ือรัง อาจจะพบโรคเบาหวานร่วมด้วย 
2) ตรวจพบ pancreatic calcification หรือ dilatation of pancreatic duct จากการตรวจทางรังสี   
3) ควรระบุสาเหตุของโรค เช่น สุรา  เป็นต้น 

 
59.  กลุ่มโรค  Urinary tract infection (N39.0) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 259 ข้อ 14002) 

1. การติดเชื้อในส่วนใดส่วนหน่ึงของทางเดินปัสสาวะ   
2. พบเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะที่ปั่นแล้ว>5 เซลล์/HPFในผู้ชาย, >10 เซลล์/HPF ในผู้หญิง และตรวจพบ

แบคทีเรียในปัสสาวะที่ไม่ปั่นอย่างน้อย   1 เซลล์/HPF แต่ถ้าป่ันต้องพบจํานวน moderate (3+ ขึ้นไป)  
3. อาจยืนยันการวินิจฉัยโดยผลการเพาะเชื้อจากปัสสาวะพบแบคทีเรีย > 105 colony/มิลลิลิตร 
หมายเหตุ 
 1) Acute pyelonephritis  (N10) ต้องพบอาการมีไข้สูงหนาวส่ัน  ( อุณหภูมิร่างกาย > 38.0C หรือ       

< 36.0C ) โดยไม่มีไข้จากสาเหตุอื่น อาจพบอาการคล่ืนไส้อาเจียน หรือกดเจ็บบริเวณ costovertebral angle ร่วม
ด้วยได้ ร่วมกับอาการของ Urinary tract infection ข้อ 2) และหรือข้อ 3) 

2)  acute cystitis (N30.0)  ต้องพบอาการปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะบ่อย แต่ปริมาณไม่มาก อาจมีอาการ
ปวดบริเวณเหนือหัวเหน่า ร่วมกับอาการของ Urinary tract infection ข้อ 2) และหรือข้อ 3) 

 
60.  กลุ่มอาการ  Extrarenal azotemia ,Acute kidney injury (prerenal )(R39.2)  

   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 324 ข้อ 18037)   

1)  ภาวะที่มีการทํางานของไตลดลงอย่างรวดเร็ว โดยตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า BUN : creatinine 
ratio    > 20 : 1   , Urine specific gravity > 1.018   

2)  การทํางานของไตดี  ขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วัน เมื่อแก้ไขสาเหตุได้ 
3)  อาจตรวจพบสาเหตุร่วมด้วยได้ เช่น hypovolaemia  ภาวะช็อก เป็นต้น โดยให้วินิจฉัยสาเหตุเป็นการ

วินิจฉัยโรคหลัก และให้ภาวะ   Extrarenal azotemia (R39.2) วินิจฉัยโรคร่วม 
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61.  กลุ่มโรค  Acute renal failure (N17.-)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM standard coding guideline 2014 หน้า 261 ข้อ 14005) 

1) มีการเพิ่มของ BUN มากกว่าเดิม 10 mg/dL และ/หรือ creatinine เพ่ิมมากกว่าเดิม 1 mg/dL ภายใน
ระยะเวลาอันสั้น 

2) ส่วนใหญ่มีปัสสาวะลดน้อยลงต่ํากว่า 30 ml/hr หรือ 400 ml/dayหรืออาจเป็น non oliguric  
(urine > 400 ml/day) ก็ได้ 

          หมายเหตุ   
1) กรณีแพทย์บันทึกการวินิจฉัยว่า acute kidney injury (AKI) ตรวจสอบว่ารายละเอียดเข้ากับ prerenal 

azotemia (R39.2) หรือ acute renal failure (N17.9) 
2) ภาวะ Acute Renal Failure ท่ีการทํางานของไตลดลงติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และไม่

ทราบสาเหตุอื่น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการ Volume overload อาการ Uremia และความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ 
และส่วนใหญ่การทํางานของไตจะกลับมาดีข้ึนภายใน 1-2 สัปดาห์ ให้วินิจฉัย Acute renal failure with tubular 
necrosis (N17.0) 

3) ภาวะไตวายเฉียบพลันที่มีอาการรุนแรง การทํางานของไตเสียไปเป็นระยะเวลานานเกิน 2 สัปดาห์ จึงจะ
กลับมาเป็นปกติหรือกลายเป็นภาวะไตวายเร้ือรัง นึกถึงภาวะ Acute renal failure with acute cortical necrosis 
(N17.1) 

4) ภาวะไตวายเฉียบพลันที่ตรวจพบว่ามีเน้ือเย่ือออกมาในปัสสาวะและพบเป็นลักษณะจําเพาะจากการทํา 
Intravenous Pyelogram (IVP) นึกถึงภาวะ Acute renal failure with medullary necrosis (Papillary 
necrosis) (N17.2) 

5) การจะให้รหัสในกลุ่ม N17.- Acute renal failure  ตามชนิดของภาวะไต 
- Prerenal azotremia(R39.2) 
- Congenital renal failure (P96.0) 
- Drug and heavy-metal-induce tubule-interstitial and tubular condition (N14.-) 
- Haemolytic-uremic syndrome (D59.3) 
- Hepatorenal syndrome (K76.7) 
- Renal failure complicating abortion and pueperium (O00-O07.O08.4,O09.4) 
- Postprocedure renal failure (N99.0) 
 ถ้าพบว่าแพทย์วินิจฉัยข้างต้น ให้ใช้รหัสในวงเล็บโดยไม่ต้องให้รหัส N17.- Acute renal failure  
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Age : อายุ เป็น ปี  
 ผู้ป่วย chronic renal failure มาด้วยอาการ หรือผลตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติได้มากมาย  ไม่จําเป็นต้อง

ลงรหัสอาการเหล่านั้น  ยกเว้นที่กําหนดเฉพาะไว้ ได้แก่ 
1)  fluid  overload (E87.7) 
2)  uremic encephalopathy (G92) 
3)  hyperkalaemia (E87.5) ที่มีอาการรุนแรง เช่น มีการเปล่ียนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งต้องได้รับ

การรักษาที่เหมาะสมโดยเร่งด่วน  
      นอกจากภาวะดังกล่าวข้างต้น เช่น ผู้ป่วยเป็น chronic renal failure มี hyponatraemia, 

hyperkalaemia, metabolic acidosis, hypocalcaemia, hyperphosphataemia hyperuricaemia จากผลทาง

ห้องปฏิบัติการ โดยไมม่ีอาการสําคัญทางคลนิิก ก็ไมต่้องลงรหัสว่าเป็นวินิจฉัยโรคร่วม 
 หมายเหต ุ  

1)  การให้รหัส chronic renal failure ที่มีภาวะ   fluid  overload  ให้ N18.9 chronic renal failure เป็น

วินิจฉัยโรคหลักให้ fluid  overload  (E87.7) เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม  เนื่องจาก chronic renal failure เป็นชื่อโรค

ส่วน fluid overload  เป็นอาการของโรค 
2) ถ้ามีโรคหัวใจอยู่เดิมและมีภาวะ congestive heart failure  (I50.0)  แล้วไม่ต้องสรุป fluid  overload  

(E87.7) เป็นวินิจฉัยร่วม 
 

64.  กลุ่มโรค  Shock (R57.-)  
        หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 330 ข้อ 18054) 
1) มีประวัติ volume loss หรือ blood loss หรือ poor intake ชัดเจน  
2) ตอบสนองต่อการรักษา replace IV fluid ในปริมาณไม่น้อยกว่า 2,000 ml.  ในเวลา ครึ่ง-2 ชั่วโมง  

(15-20 cc/Kg/hr) ในกรณีผู้ป่วยเด็กพิจารณาตามน้ําหนักของเด็ก    
   หมายเหตุ    การสรุปการวินิจฉัยกลุ่ม shock ( R57.-)  การสรุปวินิจฉัยต้องจําแนกการสรุปให้เฉพาะเจาะจง  
ภาวะ shock ดังต่อไปนี้   

1) Anaphylactic shock จากการแพ้อาหารให้สรุปการวินิจฉัย Anaphylactic shock due to adverse 
food reaction (T78.0) 

2) Anaphylactic shock จากการแพ้ serum  ให้สรุปการวินิจฉัย Anaphylactic shock due to serum 
(T80.5) 

3) Anaphylactic shock ไม่ระบุรายละเอียด ให้สรุปการวินิจฉัย Anaphylactic shock (T78.2) 
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4) Anesthetic shock จากการระงับความรู้สึก ให้สรุปการวินิจฉัย shock due to anesthesia (T88.2 )  
5) shock จากภาวะแทรกซ้อนหรือเกิดหลังจากการแท้ง  การตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือการตั้งครรภ์ไข่ปลา

อุก ให้สรุปการวินิจฉัย shock complicating or following  abortion or ectopic or molar pregnancy 
(O08.3 )  

6) shock จากกระแสไฟฟ้า ให้สรุปการวินิจฉัย Electric shock (T75.4 )   
7) shock จากฟ้าผ่า ให้สรุปการวินิจฉัย lightning shock  (T75.0) 
8) shock ระหว่างหรือหลังการเจ็บครรภ์หรือการคลอด ให้สรุปการวินิจฉัย Obtretic  shock  ( T75.1) 
9) shock หลังผ่าตัด ให้สรุปการวินิจฉัย Postoperative  shock (T88.1) 
10) shock  สาเหตุทางจิตใจ ให้สรุปการวินิจฉัย Psychic shock (F43.0) 
11) shock  เพราะบาดเจ็บ ให้สรุปการวินิจฉัย Traumatic  shock (T79.4 )  
12) toxic shock ให้สรุปการวินิจฉัย toxic shock syndrome (A48.3 )  

 
65.  กลุ่มอาการ  Cardiogenic shock (R57.0) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 330 ข้อ 18054) 

1) มี clinical ของ shock  ความดันโลหิตต่ํากว่า 90/60 mmHg หรือ  ลดลงมากกว่าเดิม 40 mmHg และ
poor tissue perfusion เช่น consciousness change, delayed capillary filling time, end organ 
failure  

2) หลักฐานว่ามีโรคหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นเย่ือหุ้มหัวใจ ลิ้นหัวใจ กล้ามเน้ือหัวใจ  ระบบไฟฟ้าหัวใจ และ 
3) มี central venous pressure มากกว่า 15 มิลลิเมตรน้ํา  
4) อาจยืนยันโดยการวินิจฉัยโดยวัด cardiac index ได้น้อยกว่า 2.2 ลิตร/นาที/เมตร2 และมี pulmonary 

capillary wedge pressure มากกว่า 18 มิลลิเมตรปรอท  
       หมายเหตุ   ไม่ควรให้  Cardiogenic shock เป็นการวินิจฉัยโรคหลัก ถ้ารู้สาเหตุของการเกิดภาวะ Cardiogenic      
 Shock   
 
66.  กลุ่มโรค  Hypovolaemic shock (R57.1)  
        หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 330 ข้อ 18054) 
1) มีclinical shock  ตามข้อ 65 
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2) มี sign of volume depletion เช่น มีอาการ ปากแห้ง  poor หรือ fair skin turgor  หรือชีพจรเร็ว
กว่า 90 ครั้ง/นาที jugular venous pressure ต่ํา หรือ postural hypotension, delayed capillary 
filling time 

3)   ความดันโลหิต systolic ต่ํากว่า 90 mmHg หรือลดลงกว่าเดิมอย่างน้อย 40 mmHg              
      (ในเด็กใช้เกณฑ์ความดันโลหิตตามอายุเด็ก)  
4)  อาจยืนยันโดยพบ CVP <15 mmH2O 
 

 67. กลุ่มกรณีรับ refer มารักษาต่อ  
        หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

1)  กรณีเป็น medical case เช่น Pneumonia  Sepsis ต้องมาฉีดยาต่อ มีการประเมินที่ชัดเจนว่าผู้ป่วยเป็น

โรคน้ันจริง และมารักษาต่อเนื่อง ให้ภาวะนั้นๆ เป็นวินิจฉัยโรคหลัก 
        2)  กรณีเป็น surgical case ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดจนภาวะนั้นๆ สิ้นสุดแล้ว แบ่งเป็น 

 2.1 ถ้ายังต้องมีการดูแล ทําหัตถการอยู่ เช่น ทําแผล  ให้สรุปการวินิจฉัย Follow-up care ( Z42.- - 
Z48.-)  เป็นวินิจฉัยโรคหลัก โดยไม่ต้องสรุปการวินิจฉัยโรคเดิมที่ได้รักษาไปแล้ว  

 2.2  ถ้าเป็นการพักฟ้ืน ผู้ป่วยกําลังฟื้นตัวจากการผ่าตัด หรือการบาดเจ็บอาการของผู้ป่วยดีข้ึนตามลําดับ  
เพียงแต่ยังไม่หายเป็นปกติ  และไมม่ีภาวะแทรกซอ้นทีต่อ้งรักษาให้สรุปการวินิจฉัย 
Convarescence care (Z54.-) เป็นวินิจฉัยโรคหลัก   โดยไม่ตอ้งสรุปการวินิจฉัยโรคเดิมที่ได้รักษา

ไปแล้ว  
                 2.3  ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่ารับผู้ป่วยไว้เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการรักษาเดิมที่เคยได้รับ  ไม่ถือ

ว่าเป็นการรับไว้เพื่อพักฟื้น  ให้แพทย์สรุปภาวะแทรกซ้อนทีร่ับไว้รักษาเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก โดย
ไม่ต้องวินิจฉัยโรคเดมิท่ีได้รักษาไปแล้ว  
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(ศัลยกรรม) 
 

1. กลุ่มโรค  Subarachnoid haemorrhage, Rupture cerebral aneurysm, Rupture cerebral arterio-
venous malformation (I60.-)  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
1) กรณีไม่ทราบประวัติ หลักฐานไม่ชัดเจน ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น subarachnoid haemorrhage จาก 

trauma หรือ non-trauma ให้เชื่อตามคําวินิจฉัยของแพทย์ผู้สรุป   เน่ืองจากเป็นผู้ที่เห็นและได้ตรวจ
ร่างกายผู้ป่วย กรณีที่เป็น trauma ต้องมีบันทึกของแพทย์ในเวชระเบียนระบุว่า traumatic 
subarachnoid haemorrhage  หากไม่ระบุให้ดูบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุร่วมด้วย 

2) การแยก  trauma  และ spontaneous subarachnoid haemorrhage จากประวัติ โดยดูจากอาการ
ผู้ป่วย ถ้าเป็น spontaneous subarachnoid haemorrhage จะมีอาการปวดศีรษะก่อน ซึ่งสาเหตุอาจ
เป็น ruptured aneurysm, ruptured AVM, intracerebral haemorrhage และ intraventricular 
haemorrhage   มีประมาณ 15-20 % ของผู้ป่วยที่เป็น spontaneous haemorrhage ที่ไม่ทราบ
สาเหตุ  ดังน้ันการสรุปเวชระเบียนควรสรุปตามสาเหตุ  subarachnoid haemorrhage  

3) ผล CT brain , MRI brain หรือ lumbar puncture เป็นการให้วินิจฉัย subarachnoid 
haemorrhage เท่าน้ัน ไม่ได้บอกถึงสาเหตุ ดังนั้น การวินิจฉัยต้องใช้ท้ังประวัติและการทํา imaging 
ร่วมกัน 

     หมายเหตุ  
1) การรักษานั้นตอ้งรักษาตามสาเหตุ เช่น ถ้าเป็น aneurysm หรือ AVM อาจตอ้งผ่าตดั หรือ

embolization เป็น intracerebral hematoma ก้อนใหญ่ อาจตอ้งผา่ตัด ถ้าเป็น intraventricular haemorrhage 
และมี hydrocephalus ร่วมด้วยอาจตอ้งใส่ ventricular drainage  

2) ถ้าเป็นกรณีเกิดจากการบาดเจ็บให้รหัสเป็น S06.6 traumatic subarachnoid haemorrhage  
 

2. กลุ่มโรค  Cerebral haemorrhage, Right frontal lobe hematoma, Left basal ganglion  
    hemorrhage (I61.-) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
1) กรณีไม่ทราบประวัติ หลักฐานไม่ชัดเจน ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น cerebral haemorrhage จาก 

trauma หรือ non-trauma ให้เชื่อตามคําวินิจฉัยของแพทย์ผู้สรุป   เนื่องจากเป็นผู้ที่เห็นและได้ตรวจ
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ร่างกายผู้ป่วย กรณีที่เป็น trauma ต้องมีบันทึกของแพทย์ในเวชระเบียนระบุว่า traumatic 
intracerebral haemorrhage  หากไม่ระบุให้ดูบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุร่วมด้วย 

2) ถ้าผล CT brain, MRI brain มีลักษณะ laceration หรือ ลักษณะ contusion  เป็น cerebral 
haemorrhage จาก trauma  ถ้าผล CT brain , MRI brain  บันทึกว่าก้อนเลือดอยู่ในตําแหน่งที่ลึกเป็น 
haemorrhage จาก non-trauma 

3) การแยก  trauma  และ spontaneous intracerebral haemorrhage จากประวัติและตรวจร่างกายผู้
ที่เป็น spontaneous intracerebral haemorrhage จะมีประวัติปวดศีรษะ หรือแขนขาอ่อนแรงก่อน
ล้มลง ต่างจากการเป็น traumatic intracerebral haemorrhage ซึ่งมักจะไม่มีอาการอะไรก่อน
อุบัติเหตุ หากเป็น spontaneous intracerebral haemorrhage ในผู้ป่วยที่มี hypertension ก็จะให้
การวินิจฉัยว่าเป็น hypertensive intracerebral haemorrhage ซึ่งพบในตําแหน่งต่าง ๆ เช่น basal 
ganglion, thalamic, pontine, cerebellum และ subcortical white matter เวลาเขียนสรุปก็จะ
เขียนตามตําแหน่งที่มีเลือดออก เช่น thalamic haemorrhage นอกจากนี้ intracerebral 
haemorrhage อาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น brain tumor coagulopathy ก็ควรเขียนตามสาเหตุของ
เลือดออก 

  หมายเหตุ  ถ้ากรณีเกิดจากการบาดเจ็บให้รหัสเป็น S06.3 traumatic intracerbral haemorrhage  
 

3. กลุ่มโรค  Esophageal varices with bleeding, Bleeding esophageal varices, Rupture esophageal 
varices (I85.0) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
1) มีประวัติอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดํา 
2) มีการทํา endoscopy พบว่ามี esophageal varices with bleeding หรือทํา endoscopy แล้วไม่มี

การบรรยายว่ามี bleeding แต่มีการรักษา เช่น ให้ยา sandostatin เป็นต้น และแพทย์สรุปการวินิจฉัย 
esophageal varices with bleeding 

3) หรือกรณีมี  re-bleeding หลังจากการจําหน่ายแล้วมา admit ใหม่ภายใน 10 วัน อาจไม่จําเป็นต้องทํา 
endoscopy ซ้ํา และมีการรักษาแบบ esophageal varices with bleeding  

4) กรณีมีอาการของ upper GI bleeding แต่ไม่เข้าเกณฑ์ข้อ 1) 2) และ 3) แต่ไม่ได้ทํา endoscopy ให้
ผู้ตรวจสอบสรุปคําวินิจฉัยเป็น gastrointestinal haemorrhage, unspecified (K92.2)   

           หมายเหตุ   เกณฑ์การให้รหัส (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 167 
ข้อ 09025) 

1) ถ้าแพทย์auditor วินิจฉัย oesophageal varice ในผู้ป่วย cirrhosis  ให้รหัส K74.6 Other and 
unspecified cirrhosis of liver เป็นรหัสวินิฉัยหลัก ส่วนรหัสการวินิฉัยร่วมหากไม่มีเลือดออกให้รหัส I98.2* 
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Oesophageal varices without bleeding in disease classified elsewhere แต่ถ้ามีเลือดออกให้หรัส I98.3* 
Oesophageal varices with bleeding in disease classified elsewhere 

 2)  ถ้าแพทย์auditor วินิจฉัย oesophageal varice โดยไม่ระบุว่าเกิดจากสาเหตุใด  แต่ถ้ามีเลือดออกให้
หรัส I85.0 Oesophageal varices with bleeding  และถ้าไม่มีเลือดออกให้รหัส I85.9 Oesophageal varices 
without bleeding   
 
4. กลุ่มโรค  Appendicitis, Acute appendicitis, Rupture appendicitis (K35.- , K37) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
1) พบ clinical  ในการวินิจฉัย  หรือพบบันทึกใน operative note ดังน้ี 

1.1  Acute appendicitis with generalized peritonitis (K35.2)  บันทึกการตรวจร่างกาย พบมี 
gaurding  ท้ังสองฝั่ง และหรือบันทึกใน operative note พบมีการแตกของไส้ติ่ง ร่วมกับมีการ 
กระจายของหนองในช่องท้อง 

1.2  Acute appendicitis with localized peritonitis (K35.3) บันทึกการตรวจร่างกาย พบมี 
gaurding  หรือมี rebound tenderness ชัดเจน บริเวณ McBurney’s point อาจพบการแตก

ของไส้ติ่งใน  operative note (ไม่รวมที่เกิดขึ้นจากการผ่าตัดที่แพทย์บันทึกว่า accidental 
ruptured หรือ  iatrogenic perforation)  

2) ต้องรักษาโดยการผ่าตัด 
3) กรณีที่ไม่รักษาโดยการผ่าตัด ต้องมีข้อบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

3.1   สถานภาพการจําหน่ายต้องไม่ใช่ improve หรือ approval    
3.2   หากสถานภาพการจําหน่ายเป็น improve หรือ approval ต้องมีข้อบ่งชี้บางประการที่ทําให้ไม่

สามารถผ่าตัดได้ เช่น โรคเลือด เป็นต้น แต่ต้องมีการรักษาโดยวิธีอื่นที่เหมาะสม  และต้องมีผล CT-
scan  หรือ ultrasound ยืนยัน 

 หมายเหต ุ  
1) กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้สรุปเป็นกลุ่มโรค R10.- abdominal and pelvic pain 
2) ถ้าแพทย์ไม่ระบุว่าเป็น generalized peritonitis หรือ localized peritonitis ให้รหัส K 35.8  Acute 

appendicitis, other and unspecified  
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5. กลุ่มโรค  Primary peritonitis, Spontaneous bacterial peritonitis,  Peritonitis (K65.0) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี   

1) พบมีลักษณะทางคลินิกและต้องมีผลการตรวจน้ําในช่องท้องเข้าได้กับ primary peritonitis  
2) ถ้า try tapping  abdomen  แล้ว  fail ไม่สามารถสรุปเป็น primary peritonitis ได้  
3) กรณีที่มีการผ่าตัดแล้วพบว่ามีโรคอื่นที่ทําให้เกิด peritonitis  ไม่ต้องสรุป primary peritonitis  
4) กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้สรุปเป็นกลุ่มโรค R10.- abdominal and pelvic pain 

 

6.  กลุ่มโรค  Acute pancreatitis ,   Pancreatitis  (K85.-)    
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  

1) มีอาการปวดท้องส่วนบนร่วมกับตรวจร่างกายพบมีภาวะ localized peritonitis 
2) ต้องมีการ investigation โดยตรวจพบสิ่งผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ ดังน้ี 

 2.1  serum amylase หรือ urine amylase หรือ serum lipase ตัวใดตัวหน่ึงมีค่าสูงกว่าปกติอย่าง

น้อย 3 เท่า 
 2.2  มีการตรวจพิเศษด้วย CT-scan หรือ ultrasound พบว่ามีภาวะ pancreatitis  อ่านโดยรังสีแพทย์ 

หมายเหตุ 
กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้สรุปเป็นกลุ่มโรค R10.- abdominal and pelvic pain 
 

7. กลุ่มโรค  Gastrointestinal bleeding (GI bleeding), Upper gastrointestinal bleeding, Lower 
gastrointestinal bleeding (K92.0-K92.2) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 208 ข้อ 11050) 

1) มีอาการ อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายดํา หรือถ่ายเป็นเลือด 
2) กรณีต้องการบอกตําแหน่งที่ เลือดออกต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติม อาทิเช่น gastroscopy, 

colonoscopy, angiography, red blood cell scan 
3) ถ้าผู้ป่วยถ่ายอุจจาระเป็นสีแดงสด (haematochezia) ถ้ามีปริมาณมาก พบการเปลี่ยนแปลงของ

สัญญาณชีพ มักเป็นเลือดที่ออกอย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหารส่วนบนให้สรุปเป็น  upper 
gastrointestinal bleeding (K92.0) แต่ถ้าปริมาณไม่มาก ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพ มัก
ออกจากทางเดินอาหารส่วนล่าง  ให้สรุปเป็น  lower gastrointestinal bleeding (K92.1-WHO ) ถ้ามี
ทั้ง haematemesis หรือ melaena ให้สรุปเป็น haematemesis  (K92.0) ซึ่งเป็นอาการท่ีรุนแรงกว่า 

4) กรณีท่ีมีเลือดออกในทางเดินอาหารโดยถ่ายอุจจาระสีดําปนแดง ไม่สามารถระบุตําแหน่งเลือดออกได้  
ให้สรุปเป็น unspecified gastrointestinal bleeding (K92.2) 
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8. กลุ่มโรค  Decubitus ulcer (Bed sore)  (L89.-) 

   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 227 ข้อ 12050) 

1) decubitus หรือ bed sore เป็นแผลท่ีเกิดจากการกดทับเป็นเวลานาน แบ่งตามระยะของโรค ดังนี้ 

Stage I decubitus ulcer and pressure area                   Stage II decubitus ulcer (L89.1) มีรอยถลอก           
(L89.0) เป็นเพียงรอยแดง ยังไม่มีการสูญเสียผิวหนัง             ตุ่มพอง มีการสูญเสียผิวหนังบางส่วนในชั้น                          
                                                                            epidermis และ/หรอื dermis 
 

       
 Stage III decubitus ulcer (L89.2)มีการสูญเสีย             Stage IV decubitus ulcer (L89.3)  มีการตาย                    
ผิวหนังแบบ full thickness  มีการทําลายของเน้ือ             ของกล้ามเนื้อ กระดูก หรอือวัยวะข้างเคียง 
เย่ือใต้ผิวหนังลกึลงไปถึงชั้น fascia                                เช่น เอ็น ปลอกหุ้มขอ้        

2) หากมีผลเพาะเชื้อ ใช้รหัสกลุ่ม B95-B97 เสริม 
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หมายเหตุ   ถ้าแพทย์เขียนคําวินิจฉัยว่า bed sore ไม่ระบุระยะให้รหัสเป็น  L89.9 decubitus ulcer and 
pressure area, unspecified 

 
9. กลุ่มโรค  Necrotizing fasciitis  (M72.6) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
1) มีการบรรยายลักษณะบาดแผลว่า มีบวมแดงและต้องมี  hemorrhagic bleb  มีเนื้อตาย ร่วมกับอาการ

ปวด  
2) อาจมีการทํา ultrasound  high resolution ตรวจพบว่ามี fluid ในชั้น  fascia  
3) มีการรักษาโดยการทํา excisional debridement หรือ operative note มีการวาดรูปร่วมกับบรรยาย

ลักษณะของบาดแผล ว่ามีเนื้อตายถึงชั้น fascia หรือมี fluid ในชั้น fascia  หากไม่มีการวาดรูปและ
บรรยายรายละเอยีด แต่มีการสรุปว่ามีการทํา excisional  debridement ต้องมีข้อมูลอื่นท่ีสนับสนุนถึง
ภาวะของ  necrotizing  fasciitis และการทําหัตถการน้ันๆ 

หมายเหตุ 
1) กรณีไม่การทํา excisional  debridement ให้ผู้ตรวจสอบสรุปเป็น cellulitis 
2) หากไม่ได้ทําหัตถการหรือผ่าตัดใดๆ  ต้องเป็นการจําหน่ายผู้ป่วยด้วย refer, not  improve หรือ dead 

  
10.  กลุ่มโรค  Multiple intracerebral injury, Fracture skull, Subdural haematoma, Subarachnoid 

haemorrage  (S06.-) 
   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

1) กรณีมีรอยโรคหลายตําแหน่งให้ผู้ตรวจสอบสรุปรอยโรคท่ีรุนแรงที่สุดหรือรอยโรคที่ลึกสุดเป็นการ
วินิจฉัยโรคหลัก   

2) กรณีผล CT brain ระบุว่ามี brain oedema หรือ brain herniation ไม่ต้องให้รหัส G93.5 
compression of brain หรือ G93.6 cerebral oedema  
 

11. กลุ่มโรค  Retroperitoneal haematoma, Pelvic haematoma (S36.8)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  

1) ยืนยันด้วยการทํา exploration หรือ CT abdomen หรือ ultrasound abdomen 
2) หากไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดให้วินิจฉัย retroperitoneal haematoma เป็นการวินิจฉัยโรค

หลักได้  
3) หากมีภาวะ retroperitoneal haematoma เกิดร่วมกับ fracture pelvis หรือ kidney ผู้ตรวจสอบไม่

ต้องสรุป retroperitoneal haematoma เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม 
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12.  กลุ่มโรค  Kidney trauma, Kidney injury, Rupture kidney, Tear kidney grade 1,2,3,4,5 (S37.0) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี     

1) มีประวัติ  trauma อาจมีหรือไม่มี haematuria 
2) ยืนยันด้วยการทํา exploration หรือ มีการยืนยันโดยผล  IVP หรือ  ultrasound kidney หรือ CT 

abdomen 
   หมายเหตุ 

1) กรณีที่มีประวัติ trauma แล้วมี haematuria แต่ไม่มีผลตรวจตามข้อ 2 ให้สรุปได้เพียง injury of 
unspecified pelvic organ (S37.9) 

2) กรณี kidney trauma แล้วมี haematuria ไม่ต้องให้รหัส haematuria เพ่ิม 
 

13. กลุ่มโรค Burn (T20.- - T32.-) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 352 ข้อ 19012) 

1) ข้อมูลรายละเอียดท้ังหมดเก่ียวกับตําแหน่งบาดแผล   จํานวน   ความลึก   ความกว้าง   และกลไกการ
บาดเจ็บจากบันทึกการตรวจร่างกายของแพทย์ บันทึกห้องฉุกเฉิน   

2) ให้เลือกบาดแผลที่ลึกที่สุดและกว้างท่ีสุดเป็นการวินิจฉัยหลัก และบาดแผลท่ีเหลือเป็นการวินิจฉัยร่วม 
3) ให้สรุปการวินิจฉัยบอกความกว้าง (body surface) เช่น 25 % burn  เป็นการวินิจฉัยโรคร่วม  
4) ต้องให้รหัส external cause of injury ด้วยเสมอ  

 
14. กลุ่มโรค  Haemorrhage and haematoma complicating a procedure (T81.0) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
หลักฐานจากรายงานการผ่าตัด  แพทย์ระบุว่ามี 

1) มีเลือดออกมากกว่าปกติของการผ่าตัดนั้นๆ และแพทย์ระบุ haemorrhage complicating a 
procedure  

2) มีบันทึก estimate blood loss  
 
15.  กลุ่มโรค  Penetrating wound / puncture wound with retained foreign body     

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
 กรณี acute injury (ถูกยิง, เข็มตํา, เส้ียนตํา) ให้ผู้ตรวจสอบสรุปว่าเป็น Penetrating wound / puncture 

wound เท่านั้น เน่ืองจากรหัสกลุ่มน้ี จะรวมถึง foreign body อยู่แล้ว 
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16.  กลุ่มโรค  Post traumatic wound infection (T79.3) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 354 ข้อ 19015) 

1) หากเป็นการติดเชื้อหลังจากการบาดเจ็บ  ให้รหัสเป็น T79.3 post-traumatic wound infection, not 
elsewhere classified ระบุสาเหตุการบาดเจ็บร่วมด้วยเสมอ 

2) หากมีผลเพาะเชื้อใช้  B95-B97 เสริม  
3) กรณี wound infection ลุกลามจนถึงระดับ necrotizing fasciitis (M72.6) หรือ osteomyelitis 

(M86.-) ให้สรุปโรคในกลุ่มน้ัน ๆ โดยไม่ต้องให้รหัส T79.3 post-traumatic wound infection, not 
elsewhere classified  
 

17. กลุ่มโรค Spinal cord injury, acute 
     หลักเกณฑใ์นการตรวจสอบ   

1)  ตําแหน่งการบาดเจ็บของไขสันหลังใช้ motor และ sensory loss ตาม ASIA classification  หรือใช้ผลตรวจ

เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือผลตรวจด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) 
2)   ลักษณะของอัมพาตจากการบาดเจ็บของไขสันหลังว่าเป็นแบบ quadriplegia (quadriparesis) หรือ  

          paraplegia (paraparesis) 
3) สรุปกลุ่มโรคตามระดับการบาดเจ็บของไขสันหลัง 
4) ระบุสาเหตุการบาดเจ็บ และการบาดเจ็บร่วม 

 
18.กลุ่มโรค  Sequelae of spinal cord injury (Post – Traumatic spinal cord injury) (T91.3)    
    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ   

1) กรณีการบาดเจ็บนั้นเกิดข้ึนภายใน 1 ปี ให้เป็นกลุ่ม current injury (ให้รหัสกลุ่ม S) 
2) กรณีการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นนานกว่า 1 ปี หรือระบุเวลาไม่ได้เน่ืองจากนานมาก ให้เป็นกลุ่ม sequelae of 

injury (T91.3) 
3) ผู้ป่วยที่บาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลัง หากมารับการรักษาด้วยสาเหตุอื่น ให้ปัญหาของผู้ป่วยท่ีมาพบแพทย์เพื่อการ

รักษาในคราวน้ันเป็นการวินจิฉัยโรคหลัก เช่น G82.3 flaccid quadriplegia หรือ flaccid quadriparesis , 
G82.0  flaccid paraplegia หรือ flaccid paraparesis, G95.8  neurogenic bladder due to spinal 
cord injury และให้รหัสกลุ่ม sequelae of injury เป็นการวินิจฉัยโรคร่วมได้  และกรณีมาเพื่อรับการรักษา

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ (Z50.-) เป็นโรคร่วมด้วย 
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4)   ระบุสาเหตุการบาดเจ็บ  
      หมายเหต ุตัวอย่างการให้รหัส สาเหตุของการบาดเจ็บไขสันหลัง 

- ให้รหัส Y85.0 sequelae of motorcycle accident เป็นรหัสการวินิจฉัยโรคร่วม 
- ให้รหัส Y85.1 sequelae of transport accident เป็นรหัสการวินิจฉัยโรคร่วม 
- ให้รหัส Y86 sequelae of accident เป็นรหัสการวินิจฉัยโรคร่วม 
- ให้รหัส Y87.1 sequelae of assault เป็นรหัสการวินิจฉยัโรคร่วม 
- ให้รหัส Y89.9 sequelae of unspecified cause เป็นรหัสการวินิจฉัยโรคร่วม 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(ออร์โธปิดิกส์)             
  
1.  กลุ่มโรค  Nonunion และ Pseudarthrosis (M84.1, M96.0)  
    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
        (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 256 ข้อ 13031)  
      nonunion หมายถึง ภาวะที่กระดูกไม่เชื่อมติดกันหลังจากกระดูกหัก จากการติดตามด้วยภาพถ่ายรังสีพบว่า

ไม่มี callus เชื่อมระหว่างปลายกระดูกที่หักส่วน pseudarthrosis หมายถึง การเกิด nonunion และเกิดการขยับ

ระหว่างกระดูกที่ไม่ติดทําให้เกิดเป็น false joint แต่ในปัจจุบันถือว่า nonunion กับ pseudarthrosis มีความหมาย

เดียวกัน ใน ICD-10 แบ่ง nonunion ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1)  nonunion ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือหลังจากได้รับการรักษาด้วยวิธี closed treatment  
2)  nonunion ที่เกิดหลังจากการรักษาโดยการทําผ่าตดั เช่น fusion, arthrodesis หรือ insertion of 

orthopedic  implant  ตอ้งตรวจสอบว่าแพทย์บันทึกคําวินิจฉัยว่าเป็นประเภทใด 
         การให้รหัส  
     ถ้าวินิจฉัยว่าเป็น nonunion ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยกระดูกหักที่ไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาด้วยวิธี 
closed treatment เช่น closed reduction of fracture ให้รหัส M84.1 nonunion of fracture 
(pseudarthrosis) ถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น nonunion ที่เกิดข้ึนหลังจากการรักษาโดยการทําผ่าตัด เช่น fusion 
,arthrodesis หรือinsertion of orthopedic implant ให้รหัส M96.0 pseudarthrosis after fusion or 
arthrodesis 
   ถ้าวินิจฉัยว่าเป็น   nonunion ที่เกิดข้ึนหลังจากการรักษาโดยการทําผ่าตัด  เช่น fusion, arthrodesis หรือ 
insertion of orthopedic implant ร่วมกับ มี internal fixation แตกหรือหัก ให้รหัส T84.1 mechanical 
complication of internal fixation device of bones of limb เป็นรหัสการวินิจฉัยหลัก รหัส M96.0 
pseudarthrosis after fusion or arthrodesis เป็นการวินิจฉัยร่วม และ Y79.2 orthopaedic devices associated 
with adverse incidents (prosthetic and other implants, materials and accessory devices) เป็นสาเหตุ

ภายนอก    
      หมายเหต ุ ทั้ง 3 รหัส สามารถใช้ได้ทั้งกระดูก axial และ extremities 
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2.  กลุ่มโรค  Fracture pelvis (S32.8)  
 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
          1)   ต้องมีผล x-ray เพ่ือประกอบการวินิจฉัย และ/หรือ สามารถเห็นบริเวณที่แตกหักนั้นด้วยตาเปล่า 
          2)   กรณีที่ตรวจร่างกายพบ pelvic compression test+, tenderness แต่ไม่มีผล x-ray ยืนยัน ไม่สามารถ 
               สรุปว่าเป็น fracture pelvis ได้ แต่ให้สรุปเป็น unspecified injury of abdomen, lower back and   

pelvis (S39.9)  
 
3.  กลุ่มโรค  Amputation / Near amputation  
     หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

1) มีการขาดออกของรยางค์ซึ่งมีการเสียหายของ Vital structure ซึ่งประกอบด้วยกระดกู เส้นเลือด 
เส้นประสาท เส้นเอ็น และ/หรือกล้ามเน้ือ 

2) กรณีปลายนิ้วขาดมักจะมตีําแหน่งอย่างน้อยที่ base of distal pharynx หรือ 4 มลิลิเมตร จาก distal base 
ให้รหัส S68.0 Traumatic amputation of thumb or finger 
หมายเหต ุ

1) nearly / incomplete / complete amputation ให้เป็นรหัสเดียวกัน 
2) กรณีมีกระดูกปลายน้ิวแตก โดยไม่พบการเสียหายของ Vital structure ให้รหสั S62.6 Fracture of 

other finger 
3)  กรณีแพทย์ผู้ตรวจสอบพบคําวินิจฉัย Finger tip injury เป็นคําวินิจฉัยที่กํากวม ซึ่งใช้วินิจฉัยการ

บาดเจ็บปลายน้ิวมือ ซึ่งมีเนือ้เย่ือหลายประเภท มสีาเหตกุลไกการบาดเจ็บที่ต่างกันดังนี้ 
- กรณีฟกช้ําที่ไม่ใช่ส่วนของเล็บ ให้รหัส S60.0 Contusion of thumb or finger  
- กรณีมีเลือดคั่งใต้เล็บ ให้รหัส S65.5 Subungual hematoma of finger  
- กรณีแผลเปิดที่ไม่ใช่ส่วนของเล็บ ให้รหัส S61.0 Laceration of thumb or finger  
- กรณีแผลเปิดที่บริเวณเล็บ ให้รหัส S61.1 Laceration of nail bed  

 
4. กลุ่มโรค  Compartment syndrome   

   หลักเกณฑใ์นการตรวจสอบต้องมขี้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
1)  ต้องมี sign ของ muscle ischaemia (อย่างน้อย 1 อาการ)   

1.1 pain ปวดรุนแรง  เข้าได้กับ intractable pain หรือ pain out of proportion และมี classic 
sign คือ เมื่อ stretch  กล้ามเนื้อใน compartment นั้นๆ  จะมี pain มากขึ้น มักจะคลําได้ว่า 
กล้ามเน้ือมัดนั้น  tense/tight มากขึ้น 

1.2  pallor and pulselessness 
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1.3  paresthesia 
1.4  Paralysis 

2)  ต้องมีการรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ซึ่งเป็นการรักษาที่มากกว่าปกติ  และไม่จําเป็นต้องทํา  
       fasciotomy เท่านั้น 
3)  ต้องมีการบันทึกคําวินิจฉัยของแพทย์   

หมายเหตุ    
1) กรณีเกิดจาก trauma ให้รหัส T79.6 traumatic ischaemia of muscle  
2) กรณีเกิดจาก non-trauma ให้รหัส M62.2  ischaemic infarction of muscle 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
(สูติและนรีเวชกรรม) 

1. กลุ่มโรคมะเร็งทางนรีเวช  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน ดังน้ี 

ต้องมีผลการตรวจทางพยาธิวิทยา  ในกรณีของ choriocarcinoma พิจารณาจาก ประวัติ และผลการ
ตรวจทางคลินิก ร่วมกับผลการตรวจระดับฮอร์โมน hCG.   

หมายเหตุ 
1) กรณีส่งตัวมารักษาต่อ และมีบันทึกว่าเป็นมะเร็งในหนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลอ่ืน หรือบันทึกการซัก 

ประวัติโดยแพทย์ผู้ดูแล  โดยต้องระบุตําแหน่ง ชนิด การรักษาที่ได้รับ  และสถานะของโรค ณ ปัจจุบัน 
2) กรณีที่มาตรวจติดตามต่อเนื่อง โดยไม่สามารถเรียกค้นดูประวัติการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งในครั้งแรกที่

ผ่านมาในอดีตได้ แต่แพทย์ได้บันทึกในประวัติว่าเป็นโรคมะเร็งท่ีระบุ ตําแหน่ง ชนิด  การรักษาท่ีได้รับ  และสถานะ
ของโรค ณ ปัจจุบัน 

 
2.  กลุ่มโรค  Myoma uteri หรือ Leiomyoma of uterus  (D25.-)  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน ดังน้ี 
1) มีการบันทึกประวัติ หรือ การตรวจร่างกายที่เข้าได้ และ  
2) พบการตรวจพิเศษ เช่น ultrasound หรือ ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา 

หมายเหตุ   
1)  กรณีที่ตรวจพบในขณะทําผ่าตัด โดยที่อาจจะมีการผ่าตัดเอาเนื้องอกน้ันออกหรือไม่ก็ได้ เช่น การทํา   

caesarean section แล้วพบว่ามี myoma uteri ร่วมด้วย ซึ่งต้องมีการบันทึก operative note อย่างละเอียดและ
ชัดเจน หากไม่มีการผ่าตัดให้เป็นการวินิจฉัยอื่น ๆ (other Dx) 

2) กรณีที่แพทย์ตรวจพบ leiomyoma of uterus  มากกว่า 1 ชนิดอาจให้ D25.7 leiomyoma of  
uterus, multiple types  (ICD-10-TM) เป็นการวินิจฉัยโรคหลัก และให้รหัสการวินิจฉัยโรคร่วมว่าประกอบด้วยเนื้อ

งอกชนิดใดบ้าง ตามการตรวจพบ  
3) แพทย์ตรวจสอบการบันทึกการวินิจฉัยว่าเป็น leiomyoma of uterus ชนิดใด ตามการตรวจพบ ได้แก่ 

- submucous leiomyoma of uterus (D25.0) 
- intramural leiomyoma of uterus (D25.1) 
- subserosal leiomyoma of uterus (D25.2) 
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3. กลุ่มโรค  Obstructed labour (O64.- , O65.- )   

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
1) มารดามีการเจ็บครรภ์คลอด และ 
2) กรณีการคลอดติดขัดจากการผิดปกติของส่วนนําของทารก โดยวินิจฉัยจากการตรวจภายในหรือการ

ตรวจ เครื่องเสียงความถ่ีสูง (ultrasound) และแพทย์บันทึกการวินิจฉัยการคลอดติดขัดเกิดจากท่าของ
ทารกที่ผิดปกติน้ัน ให้สรุปเป็น obstructed labour due to malposition and malpresentation of 
fetus (O64.- )    

3) กรณีการคลอดติดขัดสาเหตุจากความผิดปกติของอุ้งเชิงกรานของมารดา โดยวินิจฉัยจากการตรวจภายใน 
ของแพทย์หรือประวัติ ANC หรือ x-ray และแพทย์บันทึกการวินิจฉัยการคลอดติดขัดเกิดจากความ
ผิดปกตินั้น ให้สรุปเป็น obstructed labour due to maternal pelvic abnormality (O65.-) 

หมายเหต ุ การให้รหัส O32.-  maternal care for known or suspected malpresentation of fetus, 
O33.- maternal care for known or suspected disproportion จะให้ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึนโดยต้อง

ยังไม่มีอาการเจ็บครรภ์คลอด อันเป็นเหตุให้ต้องรับผู้ป่วยไว้รักษาหรือผ่าตัดคลอด หรือในกรณีที่การเจ็บครรภ์คลอด

แล้ว แต่แพทย์ไม่ได้ระบุการวินิจฉัยว่า obstructed labour 
 

4. กลุ่มโรค  Postpartum haemorrhage (PPH) (O72.-)   
หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  

1) ในกรณีการคลอดทางช่องคลอด มีปริมาณการเสียเลือด มากกว่า 500 ml. และสําหรับการผ่าตัดคลอด มี
ปริมาณการเสียเลือด มากกว่า 1,000 ml. พบการบันทึกอย่างชัดเจนในบันทึกสรุปการคลอด หรือใน
บันทึกการผ่าตัด และมีการบันทึกวินิจฉัยของแพทย์ระบุว่าเป็น postpartum haemorrhage (PPH)  

2) ในกรณีที่ระหว่างการคลอดมีปริมาณการเสียเลือดนอ้ยกว่าเกณฑ์ในข้อ 1  แต่ตอ่มามปีระวัติการมี
เลือดออกอย่างต่อเนือ่งจนปรากฏอาการ  เช่น ความดันโลหิตลดลง ซึ่งเกิดข้ึนในระยะเวลาไม่เกิน 6 
สัปดาห์หลังคลอดและแพทย์บันทึกการวินิจฉัยภาวะ delayed and secondary postpartum 
haemorrhage (O72.2) ได ้

3) การลดลงของระดับความเข้มข้นของเลือดในระยะหลังคลอดเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อนคลอดเพียง
อย่างเดียว โดยที่แพทย์ไม่ได้บันทึกการวินิจฉัยภาวะ postpartum haemorrhage ถือว่าไม่มีหลักฐาน
เพียงพอในการให้รหัส O72.- postpartum haemorrhage  

4) กรณีที่มีภาวะช็อกร่วมด้วย ให้รหัส O75.1 obstertic shock โดยไม่ต้องให้รหัส R57.- shock,not 
elsewhere classified  หรือ T81.1  shock during or resulting from a procedure, not 
elsewhere classified  ร่วมอีก 
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5. กลุ่มการคลอดก่อนมาถึงสถานพยาบาลกรณี Birth before arrival (BBA)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 

1) กรณีการคลอดก่อนมาถึงสถานพยาบาล  BBA ควรพบบันทึกการวินิจฉัยอย่างละเอียดว่าตรวจพบ
ภาวะแทรกซ้อนอย่างใดหรือไม่ และบันทึกว่ามีการทําหัตถการที่เก่ียวกับคลอดในสถานพยาบาลหรือไม่  
ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนและไม่ได้ทําหัตถการ เช่น ตัดสายสะดือ ทําคลอดรก เย็บแผล เป็นต้น จึงจะ
วินิจฉัยว่า birth before arrival ได้  ให้รหัส Z39.0 care and examination immediately after 
delivery  

2) กรณีผู้ป่วยคลอดก่อนมาถึงสถานพยาบาลน้ัน แต่ได้รับการทําหัตถการบางอย่างที่เกี่ยวกับการคลอดใน
สถานพยาบาล  แม้แพทย์จะบันทึกคําวินิจฉัยว่าเป็น birth before arrival ให้ใช้รหัสเหมือนคลอดปกติใน
สถานพยาบาล 

3) กรณีผู้ป่วย ท่ี ถูกส่งต่อมาจากสถานพยาบาลอื่นหลังคลอดพร้อมบุตรท่ีป่วยโดยตัวผู้ป่วยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากการคลอด ถ้าแพทย์รับไว้เพื่อให้บริการดูแลหลังคลอด ให้รหัส Z39.0 care and 
examination immediately after delivery แต่ถ้าแพทย์รับไว้เพ่ือให้อยู่ดูแลบุตรท่ีป่วย โดยไม่ได้
ให้บริการดูแลหลังคลอด ให้รหัส Z76.3 healthy person accompanying sick person 
 

6. กลุ่มโรค  Human immunodeficiency [HIV] disease complicating  pregnancy, childbirth  and 
the puerperium (O98.7) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี                                                             
1) กรณีที่พบการบันทึกของแพทย์ว่า pregnancy with AIDS (มีบันทึกการวินิจฉัย AIDS ตาม Criteria ของ

การวินิจฉัยโรค AIDS แล้ว) ให้รหัส O98.7 human immunodeficiency [HIV] disease 
complicating pregnancy, childbirth and the puerperium ร่วมกับรหัส B20.- - B24  

2) กรณีที่พบการบันทึกของแพทย์ว่า pregnancy with HIV +ve ให้รหัส ตามภาวะ/โรค ที่มารับการรักษา
ในครั้งน้ัน เช่น กรณีที่มาคลอดปกติ ให้ O80.0 spontaneous vertex delivery เป็นการวินิจฉัยหลัก 
และ ให้ Z21 asymptomatic human immunodeficiency virus [HIV] infection status เป็นการ
วินิจฉัยร่วม 

3) กรณีที่การตั้งครรภ์นั้น แพทย์บันทึกไว้เป็นสัญลักษณ์หรือรหัส เช่น pregnancy with  precaution จะ
ไม่สามารถให้รหัส เป็น HIV ได้ 
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7. กลุ่มโรคในหญิงต้ังครรภ์ติดเชื้อ Dengue haemorrhagic fever  มีอาการตกเลือด และแท้ง 
    (อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 285 ข้อ 15006)                          

    การให ้dengue hemorrhagic fever ในหญิงตั้งครรภ์ เป็นการวินิจฉัยหลัก abortion เป็นการวินิจฉัยรอง 
หรือ abortion เป็นการวินิจฉัยหลัก dengue hemorrhagic fever  เป็นการวินิจฉัยรอง ข้ึนอยู่กับหลักฐานในเวช

ระเบียนผู้ป่วยมาด้วยอาการของโรคใดกอ่นการ admitted  กรณทีี่มาพร้อมกันให้ใช้หลักการใช้ทรัพยากรใดมากกว่า 
(ใชห้ลักการเลอืกการวินิจฉัยหลัก)  

รหัสที่เก่ียวข้อง :  
1) O98.5  other viral diseases complicating pregnancy, childbirth and the puerperium  
2) O03.-   spontaneous abortion  
3) A91     dengue hemorrhagic fever 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(กุมารเวชกรรม) 
 

1.  กลุ่มโรค Dehydration ที่พบในเด็ก   
 ไม่จําเป็นต้องแยกความรุนแรง ยกเว้น ตรวจพบอาการแสดงของภาวะช็อกให้วินิจฉัยว่า  hypovolaemic 

shock  (R57.1) ร่วมด้วย 
 

2. กลุ่มโรค Hyponatraemia (E87.1) ในเด็กอายุ  0-15 ปี 
 ใช้หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตาม Criteria ของผูใ้หญ ่

 
3.  กลุ่มโรค  Pneumonia (J12.-) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีข้อมูลสนบัสนุน  ดังน้ี  
1) มีประวัติ ไข้ ไอ หายใจเร็ว  (มากกว่าตามเกณฑ์อายุ)  และตรวจร่างกายอาจฟังได้ crepitation หรือไมก็่

ได ้
อายุ อัตราการหายใจ 

0-2 เดือน มากกว่า 60  คร้ัง/นาที 
2 เดือน – 1 ปี มากกว่า 50  คร้ัง/นาที 

1-5 ป ี มากกว่า 40  คร้ัง/นาที 
5-10 ปี มากกว่า 30  คร้ัง/นาที 

 

2) chest x-ray  พบมี new pulmonary inftration  
3) กรณีผล film ปกติตอนแรกรับ 

a. ตอ้งมีบันทึกของแพทย์ว่าเป็น pneumonia 
b. ตอ่มามี clinical และการตรวจร่างกายที่ชัดเจนระบุถึงความผิดปกติว่าเป็น  pneumonia 
c. หรือ film follow up ต่อมา ผิดปกต ิ

4) กรณีรับผู้ป่วยมารักษาตอ่ ไมจํ่าเป็นต้องมผีล chest x-ray  
5) กรณีการวินิจฉัย  viral pneumonia ตอ้งมี criteria ที่วินิจฉัย pneumonia ร่วมกับ lab CBC 

ลักษณะเข้าไดกั้บ viral infection โดยอาจจะมีหรือไม่มี viral study ก็ได ้
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6) กรณีการวินิจฉัย bacterial pneumonia ตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุนโดยตรวจหาเชื้อโดยการย้อมเสมหะ

ด้วยสีกรัม ถ้าพบเชื้อแบคทีเรียจากการย้อมสีกรัมในเสมหะท่ีปรมิาณพอเพียง (true sputum) คือ
พบเม็ดเลอืดขาว และแบคทีเรียจํานวนมากพอ (ระดับ moderate ข้ึนไป) หรือพบแบคทีเรียภายใน

เซลล์เม็ดเลือดขาว 
 
4.  กลุ่มโรค Acute bronchitis (J20.-) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  
1) ประวัต ิไอเด่นชัด อาจมีหรือไม่มีเสมหะ  
2) ตรวจร่างกายอาจมีหรือไม่มี lung sign อาจมีหรือไม่มี wheezing or rhonchi ที่ชดัเจน 

 
5.  กลุ่มโรค Wheezing associated respiratory illness (WARI)  

WARI ประกอบด้วย 4 โรค คือ acute bronchiolitis, acute bronchitis, pneumonia และ asthma ในกรณี

ที่มีการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน แพทย์ควรจะให้คําวินิจฉัยได ้ ไมค่วรจะใช้คําว่า WARI แต่ถ้าไม่สามารถวินจิฉัยได ้
อาจวินิจฉัย WARI  (ไม่ควรให้การวินิจฉัยรว่มกับ Upper respiratory infection และ Lower respiratory infection 
ได้อีก) โดยม ี 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  
1) อายุน้อยกว่า 5 ปี 
2) มี wheezing เกิดข้ึนเวลามี respiratory tract infection   

 การให้รหัส แบ่งเป็น 2 กรณีคือ ถ้ามีการรักษาแบบ asthma ให้รหสั J45.9 Asthma, unspecified (ICD-10 
WHO) หรือ J45.2 Bronchial hyperresponsiveness (ICD-10-TM) แต่ถ้าไม่มีการรกัษาแบบ asthma ให้รหสั 
R06.2 Wheezing (ICD-10 WHO) หรือ J45.2 Bronchial hyperresponsiveness (ICD-10-TM) 

 
6.  กลุ่มโรค  Acute gastritis (K29.-) กรณีเด็กอายุ 0-15 ปี    

  หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมข้ีอมูลสนับสนุน  ดังนี ้ 
  เมื่อวินิจฉัยกรณี Acute gastritis (K29.-)  ไม่จําเป็นต้องทํา EGD :  Esophagogastroduodenoscopy 
 
7.  กลุ่มโรค  Acute pyelonephritis (ในเด็ก)(N10) 
 ใช้หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตาม Criteria ของผูใ้หญ ่
         หมายเหตุ  ในเด็กเล็ก (อายุน้อยกว่า 2 ปี หรือเด็กที่ยังบอกให้ปัสสาวะไม่ได้) การวินิจฉัยโรคทางเดินปัสสาวะ

อักเสบ ค่อนข้างลําบากเนื่องจากมักมีการปนเป้ือนเวลาเก็บ และในเด็กเล็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อใน
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ทางเดินปัสสาวะ จะต้องตรวจหาความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะอย่างอื่นด้วย โดยเฉพาะภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับ 
(vesicoureteric reflux) ดังน้ันถ้าสงสัยว่ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในเด็กเล็ก  การเก็บปัสสาวะอย่างถูกวิธีมีความ

จําเป็นอย่างยิ่ง  ควรเก็บปัสสาวะซ้ําโดยวิธี suprapubic  aspiration หรือ transurethral catherization เท่านั้น  ถ้า
สามารถส่งปัสสาวะเพาะเช้ือได้ก็ให้ส่งด้วย กรณีไม่ชัดเจนให้ได้เพียง UTI : urinary tract infection (N39.0) 

8.กลุ่มโรคภาวะทารกแรกเกิดนํ้าหนักตัวน้อยและภาวะคลอดก่อนกําหนด 
          1)   ทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวน้อย  หมายถึง  ทารกที่น้ําหนกัแรกคลอด < 2,500 gm  
          2)   prematurity หมายถึง เกิดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์ กรณีที่ไม่ทราบอายุครรภ์ ให้ใช้เกณฑ์ GA 

(*Ballard  score)  ร่วมกับประวัต ิGA  ของแม ่
1) เปรียบเทียบน้ําหนักและส่วนสูงกับอายุครรภ์   
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9.  กรณเีด็ก Preterm กลบัมา Re-admit แต่น้ําหนกัตัวยังตํ่ากว่าเกณฑ ์ หรือเด็ก Preterm ได้สง่ต่อไป รพ.อ่ืน   
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 
กรณีที่ 1  เด็ก preterm น้ําหนักน้อย (ยกตัวอย่าง เช่น เด็กน้ําหนักแรกคลอด 700 gms.) คลอดท่ี รพ. A 

รักษาดีขึ้นแล้ว  และมีปัญหา retinopathy of preterm  ให้ย้ายกลับไปรักษาต่อที่ รพ.ใกล้บ้าน แต่ถ้ากลับมาใหม่คร้ัง

ที่ 2 เมื่อครบนัดรักษา retinopathy of preterm  จึงให้ รพ.ใกล้บ้านส่งกลับมา admit ที่รพ. A อีกคร้ัง (เด็กยังไม่ได้
จําหน่ายกลับบ้าน) น้ําหนักตัวแรกรับท่ี รพ. A = 1,500 gms.  ให้ รพ. A สรุปการวินิจฉัยโรคหลักเป็น retinopathy 
of preterm  (H35.1) และให้การวินิจฉัยโรคร่วมเป็น disorders related to short gestation and low birth 
weight, not elsewhere classified (P07.-) ตามนน.แรกเกิดของเด็กเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบโรค ROP   แต่ถ้าเด็กยัง
มีปัญหาของ  preterm ที่ active และต้องการการดูแลจากกุมารแพทย์ ให้โรคหลักเป็น P07.- (ตามนํ้าหนักแรกเกิด

ของเด็ก) และให้การวินิจฉัยโรคร่วมเป็น H35.1  
กรณีที่ 2  เด็ก preterm นํ้าหนักน้อย รักษาจนอาการดีข้ึนให้กลับบ้านได้  แต่ถ้าต้องกลับมารักษาอีกครั้งด้วย

ปัญหาดื่มนมได้น้อย น้ําหนักตัวกลับลดลงไปอีก  (เช่น BW < 1,800 gms.)  แพทย์ให้ admit ใหม่  ในการ admit 
ครั้งน้ี ให้สรุปการวินิจฉัยโรคหลักเป็นปัญหาที่พบเช่น under feeding of newborn (P92.3) ให้สรุปการวินิจฉัยโรค

ร่วมเป็น disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified (P07.-)   
ตามนํ้าหนักแรกเกิดของเด็ก  

กรณีที่ 3  เด็ก preterm น้ําหนักน้อย รักษาท่ีรพ. A จนอาการดีข้ึนแต่ยังต้องเลี้ยงให้โต ไม่มี active 
problem แล้ว จึง refer ไปรพ. B     รพ. B ให้สรุปการวินิจฉัยโรคหลักเป็น disorders related to short gestation 
and low birth weight, not elsewhere classified (P07.-) ตามนน.แรกเกิดของเด็ก (แต่ admission wt. จะ
เป็นนน.ปัจจุบันของเด็ก) เพราะถือว่ารพ. B ยังต้องดูแลปัญหาเก่าต่อเนื่อง และไม่ต้องให้รหัส Z38.0 เป็นการวินิจฉัย

ร่วมเพราะเด็กไม่ได้เกิดที่รพ. B  
        

10.   กลุ่มโรค Birth asphyxia (P21.-)  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  

1) ประวัตแิรกคลอด  
1.1  ตรวจสอบหลกัฐานการบันทกึ apgar score ที่ 1 นาทีแรก  เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยหลัก   
1.2  กรณีรับ refer  หรือ Birth Before Arrival (BBA)  แล้วไม่พบหลักฐานการบันทึกข้อมูล apgar    

score ที่ 1 นาที เป็นเท่าไร  จะไม่สามารถสรุปการวินิจฉยัได้ว่าเป็น severe birth asphyxia   
(P21.0) หรือ  P21.1 mild and  moderate birth asphyxia  หากมี clinical ท่ีเข้าได้กับ birth 
asphyxia ให้ดหูลักฐานขอ้มลูอื่นสนับสนุน เช่น เด็กร้อง tone อ่อนจึงสามารถ ใหส้รุปการวินิจฉัย
เป็น birth asphyxia, unspecified (P21.9) 
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2) clinical ของ birth asphyxia 
2.1 ถ้ามีผล apgar score  ที่ 1 นาทีแรกในเวชระเบียนก็ไม่จําเป็นต้องไปด ูclinical อย่างอื่น 

การวินิจฉัยว่าเป็น severe birth asphyxia เมื่อผล apgar score ท ี1  นาทีมีค่าเท่ากับ  0-3 
mild  and  moderate birth asphyxia  เมื่อผล apgar score  ที่ 1   นาทีมีค่าเท่ากับ  4-7 

2.2 พบบันทึกหลักฐานชดัเจน เชน่ เด็กเขียว  หายใจไม่สม่ําเสมอหรือ tone ออ่น  (ในกรณทีี่ไม่มีผล
apgar score ที่ 1 นาทีแรก)  

3) ตอ้งมีวินิจฉัยของแพทย์ระบุรายละเอียด เชน่ severe birth asphyxia หรือ mild  and  moderate 
birth asphyxia  หากแพทย์ไม่ระบุ ให้รหัสเป็น birth asphyxia, unspecified (P21.9)   

 
11.  กลุ่มโรค  Respiratory distress syndrome of newborn (RDS) (P22.0) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  
1) ตอ้งเป็นทารกคลอดกอ่นกําหนด    preterm  ยกเว้น เด็ก term ที่เป็น Infant of diabetic mother 
2) มีอาการหายใจลําบาก  เช่น  ปีกจมูกบาน  หายใจเร็วมากกว่า 60 คร้ัง/นาที  grunting,  retraction,  

moaning เป็นต้น 
3) ตอ้งมี chest x-ray  และผลอา่น film คือ hypoaeration , ground glass appearance หรือ white 

out lung  reticulo-nodular pattern, air bronchogram  
4) ระยะเวลาในการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจ ไม่ควรดขีึ้นภายในหนึ่งวัน  ยกเว้นในกรณผีู้ป่วยได้รับสาร 

surfactant ก็อาจจะหยดุการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ ได้ภายใน 1 วัน 
5) อาจตรวจ arterial blood gas พบ hypoxaemia, hypercarbia, metabolic หรือ respiratory 

acidosis ซึ่งเป็นลักษณะ respiratory failure 
หมายเหตุ   
1) กรณีเด็ก premature มีอาการเหน่ือยหอบ มีการรักษา หากไม่มีผล chest x-ray  ให้สรุปวินิจฉัยได้เพียง 

respiratory distress of newborn, unspecified (P22.9) 
2) ในกรณีให้รหสั P22.0 Respiratory distress syndrome of newborn  ไม่ตอ้งให้รหัส P28.5 respiratory 

failure  of newborn  

12.  กลุ่มโรค  Transient tachypnea of newborn (P22.1) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  

1) ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด 
   1.1)  พบได้ทั้งในทารกเกิดครบกําหนดหรอืทารกเกดิก่อนกําหนด 
   1.2)  ส่วนใหญอ่าจมีประวัติคลอดโดย caesarean section  หรอื   precipitate labour 
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2) หายใจหอบ  อตัราการหายใจมากกว่า 60 คร้ัง/นาที  อาจพบอาการหายใจลําบาก  
3) ตอ้งมี chest x-ray อาจพบ hyperaeration, fluid ใน fissure หรือไม่พบก็ได ้
4) รักษาด้วยการให้ออกซิเจน  อาการมักดีข้ึนภายใน 3 วัน  

หมายเหตุ  ทารกท่ีเป็น transient tachypnea of the newborn ส่วนใหญ่ไมจํ่าเป็นตอ้งใส่เครือ่งชว่ยหายใจ   
แต่บางรายที่มอีาการรุนแรง อาจจําเป็นตอ้งใส่เครือ่งช่วยหายใจ 
 
13.  กลุ่มโรค  Congenital pneumonia (P23.-) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 308 ข้อ 16010) 

1) หายใจเร็วหอบ (อัตราการหายใจมากกว่า 60 คร้ัง/นาที)  หรือหายใจลําบาก เกิดภายใน 48 ชั่วโมงหลัง
การคลอด (หากเกิดหลังจากนี้  อาจเป็นผลจากการใส่ทอ่ช่วยหายใจได้  ก็จะจัดเป็น nosocomial 
pneumonia) ตรวจร่างกายฟังปอด  อาจได้ crepitation  

2) มีผล chest x-ray เข้ากันได้กบัภาวะ pneumonia  
3) มีการรักษาภาวะ pneumonia 
4)  อาจมีประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด เช่น ภาวะตดิเชือ้ของมารดา premature rupture of 

membrane 
 

14.  กลุ่มโรค  Heart failure  ทารกแรกเกิด (ในทารกแรกเกิด) (P29.0)   
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  

1) มีอาการ dyspnea, tachycardia    
2) มีการรักษาภาวะ  heart  failure  เช่น จํากัดการให้สารน้ํา การให้ยาขับปัสสาวะ  เป็นต้น 
3) อาจตรวจร่างกายพบ hepatomegaly, active precordium, lung  crepitation หรือ wheezing หรือ

มีน้ําหนักเพิ่มข้ึนมากกว่าปกติ 
 
15.  กลุ่มโรค  Sepsis of newborn (P36.-) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  
1) ตอ้งมีอาการทางคลินิกเข้าไดกั้บ sepsis เป็นสําคัญ ซึ่งมักเก่ียวข้องกับอย่างน้อย 3 ระบบ คือ 

1.1  GI : กินไม่ดี ท้องอืด, feed เหลือ, สํารอก 
1.2  Respiratory : หายใจเร็ว หอบ (อัตราการหายใจมากกว่า 60 คร้ัง/นาที) หรือ apnea  (มากกว่า 

60 คร้ัง/นาที)   
                  1.3 consciousness/well being  ซึม   อาจมีภาวะ hypothermia หรือ hyperthermia 

2) ร่วมกับมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
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2.1  ตอ้งตรวจพบ WBC  มากกว่า 15,000 cell/mm3 หรือต่ํากว่า 5,000 cell/mm3   หรือม ีband /    
 total neutrophil  มากกว่า 0.2      

 2.2  มีการตรวจ hemoculture  ซึ่งผลอาจ negative  
3) ตอ้งมีการรักษาภาวะ sepsis โดยให้ antibiotic ทางเส้นเลือดดําอย่างนอ้ย 5 วัน ยกเว้นเสียชีวิต หรอืมี

การส่งตอ่ (Refer) 
หมายเหตุ หากทารกแรกเกิดมีไข้จากส่ิงแวดล้อม  ให้ใช้รหัส P81.0 environmental hyperthermia of 

newborn   
 

16.  กลุ่มโรค  Neonatal jaundice from breast milk inhibitor (Breast milk jaundice) (P59.3) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  

1) มีประวตัิ exclusive breast feeding  หรอืกินนมแม่เป็นสว่นใหญ ่
2) ทารกมีอาการตัว ตาเหลือง หลังคลอดได้ 5 วันหรือมากกว่า    
3) ไม่พบสาเหตุท่ีทําให้เกิดอาการตัวเหลือง   

หมายเหตุ ในกรณีทารกมีภาวะเหลือง (breast feeding jaundice, hypocaloric jaundice) ซึ่งมีสาเหตุหลัก

จากการที่มารดามีน้ํานมให้ทารกไม่เพียงพอในระยะ 2-3 วันหลังคลอด ให้ใช ้ P59.8 neonatal jaundice from 
other specified causes 
 
17. กลุ่มโรค  Physiologic jaundice (P59.9)   

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  
1) ไม่เหลืองในวันแรก 
2) ค่า total bilirubin เกิน 12 mg% ใน term และ 15 mg% ใน preterm ในกรณีนี้คํานึงถึงอายุทารก

เป็นส่วนประกอบการพิจารณาด้วย 
3) กรณีในเด็กที่ครบกําหนดและค่า total bilirubin ไม่เกิน 12 mg% และแพทย์สั่งการรักษาด้วย  photo 

therapy ก่อน  ไมต่อ้งสรุปโรคแตส่ามารถให้รหัสหตัถการได ้
 หมายเหตุ  สําหรับทารกเกิดก่อนกําหนด ค่า total bilirubin  ไม่เกิน 15 mg/dl   แต่มีการรักษาด้วย photo 
therapy หรือ exchange transfusion เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ภาวะ bilirubin encephalopathy ( kernicterus)  ให้

วินิจฉัยว่า neonatal jaundice of prematurity (P59.0)   
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18.กลุ่มโรค  Pathologic jaundice  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 309 ข้อ 16013) 

1) ในกรณีเป็น  pathologic jaundice  ควรจะลงการวินิจฉัยสาเหตุของ  pathologic jaundice   เช่น 
G6PD deficiency ต้องให้รหัส Neonatal jaundice due to other specified excessive 
haemolysis (P58.8) ร่วมกับ G6PD deficiency (D55.0), ABO isoimmunization of fetus and 
newborn (P55.1), Minor blood group incompatable (P55.8), Neonatal jaundice from 
breast milk inhibitor (P59.3) 

2) หากไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่นอนได้ก็จะสรุปเป็น neonatal jaundice inconclusive caused 
(P59.9) 
 

19.  กลุ่มโรค  Atrial septal defect (Q21.1),Tetralogy of  Fallot (Q21.3), Ventricular septal defect  
(Q21.0) 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  

1) กรณีผู้ป่วยใหม่  
1.1  ตอ้งมีผลการตรวจ echocardiogram เป็นหลัก 
1.2  กรณีไม่มผีลการตรวจ echocardiogram ซึ่งระบุชนิดของโรคไม่ได้ ให้วินิจฉัยเป็น congenital       

 heart  disease   (Q24.9) 
2) กรณีผู้ป่วยเก่า ตอ้งมีบันทึกรายละเอียดการตรวจว่ามีประวัติเป็น  atrial septal defect, tetralogy of 

fallot, ventricular septal defect ใน OPD card หรือในเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาครั้งนั้น  
 
20.  กลุ่มโรค  Patent ductus arteriosus (Q25.0) 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี  
1) ตอ้งมีผลการตรวจ echocardiogram  โดยเฉพาะในทารกแรกเกิดครบกําหนด 
2) ถ้าไม่มีผลการตรวจ echocardiogram   ตอ้งมีขอ้มลูสนับสนุน ดังน้ี   

2.1  ตอ้งเป็นทารกแรกเกิดก่อนกําหนด (premature)  
2.2  ตรวจร่างกายมี clinical มี tachycardia, active precordium, hepatomegaly หรือ ร่วมกับ 

wide   pulse pressure 
2.3  อาจตรวจพบ murmur  (systolic murmur, upper left parasternal border) ก็ได้ เพราะการให้   

 positive pressure (ใส่เครือ่งช่วยหายใจ) ก็ทําให้ไม่ได้ยินเสียง murmur 
2.4  chest x-ray มี white out lung หรือ cardiomegaly หรือ congestion ร่วมกับการที่ทารกไม่  
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สามารถ wean respirator ได้ หรอืมีค่า PCO2 สูง  
2.5 มีการรักษา โดยให้ยา indomethacin หรือ ibuprofen หรือ diuretic หรือ restrict fluid   ร่วมกับ

อาการดังกล่าวก็สามารถให้การวินิจฉัยได ้
 

21.  กลุ่มโรคในทารกแรกเกิดทีไ่ด้รับผลกระทบจากการคลอด หรือการเจ็บปว่ยของมารดา (รหัสกลุ่ม P00 – P04) 
(อ้างอิงมาจาก ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 304 ข้อ 16003)   

     หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบต้องมีข้อมูลสนับสนุน  ดังน้ี 
 1) เมื่อเกิดการบาดเจ็บของทารกแรกคลอดโดยไม่ระบุสาเหตุท่ีชัดเจน เช่น cephalhaematoma, Fracture   

of clavicle  ให้อนโุลมว่าเปน็ผลจากการคลอด               
2) ในกรณีที่ไม่มีผลกระทบหรือการบาดเจ็บจากการคลอดไม่จําเป็นต้องสรุปหรือไมต่อ้งให้รหัส P00-P04       

และห้ามสรุป P00-P04 เป็นการวินิจฉัยหลกั (Pdx)   
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(โสต  ศอ  นาสิก  ลาริงซ์วิทยา) 
 

1.  กลุ่มโรค  Intubation granuloma of larynx  (J95.8, J38.3 , J38.7) 
 Intubation granuloma of larynx  หมายถึง granuloma ที่บริเวณ base ของ vocal process of 
arytenoids of larynx ท่ีเกิดจากการใส่ทอ่หายใจในทอ่ลม 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงตาม ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 183 ข้อ 10024)   

1) ประวัตแิรกรับ พบประวัติการใส่ท่อช่วยหายใจ และหลังจากถอดท่อช่วยหายใจมีอาการเสียงแหบ หรือ

หายใจเหนื่อย 
2) ผลตรวจร่างกาย พบ granuloma ที่ posterior larynx หรือ arytenoid process 
3) มีบันทึกของแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น intubation granuloma of larynx 

หมายเหตุ 
1) หากบันทึกของแพทย์วินิจฉัยว่าเป็น intubation granuloma of larynx ให้รหสั J95.8 other 

postprocedural respiratory disorders   
2) ถ้าบันทึกเพียง granuloma of larynx จะให้รหัส J38.7 other diseases of larynx : abscess, 

cellulitis, disease NOS, necrosis, pachyderma, perichondritis, ulcer of larynx   
3) หากบันทึกเป็น granuloma of vocal cords จะได้รหสั J38.3 other diseases of vocal cords : 

abscess,  cellulitis, granuloma, leukokeratosis, leukoplakia of vocal cord(s)   
 

2.  กลุ่มโรค  Laryngeal  stenosis (J38.6, J95.8, Q31.8) 
Laryngeal  stenosis หมายถึง  การตีบของกล่องเสียงเกิดไดทุ้กระดับ  ทั้งที่ตีบแต่กําเนิด (congenital) และ

ตีบในภายหลัง (acquired) ส่วนใหญ่เกดิจากการบาดเจ็บท้ังภายนอกและภายใน เช่น จากการใส่ endotracheal 
tube ถ้าตีบแคบในระดับ supraglottic เรียกว่า laryngeal  stenosis 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงตาม ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 176 ข้อ 10010)   

1) พบการบันทึกประวัต ิว่าเป็นมาตั้งแต่กําเนิด (congenital) หรือเกิดจากการใส่ท่อช่วยหายใจมาเป็น
เวลานาน หรือจากการได้รับอุบัติเหต ุหรือจากการทําหัตถการมาก่อน (post procedure)  

2) ไม่ระบสุาเหตุ อาจพบบันทึกเพียง laryngeal stenosis 
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หมายเหตุ   
1) กรณีเกิดจาก congenital ให้รหัส Q31.8 other congenital malformations of larynx absence, 

agenesis, atresia : of cricoid cartilage, epiglottis, glottis, larynx or thyroid cartilage cleft thyroid 
cartilage, congenital stenosis of larynx NEC, fissure of epiglottis, posterior cleft of cricoid cartilage   

2) กรณีเป็น post procedure ใหร้หัส  J95.8 other postprocedural respiratory disorders   
3)  กรณีไม่ระบุสาเหตุ บันทกึเพียง laryngeal stenosis ให้รหัส J38.6 stenosis of larynx    
 

3. กลุ่มโรค  Subglottic stenosis  (J95.5, Q31.1)  
Subglottic stenosis  หมายถึง  การตีบของกลอ่งเสียงเกิดได้ท่ีบริเวณ subglottis ทั้งท่ีตีบแต่กําเนิด 

(congenital) และตีบในภายหลัง (acquired) ส่วนใหญ่เกิดจากการบาดเจ็บท้ังภายนอกและภายใน เช่น จากการใส่ 
endotracheal tube ถ้าตีบแคบบริเวณ subglottic เรียกว่า subglottic stenosis 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงตาม ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 176 ข้อ 10010)   

1) พบการบันทึกประวัต ิว่าเป็นมาตั้งแต่กําเนิด (congenital) หรือเกิดจากการใส่ท่อช่วยหายใจมาเป็น
เวลานาน หรือจากการได้รับอุบัติเหต ุหรือจากการทําหัตถการมาก่อน (post procedure)  

2) ไม่ระบสุาเหตุ อาจพบบันทึกเพียง subglottic stenosis 
หมายเหตุ   

1) กรณีเกิดจาก congenital ให้รหัส Q31.1 congenital subglottic stenosis  
2) กรณีเป็น subglottic stenosis จาก post procedure ให้รหัส J95.5 postprocedural subglottic 

stenosis 
 

4.  กลุ่มโรค  Tracheal stenosis  (J39.8, J95.8, Q32.1) 
Tracheal stenosis  หมายถึง  การตีบแคบของทอ่ลม 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 
(อ้างอิงตาม ICD-10-TM Standard coding guideline 2014 หน้า 176 ข้อ 10010)   

1) พบการบันทึกประวัติ ว่าเป็นมาตั้งแต่กําเนิด (congenital) หรือเกิดจากการใส่ท่อช่วยหายใจมาเป็น
เวลานาน หรือจากการได้รับอุบัติเหตุ หรือจากการทําหัตถการมาก่อน (post procedure)  

2) ไม่ระบสุาเหตุ อาจพบบันทึกเพียง tracheal stenosis ร่วมกับ laryngeal stenosis 
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หมายเหตุ   
1) กรณีเกิดจาก congenital ให้รหัส  Q32.1 ไดแ้ก่ 

1.1) other congenital malformations of trachea 
1.2) anomaly of tracheal cartilage 
1.3) atresia of trachea 
1.4) congenital : · dilatation · malformation · stenosis of trachea · tracheocele 

2) กรณีเป็น tracheal stenosis จาก post procedure ให้รหัส J95.8 other postprocedural 
respiratory disorders   

3) กรณีอื่นๆที่ไม่ใช่ กรณีที่ 1) และ 2) ให้รหัส J39.8 other specified diseases of upper respiratory 
tract   

4) กรณีมี tracheal stenosis ร่วมกับ laryngeal stenosis ให้รหัส J38.6 stenosis of larynx  เป็นการ

วินิจฉัยหลัก และให้ J39.8 other specified diseases of upper respiratory tract  เป็นการวินิจฉัยร่วม 
 

5.  กลุ่มโรค  Acute pulmonary insufficiency following nonthoracic surgery (J95.2) 
Acute pulmonary insufficiency following nonthoracic surgery หมายถึง กรณีท่ีตอ้งใช้เคร่ืองช่วย

หายใจ เนือ่งจากประสิทธิภาพการทํางานของปอดไม่เพียงพอ หลังผ่าตดัที่ไม่เก่ียวข้องกับการผ่าตดัทรวงอก 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 

1) หลังผ่าตดั ศลัยแพทย์ หรอืวสิัญญีแพทย์ พิจารณาว่าผู้ป่วยจําเป็นจะตอ้งใช้เครือ่งช่วยหายใจตอ่เน่ืองไปที่
หอผู้ป่วย 

2) มีการใส่เคร่ืองช่วยหายใจ โดยเริ่มเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยออกจาก recovery room 
3) มีการบันทึกว่า  post op .....(ระบุหัตถการ) ......on respirator 

หมายเหตุ   
1) กรณีใช้เครือ่งช่วยหายใจหลงัผ่าตัดจะได้รหัส J95.2 acute pulmonary insufficiency following 

nonthoracic surgery หากไม่ใช้เครือ่งช่วยหายใจ ไมต่อ้งให้รหัส 
2) กรณีนี้ไม่รวมการใส่ทอ่ endotracheal tube ที่เกิดขึ้นก่อนการผ่าตดั และภายหลังยังจําเป็นตอ้งใช้

เคร่ืองช่วยหายใจ 
 

6.  กลุ่มโรค  Acute upper airway obstruction (J98.8)   
Acute upper airway obstruction หมายถึง ภาวะอุดก้ันทางเดนิหายใจส่วนบนเฉียบพลัน ตั้งแต่จมูก 

oropharynx  hypopharynx, larynx และ trachea แบบเฉียบพลัน 

กลับหน้าสารบัญ



84

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      80 

 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตอ้งมีขอ้มลูสนบัสนุน  ดังน้ี 
1) การซักประวัต ิ มีประวัติการหายใจลําบาก หายใจเสียงดัง เกิดข้ึนอย่างเฉียบพลันในระยะเวลาอันส้ัน  
2) การตรวจร่างกายขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการอุดก้ัน อาจพบ การหายใจลําบาก (dyspnea) หายใจ

เสียงดัง (stridor) อาการเขียวคล้ํา (cyanosis) 
3) การตรวจทางห้องปฏิบัติการข้ึนอยู่กับสาเหต ุเช่น  film lateral soft tissue of neck   
4) แนวทางการรักษา เช่น endotracheal intubation หรือ tracheostomy, bronchoscopy, 

fiberoptic laryngoscopy เป็นต้น 
5) พบการบันทึกคําวินิจฉัยของแพทย์ว่ามี upper air way obstruction 

หมายเหตุ 
1) หากพบสาเหต ุให้บันทึกสาเหตุเป็นการวินิจฉัยโรคหลัก  และไมต่อ้งให้ upper airway obstruction เป็น

การวินิจฉัยร่วม  กรณีที่ไม่พบสาเหตุให ้upper airway obstruction เป็นการวินิจฉัยหลักได ้
2) ภาวะ upper airway obstruction ให้รหสัเป็น  J98.8 other specified respiratory disorders  

 
7.แนวทางการให้รหสัระดับความบกพร่องทางการเห็น  (H54.-) 

 ระดับความบกพร่องทางการเห็น  ( H54.-) เป็นรหัสท่ีใชร้ะบุระดับความบกพร่องทางการเห็น โดยใช้ระดับ
สายตาปัจจุบัน ตามคําจํากัดความขององคก์ารอนามัยโลก หมายถึง การวัดระดับสายตาด้วยตาเปล่า หรืออาจใส่

แว่นตาท่ีใชอ้ยู่ (ถ้ามี)  มาเลือกรหัสดังน้ี  
     1) ถ้าระดบัสายตาน้อยกว่า 3/60 หรือ 20/400 ไปจนถึงรับแสงไม่ได ้(No light perception)  

              ใชร้หัส H54.4 Blindness, monocular (ครอบคลุม Blindness ระดับ 3, 4, 5)  
     2) ถ้าระดบัสายตาเท่ากับหรือมากกว่า 3/60 หรือ 20/400 แต่ไม่สามารถอ่าน 6/60 หรือ 20/200 ได้  ใช้รหัส

H54.5 Severe visual impairment, monocular  
      3) ถ้าระดบัสายตาเท่ากับหรือมากกว่า 6/60 หรือ 20/200 แต่ไม่สามารถอ่าน 6/18 หรือ 20/70 ได้  ใช้รหัส 

H54.6 Moderate visual impairment, monocular  
      4) ถ้าระดบัสายตาเท่ากับหรือมากกว่า 6/18 หรือ 20/70 ไปจนถึง 6/6 หรือ 20/20 ถือว่าเป็น Mild or No 

visual impairment ไม่ตอ้งใช้รหัส H54.-  
             

ในการวินิจฉัยผู้ป่วยต้อกระจกที่มารับการผา่ตัด แพทย์ auditor ควรวินิจฉัยระดับสายตาของผู้ป่วยเป็นการ

วินิจฉัยร่วมด้วยเพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ปัญหาต้อกระจกตกค้างชนิดบอด (Backlog blinding cataract) โดย
ใช้หลักการวินิจฉัยดังนี ้ 
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2. กรณีท่ีตัดถุงนํ้าดี (Total/Partial) ไม่สําเร็จ และจําเป็นต้องเปิดหน้าท้องเพ่ือตัดถุงนํ้าดี ให้รหัส 51.22  
หรือ  51.21 

 
2. กลุ่มหัตถการ Exploration of common bile duct : CBD 
 

  การเปิดสํารวจทางเดินน้ําดีมีวัตถุประสงค์สําคัญ 2 ประการ ได้แก่ เพื่อค้นหาและแก้ไขสาเหตุของทางเดินนํ้าดี
อุดตัน และ เพื่อลดความดันทางเดินน้ําดีในกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขสาเหตุ  
  การเอาน่ิวออกจากทางเดินน้ําดีสามารถทําได้ทั้งแบบการผ่าตัดเปิดท่อน้ําดีร่วมและนํานิ่วออก (Open 
common bile duct exploration) หรือ การใช้ endoscope เพ่ือนําน่ิวออก (Endoscopic sphincterotomy and 
stone extraction) รวมถึงการทํา stone extraction ด้วย choledochoscope (เป็นหัตถการร่วมที่ทําได้ท้ังวิธี 
open หรือ laparoscopic cholecystectomy)  

Open common bile duct exploration คือ การผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และเปิดบริเวณท่อทางเดินนํ้าดีเพื่อนํา
นิ่วออกโดยการใช้เครื่องมือพิเศษลากเอานิ่วออกมาหรืออาจจะดันให้นิ่วหลุดเข้าไปใน duodenum หลังจากนั้นอาจฉีด
สี (T-tube cholangiogram) หรือ ใช้ choledochoscope ตรวจสอบว่าไม่มีนิ่วค้างอยู่แล้วจึงใช้สายยาง T-tube ใส่
ไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนที่จะฉีดสีซ้ําและเอา T-tube ออก 

Endoscopic sphincterotomy and stone extraction คือ การใช้กล้อง endoscope ที่ใช้ในการทํา 
ERCP ร่วมกับเครื่องมือที่ใช้ในการทํา sphincterotomy ทําการตัดเพ่ือเปิดให้บริเวณ sphincter of Oddi นั้นกว้าง
ข้ึนเพ่ือให้ก้อนน่ิวสามารถผ่านได้แล้วใช้เครื่องมือคล้องหรือลากเอานิ่วออกมา 

Hepatocholedochostomy  คือ การผ่าเปิดท่อน้ําดีและใส่ท่อระบายนํ้าดีด้วยท่อท่ีเรียกว่า Stent (ไม่ใช่   
T-tube ) 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
ก. Exploration of CBD ต้องระบุว่าทําเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือนําก้อนน่ิวในทางเดินน้ําดีออก (Stone removal)  
2. เพ่ือระบายทางเดินน้ําดีที่อุดตัน (Relieve obstruction) มีการใส่ท่อ T-tube ร่วมด้วยหรือไม่ 

ข. หัตถการเก่ียวกับก้อนน่ิวในทางเดินนํ้าดี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. มีการผ่าเปิดท่อน้ําดีร่วม (ทั้งวิธี Open และ Laparoscopic surgery) 
2. มีการใช้กล้องส่องท่อนํ้าดี (choledochoscope) 
3. มีการคล้องนิ่วออกทางกล้องส่องลําไส้ (ERC) 

ค. T-tube insertion ต้องระบุให้ทราบว่าทําเพ่ือวัตถุประสงค์อะไรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. หลังเปิดท่อน้ําดีเพ่ือนําก้อนน่ิวในทางเดินน้ําดีออก (Stone removal)  
2. หลังเปิดท่อน้ําดีเพ่ือระบายทางเดินน้ําดีที่อุดตัน (CBD decompression)  
3. หลังเปิดท่อน้ําดีเพ่ือสํารวจท่อน้ําดี แต่ไม่พบความผิดปกติร่วมอื่น  
4. ใส่ท่อน้ําดีเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นเช่น complex pancreaticoduodenal injury 
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ก. บันทึกรายงานการผ่าตัดระบุ Exploration of Common bile duct (CBD) ให้พิจารณาดังต่อไปนี้ 

1. ทางเดินน้ําดีอุดตันจากก้อนน่ิว และ รายงานการผ่าตัดระบุ Exploration of CBD to remove stone 
- กรณีทําหัตถการด้วยวิธี Open surgery ให้รหัส 51.41 
- กรณีทําหัตถการด้วยวิธี Open surgery และ มีการทํา stone extraction โดยการใช ้  
     choledochoscope ร่วมด้วย  ให้รหัสหัตถการ 2 รหัสคู่กัน คอื 51.41 และ 51.88  
- กรณีทําหัตถการด้วยวิธีกล้องส่อง (Endoscopicsurgery และ Laparoscopic surgery) ให้รหัส     
    51.88 

2. ทางเดินน้ําดีอุดตันจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่นิ่วและ รายงานการผ่าตัดระบุ Exploration of CBD to 
decompression or relief obstruction 

- กรณีทําหัตถการด้วยวิธี Open surgery ให้รหัส 51.42 
- กรณีทําหัตถการด้วยวิธี Endoscopic surgery และ Laparoscope ให้รหัส 51.87 

3. ไม่ระบุว่าทางเดินน้ําดีอุดตัน 
- กรณีเปิดท่อนํ้าดีร่วมแล้วไม่ได้ทําหัตถการอื่นใดๆ ให้รหัส 51.51 (Open surgery) หรือ 51.11 

(Laparoscopic surgery หรือ Endoscopic procedure) 
- กรณีรายงานการผ่าตัดระบุ  Intraoperative  choledochoscope ให้รหัส 51.19 
- กรณีรายงานการผ่าตัดระบุ  Intraoperative cholangiogram  ให้รหัส 87.53 

ข. บันทึกรายงานการผ่าตัดระบุ T-tube insertion ให้ดูรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- กรณีทําหัตถการร่วมกับการเอานิ่วออก (51.41) ไม่ต้องให้รหัสหัตถการเพิ่ม 
- กรณีทําหัตถการเพื่อระบายความดันทางเดินน้ําดี (51.42) ไม่ต้องให้รหัสหัตถการเพ่ิม 
- กรณีทําหัตถการร่วมกับ CBD exploration ที่ไม่ใช่การเอานิ่วออก หรือ เพื่อระบายความดันทางเดินน้ําดีให้  
    รหัส 51.51 
- กรณีที่ไม่สามารถระบุวัตถุประสงค์ ให้รหัส 51.59 

 
3.กลุ่มหัตถการ Suture of abdominal wall and peritoneum 
 

1. Re-closure of postoperative disruption of abdominal wall  หมายถึง การเย็บปิดแผลหนา้ท้องกรณี
ที่แผลผ่าตัด(Surgical wound) ที่เย็บปิดไว้มีการแยกออกลึกถึงชั้น fascia (wound disruption หรือ wound 
dehiscence) 

2. Delayed closure of granulating abdominal wound  หมายถึง การเย็บปิดแผลหน้าท้องกรณีทียั่งไม่
สามารถเย็บปิดแผลได้ในการผ่าตดัครั้งแรก เนื่องจากมสีาเหตุ   มาจากแผลตดิเชื้อ หรือ มีภาวะความดันในชอ่งทอ้ง
เพ่ิมขึ้น (abdominal compartment syndrome) ซึ่งตอ้งรักษาให้แผลดีข้ึนกอ่นด้วยการทําแผลจนเกิดมี 
granulation tissue โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ข้ึนไป 
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 กรณีที่เป็นการปิดแผลหน้าท้องชั่วคราว (Temporary closure) โดยใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ผ้า หรือ พลาสติก หรือ 
ซิป เนื่องจากไม่สามารถแก้ไขพยาธิสภาพในช่องท้องได้ในการผ่าตัดเพียงคร้ังเดียว หรือ มีภาวะ Abdominal 
compartment syndrome หลังจากควบคุมพยาธิสภาพได้แล้วจะทําการเย็บปิดผนังช่องท้องในภายหลัง โดยที่แผล
อาจไม่มี granulation tissue  

3. Other suture of abdominal wall   หมายถึง การเย็บปิดแผลหน้าท้องท่ีลึกกว่าชั้นผิวหนัง และไม่ใช่
แผลท่ีเกิดจากการผ่าตัด  

4. Suture of peritoneum หมายถึง การเย็บในส่วนของ peritoneum เท่านั้น ใช้ในกรณีเย็บซ่อมเย่ือบุช่อง
ท้องที่ฉีกขาด มักไม่ใช้ในการเย็บปิดแผลช่องท้องทั่วไป  

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
- กรณีที่แพทย์เย็บปิดช่องท้องด้วยวิธี Retention suture ท่ีนอกเหนือจากการเย็บปิดแผลผ่าตัดในครั้งแรก 

(Primary closure) จะต้องบันทึกรายละเอียดของการเย็บปิดผนังช่องท้องด้วยวิธีนี้ว่าเพ่ือ Re-closure abdomen 
หรือ เพ่ือ Temporary closure  

- กรณีที่แพทย์เย็บปิดชั้นผิวหนังเน่ืองจากมีการปนเป้ือนของแผลผ่าตัดที่เปิดทิ้งไว้ 3-5 วัน หลังการผ่าตัดคร้ัง
แรก ให้บันทึกว่า Delayed primary skin closure  

- กรณีที่แพทย์เย็บปิดผนังหน้าท้อง ท่ีแผลผ่าตัดมี granulation tissue โดยทั่วไปใช้เวลาเกินกว่า 1-2 สัปดาห์
ไปแล้ว ให้บันทึกว่า Delayed closure of granulating abdominal wound 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- ให้รหัส 54.61 กรณีท่ีรายงานการผ่าตัดระบุว่า Re-closure abdomen เพื่อรักษาภาวะแผลผ่าตัดหน้าท้อง

แยก (Wound disruption หรือ Wound dehiscence) 
- ให้รหัส 54.62 กรณีท่ีรายงานการผ่าตัดระบุว่า Closure abdomen with plastic drape หรือ wrap หรือ 

vacuum หรือ ซิป แล้วทําการเย็บปิดผนังช่องท้องในภายหลัง 
- ให้รหัส 54.62 กรณีที่รายงานการผ่าตัดระบุว่า เย็บปิดแผลหน้าท้องที่มี granulation tissue ซึ่งโดยท่ัวไปใช้

เวลาเกินกว่า 1-2 สัปดาห์ไปแล้ว  
- กรณีเป็นการเย็บปิดชั้นผิวหนังเน่ืองจากมีการปนเป้ือนของแผลผ่าตัดท่ีเปิดทิ้งไว้ 3-5 วัน หลังการผ่าตัดคร้ัง

แรก ที่เรียกว่า Delayed primary skin closure ให้รหัส 86.59  (ไม่ใช่รหัส 54.62) 
- กรณีบันทึกรายงานการผ่าตัดหรือสรุปหัตถการว่า Retention suture ผู้ให้รหัสต้องแยกให้ได้ว่า เป็นการเย็บ

ปิดแผลผ่าตัดช่องท้องทันที (Primary closure) ซึ่งไม่ต้องให้รหัสหัตถการเย็บปิดแผล หรือ เป็นการเย็บปิดช่องท้อง
เพ่ือแก้ไขภาวะแผลผ่าตัดแยก ให้รหัส 54.61 หรือ เป็นการปิดช่องท้องชั่วคราวด้วยวัสดุอื่นๆ ให้รหัส 54.62 

- กรณีบันทึกรายงานสรุปหัตถการ ระบุ เย็บปิดแผลที่เกิดจากผนังหน้าท้องฉีกขาดที่ลึกกว่าชั้น skin (Suture 
of Lacerated wound of abdomen) ให้รหัส 54.63  
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4.กลุ่มหัตถการ Colostomy 
 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
1. แพทย์ควรบันทึกรายงานการผ่าตัดให้ชัดเจนว่าเป็น Loop colostomy หรือ End colostomy    สําหรับ

กรณี End colostomy ควรพิจารณาว่า โรค หรือ ภาวะของผู้ป่วยมีโอกาสที่จะต่อลําไส้หรือแก้ไขกลับให้มีการขับถ่าย
เหมือนเดิมอีกหรือไม่เพื่อจําแนกว่าเป็น Temporary colostomy หรือ Permanent colostomy 

2. กรณี Hartmann procedure หรือ Hartmann resection ไม่ต้องบันทึกและสรุปหัตถการเก่ียวกับ
colostomy เพ่ิมเติม 

3. กรณี Abdominoperineal resection (AP-resection หรือ APR) ไม่ต้องบันทึกและสรุปหัตถการเกี่ยวกับ
colostomy เพ่ิมเติม 

4. กรณี Anterior resection (AR) หรือ Low anterior resection (LAR) ต้องบันทึกและสรุปหัตถการเพ่ิมเติม
ว่ามีการผ่าตัด colostomy ร่วมด้วยหรือไม่  
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

1. การผ่าตัดเปิดทวารเทียม (Colostomy) ที่ไม่มีรหัสหัตถการเฉพาะ พิจารณาดังต่อไปนี้ 
- กรณี Loop colostomy ให้รหัส 46.03 Exteriorization of large intestine  
- กรณี End colostomy ให้รหัส 46.11 Temporary colostomy หรือ 46.13 Permanent 

colostomy หรือ 46.10 Colostomy, not otherwise specified 
2. กรณี Hartmann procedure หรือ Hartmann resection หมายถึง การตัดลําไส้ใหญ่ส่วน descending

และ/หรือ ส่วน sigmoid และ/หรือ ส่วน upper rectum แล้วเปิดลําไส้ใหญ่เป็นทวารเทียมชนิด end colostomy 
และเย็บปิดลําไส้ใหญ่ส่วนปลายทิ้งไว้ในช่องท้องซึ่งแพทย์พิจารณาเย็บต่อลําไส้อีกครั้งในภายหลัง ให้รหัส 45.75 Left 
hemicolectomy และ 46.11 Temporary colostomy 

3. กรณี Abdominoperineal  resection (AP-resection หรือ APR) หมายถึง การตัดลําไส้ใหญ่ส่วนตรง 
(rectum) ผ่านทางแผลหน้าท้องร่วมกับการตัดทวารหนัก (Proctectomy) ผ่านทาง perineum ซึ่งผู้ป่วยต้องมีทวาร
เทียมทุกราย โดยไม่ต้องให้รหัสหัตถการ colostomy  มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

- กรณีสรุปหัตถการเป็น Open surgery ให้รหัส 48.52 Open abdominoperineal resection of 
the rectum  

- กรณีสรุปหัตถการเป็น Laparoscopic surgery ให้รหัส 48.51 Laparoscopic abdominoperineal 
resection of the rectum 

- กรณีสรุปหัตถการโดยไม่ระบุว่าเป็น Open surgery หรือ Laparoscopic technic ให้รหัส 48.50 
Abdominoperineal resection of the rectum, not otherwise specified    

- กรณีสรุปหัตถการเป็น Combined surgery (ทําทั้งแบบ Open และ แบบ Laparoscopic) ให้รหัส 
48.59 Other abdominoperineal resection of the rectum 
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4. กรณี Anterior resection (AR) หรือ Low anterior resection (LAR) หมายถึง การตัดลําไส้ใหญ่ส่วนตรง
ผ่านทางแผลหน้าท้อง ถ้าเย็บต่อลําไส้ใหญ่ในการผ่าตัดเดียวกันให้รหัส 48.63 Other anterior resection of rectum 
ในกรณีที่มีผ่าตัดเปิดทวารเทียมร่วมด้วย ให้รหัส 48.62 Anterior resection of rectum with synchronous 
colostomy ไม่ต้องให้รหัสหัตถการ colostomy อีก 

 
5. กลุ่มหัตถการ Excisional debridement  
 

 Excisional debridement หมายถึง การตัดเนื้อเย่ือที่ตายแล้ว (devitalized tissue) หรือ เน้ือตาย 
(necrosis) หรือ เน้ือพังผืดมีสีเหลือง (slough) ออกจากบาดแผลเปิด หรือ แผลติดเชื้อ หรือ แผลไฟไหม้  
 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
1. แพทย์ต้องบันทึกรายงานการผ่าตัดที่มีรายละเอียดของพยาธิสภาพว่า เนื้อตายท่ีจําเป็นต้องรักษาด้วยการตัด 

เลาะ (ไม่ใช่บันทึกการวินิจฉัยโรคว่าเป็นสิ่งตรวจพบ) และ มีรายละเอียดที่เชื่อได้ว่ามีการตัดเลาะเน้ือเย่ือจริง ดังนี้  
1.1  บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับบาดแผล โดยต้องประกอบด้วย    

- รายละเอียดของพยาธิสภาพ เน้ือเย่ือท่ีตัด เช่น devitilization tissue, necrosis, slough 
- ลักษณะและขนาดของบาดแผล เช่น fresh bleeding tissue, viable tissue 
- ความลึกและชนิดของเนื้อเย่ือที่ตัด เช่น skin, subcutaneous tissue, fascia, muscle, bone 

1.2  บันทึกรายละเอียดเทคนิคที่ใช้ในการทําหัตถการ เช่น excisional, trimming, brushing, scaring 
 

 หมายเหตุ   กรณีรายงานการผ่าตัด มีการวาดรูปประกอบ โดยไม่มีรายละเอียดอื่นๆประกอบที่เชื่อได้ว่าเป็น  
Excisional debridement ให้สรุปเพียง Nonexcisional debridement 

2. กรณีท่ีทําที่ห้องผ่าตัดเล็ก (OR Minor) หรือ ที่หอผู้ป่วย(Bed side) ต้องมีบันทึกรายละเอียดของหัตถการ 
ให้เขียนเป็น Short Operative note หรือ Progress note โดยมีรายละเอียด ตามข้อ1 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- แพทย์ต้องสรุปหัตถการให้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นการทํา Debridement หรือ Excisional debridement ถ้า 

ระบุเพียง Debridement จะได้รหัส 86.28  
- กรณีรายงานการผ่าตัด มีแต่การวาดรูปประกอบและระบุหัตถการว่า Debridement โดยไม่มี  รายละเอียด  

อื่นๆประกอบที่เชื่อได้ว่าเป็น Excisional debridement ให้รหัส 86.28  
- กรณีเป็นการทําหัตถการ Revision stump,Closed stump, Amputation ไม่ต้องให้ 86.22  
- กรณีอุบัติเหตุ มี open wound ทําหัตถการ Debridement & suture ไม่ต้องให้รหัส 86.22  
- กรณีท่ีเป็นการทําหัตถการ Debridement (nonexcisional & excisional) ในตําแหน่งที่มีรหัสหัตถการ 

เฉพาะของตําแหน่งนั้นๆอยู่แล้ว ให้ใช้รหัสตามตําแหน่งที่ทํา ตาม ICD - 9 - CM  ดังน้ี 
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       86.22  Excisional debridement of wound, infection, or burn 
                               Removal by excision of:  devitalized tissue 
                                                                   necrosis 
                                                                   slough 
                            Excludes: debridement of: 
                                               abdominal wall (wound) (54.3) 
                                               bone (77.60-77.69)   
                                               muscle (83.45) 
                                                   of hand (82.36) 
                                               nail (bed) (fold) (86.27) 
                                               nonexcisional debridement of wound, infection, or burn (86.28) 
                                               open fracture site (79.60-79.69) 
                                               pedicle or flap graft (86.75) 
 
6. กลุ่มหัตถการ Esophagoscopy with Foreign body removal  
 

 Esophagoscopy with Foreign body removal หมายถึง การส่องกล้องดูหลอดอาหาร โดยสอดกล้อง
ผ่านทางปากและลําคอเข้าสู่หลอดอาหาร และใช้คีมคีบเอาสิ่งแปลกปลอมท่ีติดอยู่ในหลอดอาหารออก 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
- กรณีที่เป็นการส่องกล้องดูหลอดอาหาร และใช้คีมคีบเอาสิ่งแปลกปลอมท่ีติดอยู่ในหลอดอาหารออก ให้สรุป

การทําหัตถการว่า Esophagoscopy with Foreign body removal 
- กรณีที่เป็นการส่องกล้องดูหลอดอาหาร โดยไม่ได้เอาสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในหลอดอาหารออก ให้สรุปการ

ทําหัตถการว่า Esophagoscopy 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

- กรณีที่แพทย์ระบุ Esophagoscopy with Foreign body removal ให้รหัส 98.02 Removal of 
intraluminal foreign body from esophagus without incision โดยไม่ต้องให้รหัส 42.23  

- กรณีที่แพทย์ระบุ Esophagoscopy โดยไม่ได้เอาสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในหลอดอาหารออก ให้รหัส 42.23 
Other Esophagoscopy เพียงรหัสเดียว 

 
7. กลุ่มหัตถการ Endoscopic thyroidectomy   
 Endoscopic thyroidectomy เป็นวิธีการใหม่ การผ่าตัดตอ่มไทรอยด์ด้วยกล้อง ไมม่ีแผลเป็นที่คอ แต่มี
แผลผ่าตดัเล็กซ่อนอยู่บริเวณรักแร้ หรือ บรเิวณหน้าอก  กรณีที่แพทย์ใชก้ารผ่าตดัวิธีนี้  ให้รหสัตามหัตถการทีท่ํา 
(เนื่องจากยังไม่มีรหัสเฉพาะสําหรับ Endoscopic thyroidectomy)  เช่น Thyroid lobectomy  ให้รหัส 06.2 
Unilateral thyroid lobectomy 
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8. กลุ่มหัตถการ Omental graft 
 

Simple closure of gastric ulcer or duodenal ulcer with omental graft หมายถึง หัตถการท่ีทําเพ่ือ
ซ่อมรูรั่วทะลุของแผลกระเพาะอาหารหรอืลําไส้เล็กส่วนดโูอดินมั โดยเย็บปิดแผลรวมกับนําบางส่วนของ omentum 
มาเสริมความแข็งแรงของรอยเย็บ 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
 รายงานบันทึกการผ่าตัดต้องมีรายละเอียดของหัตถการสําคัญ 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
 ไม่ต้องให้รหัสหัตถการ omental graft เพ่ิม (รหัส 54.74 Other repair of omentum) เนื่องจาก           
รหัสหัตถการนี้ หมายถึง การเย็บซ่อมแซม omentum ไม่ใช่หัตถการ ที่นํา omentum ไปเสริมความแข็งแรงของ  
แผลเย็บที่อวัยวะอื่น  
 
9. กลุ่มหัตถการ Peritoneal toilet 
 

Peritoneal toilet หรือ บางครั้งแพทย์ระบุว่า Abdominal toilet   หมายถึง หัตถการที่ทําเพ่ือลดการ
ปนเปื้อนภายในช่องท้อง โดยสํารวจทั่วช่องท้องเพ่ือเอาสิ่งปนเป้ือน เช่น fibrin, peritoneal fluid หรือ เศษอาหาร
ออกแล้วล้างช่องท้องด้วยน้ําเกลืออุ่นแล้วดูดออกให้หมดก่อนเย็บช่องท้อง 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
 รายงานบันทึกการผ่าตัดต้องมีรายละเอียดของหัตถการสําคัญ ที่สามารถให้รหัสหัตถการที่มีความจําเพาะกว่า 
Exploratory laparotomy 
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
        กรณีที่ทําหัตถการ Peritoneal toilet ร่วมกับ การผ่าตัดอื่นๆภายในช่องท้อง ไม่ต้องให้รหัสหัตถการน้ีร่วมด้วย 

 

ตัวอย่างการให้รหัส 
หลังการทําหัตถการ Simple closure of GU perforation with omental graft เพ่ือเย็บปิดรูรั่วของแผล

กระเพาะอาหารแล้วแพทย์จะสํารวจช่องท้องทุกส่วนเพ่ือนําส่ิงปนเป้ือนเช่น fibrin, peritoneal fluid หรือเศษอาหาร
ออกแล้วล้างช่องท้องด้วยน้ําเกลืออุ่นแล้วดูดออกให้หมด 
 กรณีผ่าตัดเปิดช่องท้องที่ทําหัตถการ Peritoneal toilet เพียงอย่างเดียว 
 

ตัวอย่างการให้รหัส 
ผ่าตัดเปิดช่องท้องเน่ืองจากให้วินิจฉัยก่อนผ่าตัดว่า Peritonitis ผลตรวจพบตับอ่อนมีลักษณะบวมไม่มีเนื้อตาย 

ร่วมกับน้ําสีแดงใสในช่องท้อง ให้วินิจฉัยหลังผ่าตัดเป็น Acute edematous pancreatitis ได้ทําการดูดนํ้าในออกจน
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หมดและล้างด้วยน้ําเกลือก่อนเย็บปิดช่องท้อง   แพทย์สรุปหัตถการว่า  Exploratomy laparotomy to peritoneal 
toilet ให้รหัส 54.11 Exploratory laparotomy หรือ 54.12 Reopening of recent laparotomy site แล้วแต่
กรณี แต่ถ้ามีการวาง drain ด้วย ให้รหัส 54.19 Other laparotomy 
 
10. กลุ่มหัตถการ Paraffinoma of Penis 
 

ภาวะที่เกิดจากการฉีดสารเข้าอวัยวะเพศชายเพื่อเพ่ิมขนาดอวัยวะเพศ สารท่ีใช้ฉีดถือว่าเป็น สารแปลกปลอม 
สารแปลกปลอมท่ีพบได้บ่อย ได้แก่ น้ํามัน (น้ํามันมะกอก, เบบ้ีออย, น้ํามันพืช) ยารักษาโรค (ยาฉีดฆ่าเชื้อยาฉีดต่างๆ) 
พาราฟิน เป็นต้น ผลของการฉีดก็คือ อวัยวะเพศชายส่วนที่ไม่ได้ทํางาน (ส่วนของผิวหนัง)  ขยายใหญ่ขึ้น แต่อวัยวะ
เพศชาย ส่วนท่ีทํางาน (ส่วนของลําแกนกลาง) เท่าเดิม เมื่อเวลาผ่านไปสารแปลกปลอมจะกระตุ้นทําให้ร่างกายเกิดการ
สร้างเน้ือเย่ือพังผืด จนเกิดการแข็งตัวและหนาข้ึนเรื่อยๆจนเกิดการใช้งานอวัยวะเพศชายไม่ได้ เกิดการหมดสภาพ
เพราะส่วนท่ีใช้งานไมไ่ด้หนาตัวมากกว่าแกนกลางส่วนที่ใช้งานได้ รักษาโดยการทําผ่าตัด 

ผ่าตัดครั้งท่ี 1 Removal of paraffinoma (Stage I) เป็นหัตถการผ่าตัดเพ่ือลอกเอาเนื้อเยื่อที่เกิดพังผืดของ
อวัยวะเพศชายออกทําให้ไม่มีผิวหนังคลุม 

ผ่าตัดครั้งท่ี 2 Scrotal flap (Stage II) เป็นหัตถการตัดเลาะผิวหนังของถุงอัณฑะเพ่ือนํามาปิดคลุมผิวอวัยวะ
เพศชายหลังจากท่ีได้ตัดเลาะผิวหนังของอวัยวะเพศชายที่เป็นพังผืดออกไปแล้ว 

หมายเหต ุ
 Construction of penis (64.43) คือ การสร้างอวัยวะเพศชายสําหรับผู้ชายที่ไม่มีอวัยวะเพศ หรือ ผู้ที่ถูกตัด
อวัยวะเพศทิ้งไป 
 Reconstruction of penis (64.44) คือ การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะเพศชาย ซึ่งอาจเกิดจาก 
พยาธิสภาพของอวัยวะเพศชายเอง หรือ จากการผ่าตัดครั้งก่อน รวมถึงการทําให้ขนาดอวัยวะเพศใหญ่ข้ึนในผู้ชาย 

 Sex transformation (64.5) คือ การทําอวัยวะเพศชายเทียมในผู้หญิงแปลงเพศ 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
- แพทย์บันทึกและสรุปหัตถการให้ชัดเจนว่าเป็นการผ่าตัดครั้งที่ 1 (stage 1) หรือการผ่าตัดคร้ังที่ 2(stage 2) 
- การผ่าตัดครั้งที่ 1 ให้สรุปหัตถการเป็น Excision/Remove paraffinoma 
-   การผ่าตัดคร้ังที่ 2 ให้สรุปหัตถการเป็น Repair penis with scrotal flap  ไม่ควรสรุป Scrotal flap ที่อาจ

ทําให้สับสน กับ 61.49 Other repair of scrotum and tunica vaginalis 
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

- บันทึกการผ่าตัดระบุ Remove paraffinoma ให้รหัสหัตถการเป็น 64.2  Local excision or destruction 
of lesion of penis 

- บันทึกการผ่าตัดระบุ การผ่าตัด  Scrotal flap ให้รหัสหัตถการเป็น 64.49  Other repair of penis 
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11. กลุ่มหัตถการ Percutaneous nephrostomy :PCN มีหัตถการหลายหัตถการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 

 1.Percutaneous nephrostomy (PCN) คือ การใส่สายสวนผ่านทางผิวหนังเข้าไปในกรวยไตท่ีโตเนื่องจากมี
ท่อปัสสาวะอุดตันเป็นการช่วยระบายนํ้าปัสสาวะออกทางผิวหนังชั่วคราว 

2.Percutaneous nephrostomy without fragmentation คือ การเจาะเข้าไปยังกรวยไตและนําน่ิวออกมา 
โดยไม่ได้ทําให้น่ิวแตก ก่อนเอานิ่วออก แพทย์นิยมบันทึกหัตถการน้ีว่า Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) 
หรือ Percutaneous pyelolithotomy (PCPL) 

3.Percutaneous nephrostomy with fragmentation คือ การเจาะเข้าไปยังกรวยไตและนําน่ิวออกมา 
โดยทําให้นิ่วแตกก่อนเอาน่ิวออก แพทย์บันทึกหัตถการน้ีว่า Lithotripsy หรือ Lithocast ร่วมด้วย 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
- แพทย์ควรบันทึกรายงานการผ่าตัดและสรุปหัตถการ โดยให้ ระบุรายละเอียดที่ชัดเจนว่า เป็นหัตถการที่ทํา

ข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ดังนี้   
ก. ใส่ท่อระบายน้ําปัสสาวะ สรุปหัตถการเป็น Percutaneous nephrostomy  
ข. ร่วมกับคล้องก้อนน่ิวออก สรุปหัตถการเป็น Percutaneous nephrolithotomy หรือ Percutaneous 

pyelolithotomy 
ค. รว่มกับคล้องก้อนน่ิวออกหลังทําให้ก้อนน่ิวแตก สรุปหัตถการเป็น Percutaneous nephrostomy with 

fragmentation หรือ Percutaneous nephrostomy with lithotripsy (lithocast) 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- กรณีที่แพทย์บันทึกว่า Percutaneous nephrostomy ให้รหัสหัตถการเป็น 55.03  
- กรณีที่แพทย์บันทึกว่า Percutaneous nephrolithotomy หรือ Percutaneous pyelolithotomy ให้

รหัสหัตถการเป็น 55.03 เช่นเดียวกัน 
- กรณีที่แพทย์บันทึกว่า Percutaneous nephrostomy with fragmentation หรือ Percutaneous 

nephrostomy with lithotripsy (lithocast) ให้รหัสหัตถการ 55.04  ต้องมีรายงานการผ่าตัดว่ามีหัตถการที่ทําให้
ก้อนน่ิวแตกร่วมด้วย  
 
12. กลุ่มหัตถการ Peritoneal dialysis 
 

  Peritoneal dialysis คือ การล้างไตทางช่องท้อง มี 3 ชนิด 
1.การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องชนิด ซีเอพีดี (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD) 

เป็นการล้างไตทางช่องท้องที่นิยมมากที่สุดโดยผู้ป่วยหรือญาติเป็นผู้ทําการปล่อยน้ํายาล้างไตเข้าแช่ในช่องท้อง
ประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วจึงปล่อยน้ํายาออก ทําซ้ําๆ อย่างน้อย 4 ครั้งต่อวันและน้ํายาถุงสุดท้ายก่อนนอนมักแช่ไว้
ตลอดคืนจึงไม่รบกวนต่อการนอนหลับของผู้ป่วย 
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2.การล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องชนิด ซีซีพีดี (continuous cycler-assisted peritoneal dialysis, 
CCPD) เป็นการล้างไตทางช่องท้องโดยใช้เครื่องอัตโนมัติในการปล่อยน้ํายาเข้าออกช่องท้องขณะผู้ป่วยนอนหลับทํา
ประมาณ 3-6 คร้ังต่อคืน และจะทําในช่วงเวลากลางวันอีก 1 ครั้งคือจะแช่น้ํายาล้างไตไว้ตลอดกลางวัน หรืออาจจะทํา
เพ่ิมเป็น 2 ครั้งต่อช่วงเวลากลางวัน ถ้าต้องการเพิ่มการขจัดของเสียและลดภาวะน้ําเกินจากร่างกาย 

3.การล้างไตทางช่องท้องแบบผสม ซีเอพีดี กับ ซีซีพีดี (CAPD และ CCPD)   คือการล้างไตทางช่องท้องทั้งช่วง
กลางวัน และกลางคืนมักทําในกรณีผู้ป่วยน้ําหนักตัวมากหรือผู้ป่วยที่มีผนังหน้าท้องที่มีประสิทธิภาพการกรองของเสีย
ต่ําหัตถการท่ีเก่ียวข้องกับ Peritoneal dialysis มีดังต่อไปนี้ 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
1.การผ่าตัดเพ่ือวางสายสําหรับล้างไตข้างหน่ึงเข้าไปในช่องท้องโดยฝังสายไว้ในผนังหน้าท้อง และหัตถการคือ 

Creation of cutaneoperitoneal fistula  สายที่ใช้นิยมเรียกว่า Tenckhoff catheter แพทย์มักเขียนว่า 
“Tenckhoff  insertion” หรือ “TK insertion” 

2.การผ่าตัดเพื่อถอดสายออกซึ่งเกิดได้ 2 กรณี คือ สายตัน หรือ การติดเชื้อ  หัตถการที่เกี่ยวข้องได้แก่  
2.1 การผ่าตัดเพ่ือถอดสายออก โดยไม่มีหัตถการอ่ืนๆร่วมด้วย สรุปหัตถการเป็น Removal of  

peritoneal drainage device  แพทย์มักเขียนว่า “Off TK catheter” 
2.2 การผ่าตัดเพ่ือถอดสายออก และมีการเปลี่ยนสายใหม่ในคราวเดียวกัน ควรสรุปหัตถการเป็น 

Creation of cutaneoperitoneal  fistula   
2.3 กรณีที่แพทย์บันทึกว่า “Revision of TK catheter” ต้องตรวจสอบว่าเป็นการปรับแต่งสายเดิม 

หรือวางสายใหม่ 
- หากเป็นการปรับแต่งสายเดิมโดยการเปิดผ่านทางหน้าท้อง ควรสรุปหัตถการเป็น Incision of 

peritoneum with revision of TK catheter 
- หากเป็นการวางสายใหม่ ควรสรุปหัตถการเป็น  Creation of cutaneoperitoneal  fistula 

3.กรณีที่นัดมาผ่าตัดมาใส่สายใหม่ในคราวหลัง สรุปหัตถการเป็น  Creation of cutaneoperitoneal 
fistula  

4.การล้างไตทางหน้าท้องในโรงพยาบาล แบ่งเป็น  
4.1 กรณีล้างไตทางช่องท้องโดยการแทงสายผ่านทางหน้าท้อง แล้วล้างไตเพ่ือรักษาภาวะ Acute 

renal failure สรุปหัตถการเป็น Peritoneal dialysis (54.98)  
4.2 กรณีเป็นการล้างไตทางช่องท้องหลังจากการทํา Creation of cutaneoperitoneal fistula แล้ว 

ไม่ต้องสรุปหัตถการเก่ียวกับการล้างไตทางช่องท้อง แต่ให้บันทึกเป็นการวินิจฉัยโรคร่วม ดังน้ี  
-กรณีที่หน่วยบริการเป็นผู้ดูแลทําการเปลี่ยนนํ้ายาล้างไต (dialysate fluid) ให้กับผู้ป่วยสรุปการ

วินิจฉัยโรคร่วมเป็น Care of other dialysis (Z49.2 ICD-10) 
-กรณีที่ผู้ป่วยเป็นผู้เปลี่ยนน้ํายาล้างไต (dialysate fluid)ด้วยตนเอง สรุปการวินิจฉัยโรคร่วมเป็น 

Dependence renal dialysis (Z99.2 ICD-10) 
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1. กรณีที่แพทย์ระบุว่า Insertion of Tenckhoff catheter ให้รหัสหัตถการ 54.93 Creation of 

cutaneoperitoneal  fistula 
2. กรณีที่แพทย์ระบุว่า Removal of peritoneal drainage device หรือ “Off TK catheter ให้รหัสหัตถการ 

54.95 Incision of peritoneum 
3.กรณีที่แพทย์ระบุว่า Incision of peritoneum with revision of TK catheter (รวมทั้งในกรณี Revision 

ด้วยวิธี Laparoscope) ให้รหัสหัตถการ 54.95 Incision of peritoneum 
4.กรณีที่แพทย์ระบุว่า Peritoneal dialysis ให้รหัสหัตถการ 54.98 Peritoneal dialysis 
5.กรณีที่แพทย์ระบุว่า Care of other dialysis ให้รหัส Z49.2 Other dialysis 
6.กรณีที่แพทย์ระบุว่า Dependence renal dialysis ให้รหัส Z99.2 Dependence renal dialysis 
 

  หมายเหตุ  หัตถการ Creation of peritoneovascular shunt (รหัส 54.94) คือ การใส่สายเพ่ือระบายนํ้า
ในช่องท้องเข้าหลอดเลือดดําโดยตรง ในปัจจุบันมีการใช้น้อยมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญ



Guideline for Medical Document Audit   2016
101

แนวท�งก�รตรวจสอบหลักฐ�นในเวชระเบียนของคณะกรรมก�ร               

ตรวจสอบเวชระเบียนสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 

(ก�รสรุปและให้รหัสหัตถก�รท�งศัลยกรรมประส�ท)

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      95 

 

แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางศัลยกรรมประสาท) 

 
1. กลุ่มหัตถการ Craniotomy, Craniectomy, Burr hole 
 

Craniotomy หมายถึง ตามความหมายดั้งเดิม Craniotomy เป็นหัตถการการเปิดกระโหลกศีรษะออกเป็น
แผ่นเพ่ือการรักษารอยโรคที่อยู่ภายใน เช่น เนื้องอกในสมอง ซึ่งต่างจาก Craniectomy ที่เป็นการเปิดกระโหลกศีรษะ
โดยใช้คีมตัดกระโหลกออกทีละชิ้นเล็กๆ  ดังเช่นกรณีของการผ่าตัดบริเวณท้ายทอย (Suboccipital craniectomy) 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ประสาทศัลยแพทย์ส่วนใหญ่จะใช้คําว่า Craniotomy ในกรณีที่เปิดกระโหลกศีรษะออกเป็น
แผ่น แล้วใส่กระโหลกกลับคืนที่เมื่อผ่าตัดเสร็จ แต่เมื่อใดท่ีไม่ได้ใส่แผ่นกระโหลกศีรษะกลับคืนเนื่องจากสมองบวม จะ
ใช้คําว่า Craniectomy 
  

ในตารางรายการของ ICD-9-CM procedure มี Cranial decompression อยู่ภายใต้รหัส 01.24 Other 
Craniotomy ซึ่งหมายถึง การใช้นิยามของ Craniotomy ตามความหมายด้ังเดิม  อย่างไรก็ตามในบางกรณีอาจใช้คํา
ว่า Craniotomy ในความหมายกว้างๆ ถึงการทําผ่าตัดที่มีการกระทําใดๆ ต่อกระโหลกศีรษะ (Dorland’s Medical 
dictionary 28 th edition) 

Burr hole หมายถึง การใช้เครื่องมือเจาะกระโหลกให้เป็นรู (ขนาดปกติประมาณ 1 ซม.)  คําว่า Burr มาจาก
ชื่อเคร่ืองมือเจาะที่ใช้มือหมุนชิ้นหน่ึงที่ใช้ขยายและเกลาขอบให้เรียบ (Burr drill) หลังจากการเจาะด้วยสว่าน 
(Perforator drill)  Burr hole อาจเป็นขั้นตอนแรกของการผ่าตัด Craniotomy หรือ Craniectomy 

Tephination  หมายถึง การเจาะให้เป็นช่องกลม มีที่ใช้กับหลายส่วนของร่างกาย เช่น Sclera, sinus    
Cranial Trephination  หรือ Trepanning  เป็นวิธีผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะในสมัยโบราณ โดยใช้เครื่องมือที่หัวตัดมี
ลักษณะคล้ายมงกุฏ ตัดกระโหลกออกเป็นแผ่นกลมขนาดเล็ก 

  

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ควรบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดให้ชัดเจนว่า 
1. ผ่าตัดเปิดกระโหลกศีรษะด้วยวิธีไหน Burr hole, Craniotomy หรือ Craniectomy  
2. เปิดเย่ือหุ้มสมอง (Dura) หรือไม่  
3. เปิดผ่านเข้าไปในสมองหรือไม่  
4. เข้าไปเพ่ือทําอะไร เช่น Biopsy (Closed/Open), Removal หรือ Drainage (Hematoma, abscess 

hygroma, effusion) ในชั้นไหน, Excision รอยโรคชนิดไหน ในตําแหน่งใด มีการตัดบางส่วนของสมอง 
(Lobectomy) หรือไม่ มีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขรอยโรคของส่วนอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง เช่น เส้นประสาท หรือ หลอดเลือด 
หรือไม่ ฯลฯ 
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ    
การให้รหัสการผ่าตัดทางประสาทศัลยศาสตร์ ให้พิจารณาจากรายละเอียดการสรุปเวชระเบียนของแพทย์ว่า 

การผ่าตัดนั้นทําในชั้นใด(ชั้นลึกที่สุด) และ ทําอะไร  มีการผ่าเข้าไปในสมอง หรือไม่ ถ้าไม่ได้ผ่าเข้าไปในสมองมีการเปิด 
Dura หรือไม่ ข้อควรระวังคือ ต้องสังเกต Exclusion list ด้วย เพราะอาจต้องไปใช้รหัสเฉพาะ ตัวอย่างเช่น 

 
 

Explore burr holes 01.24 
Craniotomy and removal of extradural hematoma 01.24 
Suboccipital craniectomy and evacuation of extradural hematoma 01.25 
Craniectomy for compound fracture of skull 02.02 
Craniectomy for compound fracture of skull with suture dura 02.02, 02.11 
Craniectomy for compound fracture of skull with repair dura 
กรณีที่แพทย์บันทึกเพียง Repair dura โดยไม่อธิบายรายละเอียดอื่นๆ ให้ถือว่า คือ การทํา Simple suture 02.02, 02.12 

Craniectomy for compound fracture of skull with dural graft 02.02, 02.12 
Craniotomy for removal of acute subdural hematoma 01.31 
Burr hole with irrigation (of chronic subdural hematoma) (with drainage) 01.31 
(Burr hole with) ventricular drainage 01.26 
Craniotomy for removal of intracerebral hematoma 01.39 
Craniotomy with removal of meingioma, temporal region 01.51 
Craniotomy with removal of brain tumor 01.59 
Craniotomy with removal of pituitary tumor 07.61 
Craniotomy with clipping aneurysm                                                                 39.51 
Craniotomy with external decompression หมายถึง การผ่าตดัเปิดกะโหลกศีรษะ เพ่ือลดความดันใน      
โพรงสมอง มักมกีารทํา Dural graft ร่วมด้วย 
        กรณีที่แพทย์บันทึกว่า Craniotomy with external decompression 
        กรณีที่แพทย์บันทึกว่า Craniotomy with external decompression and dural graft   

 
 

01.24 
02.12 

Decompressive (hemi)craniectomy 
        กรณีที่แพทย์บันทึกว่า Decompressive (hemi)craniectomy 
        กรณีที่แพทย์บันทึกว่า Decompressive (hemi)craniectomy with dural graft 

 
01.25 
02.12 

Craniotomy with internal decompression หมายถึง การตัดเนื้อสมองออกบางส่วน เพ่ือลด  ความดันใน
โพรงสมอง 

 
01.59 

Craniotomy / Craniectomy ถ้าเป็นการผ่าตัดนําทาง (Operative approach)   ไม่ต้องให้รหัส 
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2. กลุ่มหัตถการ Reopening of craniotomy site  
 

Reopening of craniotomy site หมายถึง  การผ่าตัด Craniotomy รวมทั้ง Craniectomy ซ้ําในตําแหน่งที่
เคยทําผ่าตัดมาก่อน เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนหลังผ่าตัด ได้แก่ สมองบวม การติดเชื้อ หรือมีเลือดค่ัง รวมถึง
การผ่าตัดซ้ําในกรณีของเนื้องอกที่เกิดข้ึนใหม่ และการผ่าตัดแบบหลายขั้นตอน (Staged procedure) 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ต้องบันทึกให้ชัดเจนว่าเป็นการผ่าตัดซ้ําในตําแหน่งที่เคยผ่าตัดมาก่อน ( Re-open craniotomy หรือ

Re-craniotomy ) และ หัตถการอื่นที่ทําต่อเนื่อง เช่น Evacuation of subdural hematoma, Drainage of brain 
abscess, Removal of brain tumor 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
เนื่องจากรหัส 01.23 Reopening of craniotomy site เป็นรหัสที่ยกเว้นไม่ต้องให้ในกรณีที่เป็นเพียงการนํา

ทางไปสู่การผ่าตัดอื่น (Omit code)  จึงต้องให้รหัสการทําผ่าตัดอื่นที่มีรายละเอียดมากกว่า โดยไม่ต้องให้รหัส 01.23  
ยกเว้นกรณีที่เมื่อให้รหัสแล้วได้รหัสในกลุ่ม 01.24 Other craniotomy  หรือ 01.25 Other craniectomy เช่น 
Removal of extradural hematoma จึงให้รหัส 01.23  

 

ตัวอย่างการให้รหัสหัตถการผ่าตัดสมอง 
 
ตัวอย่างที่ 1 
 

Summary ICD 9 CM 
Operation setting 1 
      Craniotomy with removal of  Subdural hematoma, Right temporal  

 
01.31 + 11 

Operation setting 2 
      (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  

 
01.23 

Operation setting 3 
      Craniotomy with removal of  Subdural hematoma, Left temporal  

 
01.31 + 12 
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2. กลุ่มหัตถการ Reopening of craniotomy site  
 

Reopening of craniotomy site หมายถึง  การผ่าตัด Craniotomy รวมทั้ง Craniectomy ซ้ําในตําแหน่งที่
เคยทําผ่าตัดมาก่อน เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดข้ึนหลังผ่าตัด ได้แก่ สมองบวม การติดเชื้อ หรือมีเลือดค่ัง รวมถึง
การผ่าตัดซ้ําในกรณีของเนื้องอกที่เกิดข้ึนใหม่ และการผ่าตัดแบบหลายขั้นตอน (Staged procedure) 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ต้องบันทึกให้ชัดเจนว่าเป็นการผ่าตัดซ้ําในตําแหน่งที่เคยผ่าตัดมาก่อน ( Re-open craniotomy หรือ

Re-craniotomy ) และ หัตถการอื่นที่ทําต่อเนื่อง เช่น Evacuation of subdural hematoma, Drainage of brain 
abscess, Removal of brain tumor 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
เนื่องจากรหัส 01.23 Reopening of craniotomy site เป็นรหัสที่ยกเว้นไม่ต้องให้ในกรณีที่เป็นเพียงการนํา

ทางไปสู่การผ่าตัดอื่น (Omit code)  จึงต้องให้รหัสการทําผ่าตัดอื่นที่มีรายละเอียดมากกว่า โดยไม่ต้องให้รหัส 01.23  
ยกเว้นกรณีที่เมื่อให้รหัสแล้วได้รหัสในกลุ่ม 01.24 Other craniotomy  หรือ 01.25 Other craniectomy เช่น 
Removal of extradural hematoma จึงให้รหัส 01.23  

 

ตัวอย่างการให้รหัสหัตถการผ่าตัดสมอง 
 
ตัวอย่างที่ 1 
 

Summary ICD 9 CM 
Operation setting 1 
      Craniotomy with removal of  Subdural hematoma, Right temporal  

 
01.31 + 11 

Operation setting 2 
      (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  

 
01.23 

Operation setting 3 
      Craniotomy with removal of  Subdural hematoma, Left temporal  

 
01.31 + 12 
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ตัวอย่างที่ 2  
 

Summary ICD 9 CM 
Operation setting 1 

1. Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  
2. Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left occipital  

 
 

Operation setting 2 
       (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left occipital 

 
01.23 + 11 

Operation setting 3 
       (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  

 
01.23 + 12 

 
 

3. กลุ่มหัตถการ Repair dura / Duraplasty  
   

 Repair dura / Duraplasty หมายถึง การซ่อมแซมเย่ือหุ้มสมองหรือไขสันหลังชั้นดูรา โดยท่ัวไปจะใช้ในการ
ผ่าตัดที่มากกว่าการเย็บซ่อมแบบท่ัวไป (Simple suture) แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้คํานี้ผิดไปจากความหมายที่แท้จริง  
 เหตุผลของการซ่อมแซมเยื่อหุ้มสมอง ได้แก่ การปิดแผลฉีกที่เกิดจากการบาดเจ็บ, การซ่อมรอยรั่วของน้ําหล่อ
สมองและไขสันหลัง (CSF fistula), การเย็บปิดกรณีที่สมองบวม รวมทั้งการเย็บซ่อมในผู้ป่วย Encephalocele  
 กรณีที่ไม่สามารถเย็บปิดเย่ือหุ้มสมองแบบธรรมดา อาจตอ้งใช้เน้ือเย่ือหรือวัสดอุื่นมาเสริมได้แก ่Temporalis 
fascia, Fascia lata จากต้นขา, ดูราที่แชแ่ข็งจากผู้บริจาค หรือวัสดุทดแทนดูรา/ดูราเทยีม (Dural substitute/ 
artificial dura) โดยปกติจะตอ้งเย็บให้แน่นจนไม่มีการรัว่ของนํ้าไขสันหลัง แต่ในบางกรณีก็อาจวางไว้ใตดู้ราโดยไม่เย็บ 
(Subdural patch) หรือ ปิดด้วยกาว (Fibrin glue) 
 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor)   
แพทย์ควรสรุปการผ่าตัดให้ชัดเจนว่าทําการซ่อมเยื่อหุ้มสมองด้วยวิธีใด เป็นการเย็บปิดธรรมดา หรือทํา Dural 

graft และใช้วัสดุอะไรในการทํา graft 
กรณีที่เป็นการปิดแผลฉีกที่เกิดจากการบาดเจ็บ 

1. กรณีท่ีการซ่อมเย่ือหุ้มสมองด้วยวิธีเย็บปิดธรรมดา ให้บันทึกว่า Simple suture of dura mater of 
brain 

2. กรณีที่การซ่อมเย่ือหุ้มสมองด้วยวิธีใช้เน้ือเย่ือหรือวัสดุอื่นมาเสริม และระบุวัสดุที่ใช้ในการทํา graft 
ให้บันทึกว่า Dural graft 

         หมายเหตุ หากแพทย์ระบุว่า Dural graft โดยไม่พบบันทึกการวินิจฉัยของ Tear dura ไม่ต้องสรุปการทํา
หัตถการ 
 
 

01.24 + 21 
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ตัวอย่างที่ 2  
 

Summary ICD 9 CM 
Operation setting 1 

1. Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  
2. Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left occipital  

 
 

Operation setting 2 
       (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left occipital 

 
01.23 + 11 

Operation setting 3 
       (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  

 
01.23 + 12 

 
 

3. กลุ่มหัตถการ Repair dura / Duraplasty  
   

 Repair dura / Duraplasty หมายถึง การซ่อมแซมเย่ือหุ้มสมองหรือไขสันหลังชั้นดูรา โดยท่ัวไปจะใช้ในการ
ผ่าตัดที่มากกว่าการเย็บซ่อมแบบท่ัวไป (Simple suture) แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้คํานี้ผิดไปจากความหมายที่แท้จริง  
 เหตุผลของการซ่อมแซมเยื่อหุ้มสมอง ได้แก่ การปิดแผลฉีกที่เกิดจากการบาดเจ็บ, การซ่อมรอยรั่วของนํ้าหล่อ
สมองและไขสันหลัง (CSF fistula), การเย็บปิดกรณีที่สมองบวม รวมทั้งการเย็บซ่อมในผู้ป่วย Encephalocele  
 กรณีที่ไม่สามารถเย็บปิดเย่ือหุ้มสมองแบบธรรมดา อาจตอ้งใช้เนื้อเย่ือหรือวัสดอุื่นมาเสริมได้แก ่Temporalis 
fascia, Fascia lata จากต้นขา, ดูราที่แชแ่ข็งจากผู้บริจาค หรือวัสดุทดแทนดูรา/ดูราเทยีม (Dural substitute/ 
artificial dura) โดยปกติจะตอ้งเย็บให้แน่นจนไม่มีการรัว่ของนํ้าไขสันหลัง แต่ในบางกรณีก็อาจวางไว้ใตดู้ราโดยไม่เย็บ 
(Subdural patch) หรือ ปิดด้วยกาว (Fibrin glue) 
 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor)   
แพทย์ควรสรุปการผ่าตัดให้ชัดเจนว่าทําการซ่อมเยื่อหุ้มสมองด้วยวิธีใด เป็นการเย็บปิดธรรมดา หรือทํา Dural 

graft และใช้วัสดุอะไรในการทํา graft 
กรณีที่เป็นการปิดแผลฉีกที่เกิดจากการบาดเจ็บ 

1. กรณีท่ีการซ่อมเย่ือหุ้มสมองด้วยวิธีเย็บปิดธรรมดา ให้บันทึกว่า Simple suture of dura mater of 
brain 

2. กรณีที่การซ่อมเย่ือหุ้มสมองด้วยวิธีใช้เน้ือเย่ือหรือวัสดุอื่นมาเสริม และระบุวัสดุที่ใช้ในการทํา graft 
ให้บันทึกว่า Dural graft 

         หมายเหตุ หากแพทย์ระบุว่า Dural graft โดยไม่พบบันทึกการวินิจฉัยของ Tear dura ไม่ต้องสรุปการทํา
หัตถการ 
 
 

01.24 + 21 

กลับหน้าสารบัญ
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ใน ICD-9-CM แบ่งเป็น  
02.11 Simple suture of dura mater of brain หมายถึง การเย็บปิดธรรมดา ซึ่งอาจเย็บแบบ Interupted 

หรือ Continuous ก็ได้ ใช้ในกรณีการเย็บดูราที่ฉีกขาดจากการบาดเจ็บ หรือ เป็นผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด 
02.12 Other repair of cerebral meninges  ใช้กับการซ่อมแซมดูราในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เย็บปิดดูราแบบ

ธรรมดา  
คําที่ปรากฏในดัชนีสําหรับรหัสนี้ ได้แก่ 
Closure, encephalocele 
Closure, fistula cerebrospinal fluid 
Closure, meningocele, cerebral 
Cranioplasty with synchronous repair of encephalocele 
Duraplasty 
Graft, grafting dura 
Graft, grafting  meninges (cerebral) 
Meningeorrhaphy (cerebral) 
Obliteration , cerebrospinal fistula 
Patch subdural, brain 
Repair cerebral meninges 
Repair  encephalocele (cerebral) 
Repair meninges (cerebral) NEC 
Repair meningocele, cranial 
Transplant, transplantation , dura  

 

หมายเหตุ   
1. การเย็บปิดเย่ือหุ้มสมองที่เกิดจากการเปิดเย่ือหุ้มสมองเพ่ือการผ่าตัดในชั้นที่ลึกลงไป ไม่ต้องให้รหัสrepair 

dura แต่ถ้าไม่สามารถเย็บปิดเย่ือหุ้มสมองได้ และต้องปิดด้วยวิธี Dural graft ให้รหัส 02.12    ร่วมด้วย 
2. การซ่อมแซมเย่ือหุ้มไขสันหลัง (Spinal dura) ใช้รหัสในกลุ่ม 03.5 Plastic operation on spinal   

cord structures. 
 
4. กลุ่มหัตถการ Cranioplasty 
 

 Cranioplasty หมายถึง การผ่าตัดซ่อมแซมกะโหลกศีรษะส่วนที่ขาดหายไป (Skull หรือ cranial defect) 
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสมองที่อยู่ข้างใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการผ่าตัด ที่เกิดเน่ืองจากการบาดเจ็บ แต่ก็อาจเกิด
จากการผ่าตัดกรณีอื่นที่มีภาวะสมองบวมจนไม่สามารถปิดกระโหลกศีรษะกลับคืนได้     
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ตัวอย่างที่ 2  
 

Summary ICD 9 CM 
Operation setting 1 

1. Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  
2. Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left occipital  

 
 

Operation setting 2 
       (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Left occipital 

 
01.23 + 11 

Operation setting 3 
       (Reopening) Craniotomy with removal of Extradural hematoma, Right temporal  

 
01.23 + 12 

 
 

3. กลุ่มหัตถการ Repair dura / Duraplasty  
   

 Repair dura / Duraplasty หมายถึง การซ่อมแซมเย่ือหุ้มสมองหรือไขสันหลังชั้นดูรา โดยท่ัวไปจะใช้ในการ
ผ่าตัดที่มากกว่าการเย็บซ่อมแบบท่ัวไป (Simple suture) แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้คํานี้ผิดไปจากความหมายที่แท้จริง  
 เหตุผลของการซ่อมแซมเยื่อหุ้มสมอง ได้แก่ การปิดแผลฉีกที่เกิดจากการบาดเจ็บ, การซ่อมรอยรั่วของน้ําหล่อ
สมองและไขสันหลัง (CSF fistula), การเย็บปิดกรณีที่สมองบวม รวมทั้งการเย็บซ่อมในผู้ป่วย Encephalocele  
 กรณีที่ไม่สามารถเย็บปิดเย่ือหุ้มสมองแบบธรรมดา อาจตอ้งใช้เนื้อเย่ือหรือวัสดอุื่นมาเสริมได้แก ่Temporalis 
fascia, Fascia lata จากต้นขา, ดูราที่แชแ่ข็งจากผู้บริจาค หรือวัสดุทดแทนดูรา/ดูราเทยีม (Dural substitute/ 
artificial dura) โดยปกติจะตอ้งเย็บให้แน่นจนไม่มีการรัว่ของนํ้าไขสันหลัง แต่ในบางกรณีก็อาจวางไว้ใตดู้ราโดยไม่เย็บ 
(Subdural patch) หรือ ปิดด้วยกาว (Fibrin glue) 
 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor)   
แพทย์ควรสรุปการผ่าตัดให้ชัดเจนว่าทําการซ่อมเยื่อหุ้มสมองด้วยวิธีใด เป็นการเย็บปิดธรรมดา หรือทํา Dural 

graft และใช้วัสดุอะไรในการทํา graft 
กรณีที่เป็นการปิดแผลฉีกที่เกิดจากการบาดเจ็บ 

1. กรณีท่ีการซ่อมเย่ือหุ้มสมองด้วยวิธีเย็บปิดธรรมดา ให้บันทึกว่า Simple suture of dura mater of 
brain 

2. กรณีที่การซ่อมเย่ือหุ้มสมองด้วยวิธีใช้เน้ือเย่ือหรือวัสดุอื่นมาเสริม และระบุวัสดุที่ใช้ในการทํา graft 
ให้บันทึกว่า Dural graft 

         หมายเหตุ หากแพทย์ระบุว่า Dural graft โดยไม่พบบันทึกการวินิจฉัยของ Tear dura ไม่ต้องสรุปการทํา
หัตถการ 
 
 

01.24 + 21 

กลับหน้าสารบัญ
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การซ่อมแซมกระโหลกศีรษะ อาจทําได้หลายวิธี ได้แก่ การใส่แผ่นกระโหลกเดิมของผู้ป่วยเอง (เก็บด้วยวิธี     
แช่แข็งหรือฝังไว้ในผนังหน้าท้อง), กระดูกส่วนอื่นของผู้ป่วย เช่น ซี่โครง, กระดูกท่ีเก็บไว้ในธนาคารกระดูก, Titanium 
plate หรือ mesh, Acrylic (PMMA) การผ่าตัดโดยส่วนใหญ่มักทําในช่วงหลังจากที่ผู้ป่วยหายจากโรคเดิม (เป็นการรับ
ไว้ในโรงพยาบาลคร้ังใหม่) แต่ในบางโอกาสอาจทําหลังจากที่สมองยุบบวม ในช่วงเวลาที่ห่างจากการผ่าตัดครั้งแรก   
ไม่นานนัก ซึ่งมักจะเป็นการใส่คืนกระโหลกเดิมของผู้ป่วยเอง 

รหัส ICD-9-CM ในกลุ่ม 02.0 Cranioplasty ไม่รวม การผ่าตัดซ่อมแซมส่วนที่ขาดหายไปของกระโหลกศีรษะ
ที่เป็นความผิดปกติแต่กําเนิด ได้แก่ Encephalomeningocele เนื่องจากต้องมีการซ่อมเย่ือหุ้มสมองด้วย (ใช้รหัส 
02.12) แต่ รวม การผ่าตัดเพื่อแยกรอยเชื่อมกระโหลกศีรษะที่ติดกันแต่กําเนิด (Linear/ Strip craniectomy for 
Craniosynostosis) 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ควรบันทึกรายละเอียดการทําผ่าตัด Cranioplasty ให้ชัดเจนว่าทําเพ่ือแก้ไขอะไร ด้วยเทคนิคใด ใช้วัสดุ

หรือกระดูกจากส่วนใดในการซ่อมแซม และสรุปหัตถการอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วน 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

02.01 Opening of cranial suture หมายถึง การเปิดแยกรอยประสานของกระโหลกศีรษะที่ติดกัน      
ก่อนกําหนด ในผู้ป่วย Craniosynostosis เพื่อให้ศีรษะมีรูปร่างสมส่วนและสมองเจริญเติบโตได้ตามปกติ ชื่อวิธีการ
ผ่าตัดดั้งเดิมที่แพทย์นิยมใช้ คือ Linear craniectomy, Strip craniectomy 

02.02   Elevation of skull fracture fragments  หมายถึง การผ่าตัดยกชิ้นกะโหลกศีรษะท่ีแตกยุบเพื่อให้
กลับคืนสู่สภาพเดิม มีวัตถุประสงค์เพ่ือไม่ให้ชิ้นกระโหลกกดทับสมอง อาจทําได้หลายวิธี เช่น เจาะรูที่กระโหลกศีรษะ
(Burr hole) แล้วสอดเครื่องมือเข้าไปในชั้นเหนือเยื่อหุ้มสมอง แล้วงัดกระโหลกที่ยุบขึ้น, ผ่าเปิดกระโหลกศีรษะรอบ
บริเวณที่ยุบเป็นแผ่นแล้วมาตกแต่งให้เหมือนเดิม (Craniotomy) หรือ ใช้คีมงับกระโหลกที่แตกออกทีละน้อย 
(Craniectomy) ให้รหัสเฉพาะ 02.02 โดยไม่ต้องให้รหัสในกลุ่ม 01.2 เนื่องจากเป็น Omit code 

หากแพทย์สรุปการทําหัตถการเพียง Craniotomy โดยไม่ให้รายละเอียดการทําหัตถการอื่นๆ ให้ได้เพียงรหัส
01.24 

ถ้ามีอันตรายต่อเย่ือหุ้มสมอง และ/หรือ สมองที่อยู่ข้างใต้ และมีการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะที่กล่าว สามารถเพิ่ม
รหัสหัตถการเหล่านั้นได้  เช่น Dural suture (02.11), Dural graft (02.12), Debridement of brain (01.59) 

ตัวอย่างคําที่แพทย์ใช้เขียนในรายงานการผ่าตัดที่รวมอยู่ในรหัสนี้ ได้แก่  
• Debridement of compound skull fracture (ไม่รวม Debridement of skull NOS ( 01.25 )) 
• Decompression of skufl fracture 
• Reduction of skull fracture 

02.03 Formation of cranial bone flap หมายถึง การซ่อมแซมกะโหลกศีรษะที่หายไปด้วยแผ่นกระโหลก 
ซึ่งอาจตัดมาจากตําแหน่งอื่นของกะโหลกผุ้ป่วยเอง 

02.04 Bone graft to skull หมายถึง การซ่อมแซมกะโหลกศีรษะท่ีหายไป ด้วยชิ้นหรือเศษกระดูกใน
ลักษณะของ Bone graft ซึ่งอาจได้จากกะโหลกของผู้ป่วยเอง เช่น ตัดจากบริเวณอื่น, เศษกระดูกที่ได้จากการทํา 
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Craniectomy ด้วย Bone rongeur หรือ ผงกระดูกที่ได้จากเคร่ืองเจาะหรือตัดกระดูก รวมท้ังกระดูกในส่วนอื่นของ
ร่างกาย เช่น กระดูกซี่โครง, กระดูกเชิงกราน และ กระดูกที่ได้จากธนาคารกระดูก (Bone bank) 

 

ท้ังสองวิธีข้างต้น ( 02.03 และ 02.04 ) ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
02.05 Insertion of skull plate หมายถึง การใส่กะโหลกเทียม โดยวัสดุที่ใช้ทํากระโหลกศีรษะเทียม ได้แก่ 

Polymethylmethacrylate (PMMA), Titanium plate, Titanium mesh, Bone cement เป็นต้น ซึ่งรวมทั้งการ
ใส่ทดแทนอันเดิม (Revision) ด้วย   
 02.06 Other cranial osteoplasty หมายถึง การซ่อมแซมกะโหลกศีรษะแบบอื่นๆ รหัสนี้ใช้กับการทํา 
cranioplasty อื่น ๆ ที่ไม่มีรหัสเฉพาะเจาะจงในรายการย่อยอื่นของ 02.0  รวมถึง :  

• Repair of skull, NOS 
• Cranioplasty NOS 
• Revision or replacement of bone flap of skull  การใส่คืนกะโหลกศีรษะจากแผ่นกระโหลก

เดิมที่แช่แข็งไว้ หรือจากธนาคารกระดูก 
• Correction of synostosis   
• Revision of cranial wounds 

02.07 Removal of skull plate ถ้าเอากะโหลกศีรษะเทียมออกโดยไม่ได้เปลี่ยนอันใหม่ 
 

5. กลุ่มหัตถการ Lumbar puncture (Spinal tap)  
 

  Lumbar puncture (Spinal tap) หมายถึง การเจาะผ่านผิวหนังบริเวณกลางหลังส่วนบ้ันเอวเข้าไปถึงชั้น
ใต้อะแร็กนอยด์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของน้ํา    ไขสันหลัง อาจเป็นได้ทั้งหัตถการเพื่อการวินิจฉัย หรือ เพื่อการรักษา    

การเจาะนํ้าไขสันหลังเพ่ือการวินิจฉัย (Diagnostic lumbar puncture) ได้แก่ การเก็บตัวอย่างของน้ําไขสัน
หลัง (CSF) แล้วนําไปวิเคราะห์ทางชวีเคมี, จุลชีววิทยา และเซลล์วิทยา  หรือ อาจเป็นส่วนหน่ึงของการวินิจฉัยทางรังสี
คือ การฉีดสารทึบแสงเข้าไปเพื่อตรวจช่องไขสันหลัง (Myelography) 

การเจาะน้ําไขสันหลังเพ่ือการรักษา (Therapeutic lumbar puncture) มีวัตถุประสงค์ เพื่อลดความดัน
ภายในช่องกระโหลกศีรษะในบางกรณี เช่น subarachnoid hemorrhage, hydrocephalus, benign intracranial 
hypertension 
 ในบางครั้งแพทย์อาจเจาะหลังเพื่อฉีดยาบางชนิดเข้าไป เช่น การทํา spinal anesthesia, การให้ยาต้านจุลชีพ
ยาเคมีบําบัด, แอลกอฮอล์ หรือ Phenol (เพื่อหยุดการทํางานของไขสันหลังใช้ในการรักษาอาการเกร็งหรืออาการปวด
เร้ือรัง) 
 การทํา Myeolography ในกรณีท่ีใช้สารทึบแสงที่เป็น Oil เช่น Myodil® อาจต้องเจาะหลังเพ่ือดูดเอาสารทึบ
แสงออกภายหลัง ในปัจจุบันไม่นิยมใช้สารทึบแสงในกลุ่มน้ีแล้ว 
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แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ควรบันทึกและสรุปการทําหัตถการให้ชัดเจนว่า Lumbar puncture นั้น ทําเพ่ือเหตุใด 

    

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
รหัส ICD-9-CM ที่เก่ียวข้องกับการเจาะน้ําไขสันหลัง ประกอบด้วย 
87.21 Contrast myelogram ใช้ในการตรวจทางรังสีโดยการฉีดสารทึบแสงเข้าไปในช่องกระดูกสันหลัง  

การเจาะหลังเป็นเพียงข้ันตอนเพ่ือฉีดสารทึบแสงจึงไม่ต้องให้รหัสเพ่ิมเติม 
03.8 Injection of destructive agent into spinal canal  ใช้ในกรณีการฉีดสารบางชนิด (Neurolytic 

agent) เช่น แอลกอฮอล์, Phenol เพื่อหยุดการทํางานของไขสันหลังอย่างถาวร  
03.91 Injection of anesthetic into spinal canal for analgesia ใช้กับการฉีดยาแก้ปวด เช่น มอร์ฟีน 

เข้าไปในช่องกระดูกสันหลังชั้นเหนือดูรา(Epidural injection) หรือ ชั้นใต้เยื่ออะแร็กนอยด์ (Intrathecal injection)  
แต่ถ้าทําเพื่อระงับความรู้สึกเจ็บปวดร่วมกับการผ่าตัด เช่น Spinal anesthesia  ไม่ต้องให้รหัส 03.91(Omit code) 

 03.92 Injection of other agent into spinal canal การฉีดสารอื่นๆเข้าไปในช่องกระดูกสันหลัง เช่น 
Steroid, น้ําเกลือแช่เย็น (Hypothermic / refrigerated saline), ยาต้านจุลชีพ, ยาเคมีบําบัด เป็นต้น อาจเพิ่มรหัส
ของสารท่ีฉีด เช่น 99.21 Injection of antibiotic, 99.23 Injection of steroid, 99.25 Injection or infusion of 
cancer chemotherapeutic substance 

กรณีที่มีการสอดสาย Catheter เข้าไปในช่องกระดูกสันหลังเพ่ือฉีดยาอย่างต่อเนื่อง หรือ เป็นระยะเพื่อ    
การรักษา หรือ บรรเทาอาการ ให้ใช้รหัส 03.90 Insertion of catheter into spinal canal for infusion of 
therapeutic or palliative substances ถ้ามีการฝังเครื่องมือในการปล่อยสารแบบเป็นครั้งๆให้รหัส 86.06 
implantation of infusion pump ร่วมด้วย  

03.31 Spinal tap  ใช้ในกรณี 
 

1. การเจาะนํ้าไขสันหลังเพื่อการวินิจฉัย ได้แก่ การเจาะนํ้าไขสันหลังเพ่ือส่งตรวจทางเคมี การตรวจดูเซลลด์้วย
กล้องจุลทรรศน์ การตรวจและเพาะเชื้อ เปน็ต้น  

2. การเจาะนํ้าไขสันหลังเพื่อลดความดันในช่องกระโหลกศีรษะ 
3. การเจาะเพ่ือนําสารทึบแสงออกภายหลังการทํา Myelography (Lumbar puncture for removal of dye) 
4. การเจาะนํ้าไขสันหลังเพื่อ กรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางสูติกรรม) 
 
1. กลุ่มหัตถการ Episiotomy (Episiotomy with subsequent episiorrhaphy) 
 

Episiotomy หมายถึง การตัดฝีเย็บ (ตัดได้ตั้งแต่ 1- 4 degree)  และ เย็บซ่อมแซมแผลที่เกิดจากการตัดฝีเย็บ
ต่อเน่ืองกันในการทําหัตถการครั้งน้ัน (อ้างอิงจาก ICD 10 WHO)  

หมายเหตุ  กรณีเป็นการตั้งใจตัด  episiotomy  จะไม่ถือว่าเป็น 1- 4 perineum degree laceration tear  
การ tear ระดับใดก็ตามที่เกิดจากการตัด episiotomy จะไม่ถือเป็น perineum tear ยกเว้นมีการระบุที่ชัดเจนใน 
เวชระเบียนว่า เป็นการฉีกขาดที่นอกเหนือ เพิ่มเติม 
 

Repair of other current obstetric laceration (Episioperineorrhaphy) 
 

Repair of other current obstetric laceration หมายถึง การเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บเนื่องจากมีการฉีกขาด
ของฝีเย็บ ในกรณีที่ไม่ได้ตัดฝีเย็บ (episiotomy) หรือฉีกขาดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตัดฝีเย็บในระหว่างคลอด และ
รวมถึงกรณีที่มีการตัดฝีเย็บ มาจากโรงพยาบาลอ่ืนแล้วมารับการเย็บซ่อมแผลฝีเย็บ ท่ีอีกโรงพยาบาลหน่ึงด้วย   
 
2. กลุ่มหัตถการ Repair of laceration of rectum and sphincter ani 
 

 Repair of laceration of rectum and sphincter ani หมายถึง การเย็บซ่อมแซมฝีเย็บเนื่องจากมีการฉีก
ขาดของฝีเย็บลึกถึงเย่ือบ ุrectum และ/หรือ sphincter ani ในกรณีทีไ่ม่ไดต้ัดฝีเย็บ (episiotomy) หรือ ฉีกขาด
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการตดัฝีเย็บ (episiotomy) ในระหว่างคลอด 
 

แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor) 
- บันทึกหัตถการที่ทําไว้ใน summary of labor หรือ ในเวชระเบียนส่วนอื่นให้ชัดเจนว่า มีการทํา Episiotomy 

ถึงระดับไหน และในกรณีที่มีการฉีกขาดเพิ่มขึ้นจากระดับที่ตัด ให้บันทึกด้วยว่า มีการฉีกขาดเพิ่มขึ้นจากการตัดฝีเย็บ
ถึงระดับไหน 

- กรณีไม่มีการบันทึกว่า มีการฉีกขาดระดับท่ี 3 หรือ 4 ให้ถือว่าเป็นการฉีกขาดที่เกิดจากการ episiotomy 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- กรณีบันทึกหัตถการว่า Episiotomy และ ไม่มีระบุว่ามีการฉีกขาดเพิ่มข้ึน ให้รหัส 73.6 Episiotomy 
- กรณีมีการตัด episiotomy แล้วไม่ได้มีการเย็บซ่อมทันที เช่น ต้องมีการล้วงรก หรือ มีการ C/S เนื่องจากไม่

สามารถคลอดได้ แล้วไปเย็บแผล episiotomy ภายหลัง ก็ให้รหัส 73.6 เช่นกัน 
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- กรณีบันทึกหัตถการว่า Episiotomy และ มีการฉีกขาดเพ่ิมขึ้นในระดับ 2 degree  ให้รหัส 73.6  ร่วมกับ
75.69  Repair of other current obstetric laceration 

- กรณีที่มีการตัดฝีเย็บมาจากโรงพยาบาล ก แล้วมารับการเย็บซ่อมแซมแผลฝีเย็บจากโรงพยาบาล ข ให้รหัส 
75.69  Repair of other current obstetric laceration 

- กรณีบันทึกหัตถการว่า Episiotomy และ มีการฉีกขาดเพ่ิมขึ้นในระดับ 3 - 4 degree ให้รหัส 73.6 ร่วมกับ 
75.62  Repair of current obstetric laceration of rectum and sphincter ani 

 
3. กลุ่มหัตถการ Suture of laceration of vulva or perineum 
 

 Suture of laceration of vulva or perineum หมายถึง การเย็บซ่อมแซมฝีเย็บ หรือ ชอ่งคลอด ที่มีสาเหตุ
จากการได้รับบาดเจ็บซึ่งไม่เก่ียวกับการตั้งครรภ์ ไดแ้ก่ การได้รับอุบัติเหตุ หรือ ถูกข่มขืน 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
-    บันทึกหัตถการที่ทําในเวชระเบียน หรอื  Operative note  
- บันทึกสาเหตุของการบาดเจ็บในส่วนใดส่วนหน่ึงของเวชระเบียน 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 71.71 Suture of laceration of vulva or perineum 
 

4. กลุ่มหัตถการ Evacuation hematoma of episiotomy  
 

 Evacuation hematoma of episiotomy  หมายถึง การผ่าระบายเลอืด (hematoma) ที่ขังออกจากแผลฝี
เย็บ ในกรณีที่เกิด hematoma ภายหลังจากเย็บแผล ฝีเย็บไปแล้ว 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกหัตถการที่ทําในเวชระเบียน หรือ  Operative note  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- ให้รหัส 75.91 Evacuation of obstetrical incisional hematoma of perineum ในกรณีที่ทํา

evacuation hematoma แล้ว เย็บปิดแผลทันที  ซึ่งถ้าหลังจากทํา evacuation hematoma ได้เปิดแผลไว้แล้วเย็บ
ปิดภายหลัง เมื่อเย็บแผลภายหลัง จะให้รหัส 75.69 Repair of other current obstetric laceration (secondary 
repair of episiotomy) เพิ่มเติม  
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5. กลุ่มหัตถการ Evacuation hematoma of vagina 
 

การผ่าระบายเลือด(hematoma) ที่ vulva หรือ perineum ซึ่ง hematoma นั้นไม่ได้สัมพันธ์กับการทํา 
episiotomy  

 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

มีบันทึกไว้ในเวชระเบียน ถ้าทําใน OR ต้องบันทึกใน operative note 
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

- กรณี hematoma เกิดจากการคลอดบุตร ให้รหัส  75.92  Evacuation of other hematoma of vulva 
or vagina 

- กรณีไม่สัมพันธ์กับการคลอดบุตร ควรใช้รหัส  71.09 Other incision of vulva and perineum 
การผ่าตัดในกลุ่มสูติศาตร์อ่ืนๆที่ยังไม่มีรหัส  
 

การผ่าตัดในกลุ่มสูติศาตร์อื่นๆ ที่ยังไม่มีรหัสหัตถการที่เฉพาะเจาะจง  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส  75.99  Other 

 
6.กลุ่มหัตถการ Manually assisted delivery 
 

การช่วยคลอดในกรณีที่การคลอดดําเนินไปตามกลไกการคลอดปกติ และ/หรือ มีการทําคลอดรก (Crede’ 
maneuver) หรือไม่ก็ได้ รวมถึงกรณีที่ทําคลอดรกเพียงอย่างเดียว เช่น รับrefer มาจาก รพ.อื่น เนื่องจากรกค้าง      
แต่รับมาแค่ทําคลอดรกเท่านั้น 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
มีการบันทึกการทําหัตถการไว้ในเวชระเบียน 

 

 แนวทางการให้รหสัหัตถการ 
- ให้รหัส  73.59  Other manually assisted delivery ( เป็นข้ันตอนปกติของการทําคลอด และเป็น     

non-OR procedures จะให้รหัส หรือ ไม่ให้รหัสนี้ก็ได้ไม่ถือว่าผิด ) 
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7.กลุ่มหัตถการ Manual rotation of fetal head 
 

  ใช้มือหมุนศีรษะทารกเพ่ือเปลี่ยน positionของศีรษะทารกในช่องคลอด เช่น กรณีเปลี่ยนท่า OP เป็น OA 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

มีการอธิบายรายละเอียดการทําหัตถการในส่วนใดส่วนหน่ึงของเวชระเบียนโดยแพทย์  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 73.51 Manual rotation of fetal head 
 

8.กลุ่มหัตถการ Operation on fetus to facilitate delivery 
 

Operation on fetus to facilitate delivery เป็นการช่วยคลอดในกรณีการคลอดติดขัด โดยใช้สูติศาสตร์
หัตถการ เช่น การหักกระดูกไหปล้ากรณีที่คลอดไหล่ยากท้ังในกรณีที่เด็กมีชีวิตและเสียชีวิต (Clavicotomy), การเจาะ
ระบายน้ําในสมองทารกหัวบาตร (hydrocephalus) เพื่อลดขนาดศีรษะทารก (Needling of hydrocephalic head) 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
- ต้องมีการบันทึกหัตถการในเวชระเบียนว่ามีการทําจริง 
- ถ้าเป็นการทําหัตถการใน OR ต้องบันทึกใน operative note  

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส  73.8  Operation on fetus to facilitate delivery  

 
9.กลุ่มหัตถการ External Cephalic Version : ECV 
 

การเปลี่ยนท่าของทารกที่อยู่ในครรภ์ด้วยวิธีการหมุนจากภายนอกทางหน้าท้อง โดยการหมุนเปลี่ยนจากท่าก้น
เป็นส่วนนํา ให้มีศีรษะเป็นส่วนนําแทน เพ่ือเตรียมให้ทารกคลอด (Normal delivery) 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
มีการบันทึกในเวชระเบียนว่ามีการทําหัตถการ External version 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 73.91 External version 
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10.กลุ่มหัตถการ Termination of pregnancy by intrauterine injection 
 

การฉีดน้ําเกลือเข้มข้น หรือ prostaglandin เข้าไปในถุงนํ้าคร่ํา เพ่ือทําให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงก่อนอายุครรภ์
ครบ 20 สัปดาห์ (อ้างอิงจาก WHO) 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

- มีการบันทึกไว้ในเวชระเบียนว่ามีการทําจริง โดยมักจะมีบันทึกไว้ว่าฉีดสารอะไรปริมาณเท่าใดเข้าไปใน
Amniotic sac 

 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

ให้รหสั  75.0 Intra - amniotic injection for abortion 
        
11.กลุ่มหัตถการ Amniocentesis 
 

การเจาะถุงน้ําคร่ําเพ่ือวินิจฉัยความผิดปกติต่างๆ เช่น ความผิดปกติในระดับโครโมโซมของทารกในครรภ์  
ตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย การตรวจหาสารเคมีบางอย่าง เช่น alpha-fetoprotein (AFP) เพื่อช่วยในการ
วินิจฉัยโรคไขสันหลังเปิด (opened spina bifida)  

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
- มีการบันทึกใว้ในเวชระเบียนส่วนใดส่วนหนึ่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ใน OPD card เนื่องจากเป็นการทําแบบ OPD 

เป็นส่วนใหญ่ 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- ให้รหัส 75.1 Diagnostic amniocentesis ถ้าเป็น Amniocentesis for therapeutic purpose ก็สามารถ

ใช้รหัส 75.1 ได้เช่นเดียวกัน (ตาม index ของหนังสือ ICD-9 CM) 
 
12.กลุ่มหัตถการ Intrauterine transfusion 
 

การเจาะผ่านหน้าท้องเข้าไปในมดลูกของหญิงตั้งครรภ์ เพื่อทํา exchange transfusion ผ่านทาง umbilical 
cord หรือ ผ่านทาง intraperitoneal cavity ของทารก โดยมักจะทําในครรภ์มีภาวะ Fetal anemia และ/หรือ 
heart failure  โดยหัตถการนี้มักทําในโรงพยาบาลในคณะแพทยฯเป็นส่วนใหญ่ 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
ตอ้งมีบันทึกในเวชระเบียน มกัเป็นการทําใน OR จึงควรมี operative note 
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 75.2 Intrauterine transfusion 

 
13.กลุ่มหัตถการ Fetal blood sampling 
  

          Fetal blood sampling มีความหมายดังน้ี 
1. เจาะเลือดจากหนังศีรษะเด็ก ตรวจดู pH ของเลือดว่ามี fetus distress หรือไม่ ทําตอน membrane 

rupture แล้ว 
2. Cordocentesis เป็นการเจาะผ่านหน้าท้องเพื่อเก็บเลือดจากสายสะดือเด็กเพ่ือตรวจ เช่น ตรวจ

chromosome study หรือ thalassemia study 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
- ในกรณีแรก จะต้องมีการบันทึกไว้ในเวชระเบียนส่วนใดส่วนหน่ึง 
- ในกรณี Cordocentesis มักจะมีบันทึกใน OPD card เนื่องจาก มักจะทําเป็น OPD case 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 75.33  Fetal blood sampling and biopsy 
 

14.กลุ่มหัตถการ Amnioinfusion 
 

การเจาะถุงน้ําคร่ํา เพ่ือให้สารนํ้า (0.9%NSS) เพ่ิมปริมาณนํ้าคร่ํา ในภาวะที่การตั้งครรภ์มีน้ําคร่ําน้อยกว่า
ปกติ จนอาจมีผลกระทบต่อทารกได้ (ทําหัตถการนี้กรณีที่แพทย์ผู้ทําคลอดประเมินแล้วว่าเด็กยังไม่มีความผิดปกติใด) 
หรือ เป็นการเจาะเข้าไปในถุงนํ้าคร่ําเพื่อฉีดยาปฏิชีวนะ หรือ เป็นการฉีด hypertonic saline เพ่ือ terniation of 
pregnancy ในกรณีการตั้งครรภ์นั้นอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ ( ในกรณีอายุครรภ์น้อยกว่า 20 สัปดาห์ให้ใช้    
รหัส 75.0 ) 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
ตอ้งมีการบันทกึไว้ในส่วนใดสว่นหน่ึงของเวชระเบียน 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- ให้รหัส 75.37  Amnioinfusion 

                    Code also injection of antibiotic (99.21) 
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15.กลุ่มหัตถการ การล้วงรกกรณีทีไ่ม่รอรกคลอด 
 

กรณีทารกคลอดออกมาแล้วตัดสายสะดือ หลังจากน้ันระบุว่า มีการดึงรกออกเป็นการช่วยคลอดในระยะที่ 3 
(Active Management in the Third Stage of Labour : AMTSL) แต่พบว่า รกติด หรือ umbilical cord ขาด จึงมี
การล้วงรกเลยโดยไม่รอให้ครบ 30 นาที 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

ต้องมีการบันทึกรายละเอียดในเวชระเบียนว่า ดึงแล้วรกติด หรือ umbilical cord ขาด โดยการคลอดใน
ระยะท่ี 3 ยังไม่ถึง 30 นาที 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
- ให้รหัสล้วงรก 75.4 Manual removal of retained placenta แต่ไม่ต้องให้รหัสการวินิจฉัย“รกค้าง” 

(retained placenta : O72.0)  
- ถ้า Auditor ไม่พบหลักฐานว่ามีการล้วงรกด้วยสาเหตุใด แต่มีหลักฐานว่ามีการล้วงรกจริงก็ให้รหัส 75.4 ได้ 

 
16.กลุ่มหัตถการ Lysis of adhesions in pelvic cavity 
 

 การแก้ไขพังพืดของเยื่อบุช่องท้องในอุ้งเชิงกรานบริเวณมดลูก 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
- มีบันทึกการผ่าตัดว่า มีการทํา Lysis of adhesions in pelvic cavity และ มีการวินิจฉัยว่า มีการยึดติด หรือ

พังผืดของเยื่อบุช่องท้อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการทําผ่าตัด 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 54.59  Other lysis of peritoneal adhesions 
 

17.กลุ่มหัตถการ Laparoscopic Salpingectomy for ectopic pregnancy 
 

การผ่าตดัผ่านกล้อง เพือ่รักษาครรภ์นอกมดลูกท่ีทอ่นําไข่ 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

แพทย์บันทึกใน Operative note ว่าทํา Laparoscope Salpingectomy 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 54.21 Laparoscopy และ 66.62 Salpingectomy with removal of tubal pregnancy 
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18.กลุ่มหัตถการ Manual Vacuum Aspiration (MVA) 
 

 การใช้กระบอกดูดสญูญากาศ (manual vacuum aspirator) ดูดชิ้นเน้ือออกจากโพรงมดลูก 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 

         แพทย์มีการบันทึกว่ามีการทํา MVA ในเวชระเบียน 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
 ให้รหัสกลุ่ม 69.5 โดยแยกเป็น 
 

- 69.51  Aspiration curettage of uterus for termination of pregnancy 
- 69.52  Aspiration curettage following delivery of abortion 
- 69.59  Other aspiration curettage of uterus ( เช่น การทํา MVA เพื่อเก็บ endometrium หรือ   

          uterine content เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ) 
 
19.กลุ่มหัตถการ Menstrual Regulation (MR) 
 

เป็นการรักษาภาวะขาดประจําเดือน โดยไม่ได้มีการตรวจว่า มีการตั้งครรภ์หรือไม่ โดยใช้ manual vacuum 
aspirator ดูดในโพรงมดลูก 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
ตอ้งมีการบันทกึไว้ในเวชระเบียน 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 69.6 Menstrual extraction or regulation 
 

20.กลุ่มหัตถการ Conization of cervix 
 

เป็นการผ่าตัดปากมดลูกเป็นรูปกรวย เพื่อตัดเอา squamocolumnar junction และบริเวณที่ผิดปกติท้ังหมด 
มาตรวจทางพยาธิวิทยาซึ่งอาจเป็นการใช้วิธี cold-knife conization หรือ laser conization  

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
มีบันทึกรายละเอียดการทํา conization ในเวชระเบียน โดยบันทึกใน Operative note  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 67.2 Conization of cervix 
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21.กลุ่มหัตถการ Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) / Large Loop Excision 
of the Transformation Zone (LLETZ) 

 

การผ่าตัดปากมดลูก โดยใช้ขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้า เพ่ือนําชิ้นเน้ือของปากมดลูกที่ผิดปกติออกมาตรวจ
วินิจฉัยรอยโรคของปากมดลูกระยะก่อนมะเร็ง ในคนไข้ที่มีผลคัดกรองมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ  หรือ เพื่อการรักษาใน
กรณีที่การวินิจฉัยสมบูรณ์แล้ว    

 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

- มีบันทึกรายละเอียดการทํา LEEP ในเวชระเบียน โดยบันทึกรายละเอียดการทําใน Operative note หรือ 
OPD card  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส  67.32  Destruction of lesion of cervix by cauterization 

Electroconization of cervix 
LEEP (loop electrosurgical excision procedure) 
LLETZ (large loop excision of the transformation zone) 

 
22.กลุ่มหัตถการ Tubal Ligation (TL)หรือ Tubal Sterilization (TS) 
 

การผูกท่อนําไข่ ไม่ได้มีการตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของท่อนําไข่ หรือไม่ได้ระบุวิธีการทําหมันไว้ 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกใน Operative note ว่า Tubal ligation (TL) หรือ Tubal sterilization(TS) 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส  66.39  Other bilateral destruction or occlusion of fallopian tubes 

 
23.กลุ่มหัตถการ Tubal Resection (TR) 
 

วิธีทําหมันหญิง โดยการผูกและตัดแยกท่อนําไข่ออกจากกัน 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกใน Operative note ว่า Tubal resection หรือ TR 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian tubes 

กลับหน้าสารบัญ
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  24.กลุ่มหัตถการ Pomeroy operation 
 

ใช้วิธีการคล้องท่อนําไข่จากนั้นผูกแล้วตัดออกจากกัน 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกใน Operative note ว่า Pomeroy operation  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 66.32  Other bilateral ligation and division of fallopian tubes  

 
25.กลุ่มหัตถการ Modified Pomeroy operation  
 

วิธีการหนีบท่อนําไข่ แล้วผูก และตัดท่อนําไข่ 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกใน Operative note ว่า Pomeroy หรือ Modified Pomeroy operation 
  

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 66.32 Other bilateral ligation and division of fallopian tubes 

 
26.กลุ่มหัตถการ Total Abdominal Hysterectomy (TAH / Bilateral Salpingo-

Oophorectomy (BSO) 
 

เป็นการผ่าตัดมดลูก ปากมดลูก และ ตัดปีกมดลูกรวมทั้งรังไข่ทั้ง 2 ข้างออกผ่านทางหน้าท้อง 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
มีการบันทึกใน Operative note ว่ามีการผ่าตัด TAH with BSO 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ  
 ให้รหัสหตัถการ 2 รหัส ดังน้ี 

- 68.49 Other and unspecified total abdominal hysterectomy 
- 65.61 Other removal of both ovaries and tubes at same operative episode 

 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญ
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27.กลุ่มหัตถการ Hysteroscope for remove IUD 
 

การส่องกล้องผ่านทางปากมดลูก เพื่อนําห่วงอนามัยออกจากโพรงมดลูก 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกในรายงานการผ่าตัด 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัสหตัถการ 2 รหัส ดังน้ี 

- 68.12 Hysteroscopy และ 97.71 Removal of intrauterine contraceptive device 
 
28.กลุ่มหัตถการ Salpingoplasty or Tuboplasty 
 

เป็นการผ่าตัดท่อนําไข่ ที่ได้รับการทําหมันไปแล้ว เพื่อ restore potency of fallopian tubes 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

ต้องมีบันทึกไว้ใน operative note และ มีบันทึกไว้ในเวชระเบียนว่า เป็นการผ่าตัดแก้หมัน 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 66.79 Other repair of fallopian tube 

         
29.กลุ่มหัตถการ Salpingo-salpingostomy 
 

Salpingo-salpingostomy เป็นการผ่าตัดท่อนําไข่ท่ีตัน แล้วต่อส่วนที่ดีเข้าด้วยกัน 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
- ต้องมีบันทึกไว้ใน operative note และ มีบันทึกไว้ในเวชระเบียนว่า ไม่ได้เป็นการตันของท่อนําไข่จาก    

การทําหมัน 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 66.73 Salpingo-salpingostomy 

 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญ
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางกุมารเวชกรรม) 
 
1.กลุ่มหัตถการ Umbilical  Arterial  Catheterization (UAC) 
  

Umbilical  Arterial  Catheterization  หมายถึง การใส่สายสวนทาง Umbilical artery  เพื่อนําเลือดไป
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ ให้สารน้ํา 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
ระบุการทําหัตถการใน progress note หรือ Doctor’s order 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 38.91 Arterial catheterization 

 
2.กลุ่มหัตถการ Umbilical Vein Catheterization (UVC) 
  

Umbilical Vein Catheterization หมายถึง การใส่สายสวนทาง Umbilical vein  เพ่ือให้สารน้ําทางหลอด
เลือดดําในเด็ก หรือ นําเลือดไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
ระบุการทําหัตถการใน progress note หรือ Doctor’s order 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 38.92 Umbilical vein catheterization 

 
3.กลุ่มหัตถการ Venous Catheterization  
 

 Venous Catheterization หมายภึง การใส่สาย Catheter เข้าไปถึงเส้นเลือดดําส่วนกลาง  
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
ระบุการทําหตัถการใน progress note หรอื Doctor’s order 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส  38.93 Venous catheterization , not elsewhere classified  

 

ข้อควรระวัง : กรณีการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดํา ให้รหัส 99.18  

กลับหน้าสารบัญ
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4.กลุ่มหัตถการ Non invasive positive airway pressure   
   ( NCPAP, NIMV , BiPAP ,  NPCPAP , NIPPV ) 
 

 Non invasive positive airway pressure  หมายถึง  การให้แรงดันบวกเพื่อช่วยหายใจแกผู่้ป่วย ชนิดต่างๆ
โดยผ่านทาง face mask, nasal prong, nasal cannula, nasal mask etc. 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกหัตถการ ใน Progress Note  และ  Doctor’s order 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 93.90 Non invasive mechanical ventilation 

 
5.กลุ่มหัตถการ Invasive positive airway pressure  

(Mode of ventilation ต่างๆ: CPAP, CMV, IMV, AC, SIMV, PTV, HFOV, Flow cycle 
SIMV/AC ) 

 

 Invasive positive airway pressure  หมายถึง  การใหแ้รงดันบวกเพ่ือช่วยหายใจแกผู่้ป่วย ชนิดต่างๆโดย
ผ่านทาง endotracheal tube (96.04) tracheostomy (31.1-31.29) 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 บันทึกหัตถการใน Progress Note หรือ  Doctor’s order 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 96.7- Other continuous invasive mechanical ventilation โดยแบ่งตามระยะเวลาท่ีใส่

เคร่ืองช่วยหายใจ ดังน้ี 
1. กรณีไม่ระบุเวลา ให้รหัส 96.70 Continuous mechanical ventilation of unspecified duration 
2. กรณีระยะเวลาน้อยกว่า 96 ชั่วโมง  ให้รหัส 96.71 Continuous mechanical ventilation for less than 

96 consecutive hours 
3. กรณีระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 96 ชั่วโมง  ให้รหัส 96.72 Continuous mechanical ventilation for 

96 consecutive hours or More 
หมายเหต ุ    Mode of ventilation ต่างๆ มีดังนี ้
Continuous Mandatory Ventilation (CMV)  /  Intermittent Mandatory Ventilation (IMV)  
Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV) 
Assisted controlled ventilation (AC)  /  Patient trigger ventilation (PTV) 
Flow cycle SIMV/ Flow cycle AC  /  High Frequency Oscillatory Ventilation (HFOV) 

กลับหน้าสารบัญ
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6.กลุ่มหัตถการ Nitric oxide inhalation (iNO) 
   

Nitric oxide inhalation หมายถึง การให้แก๊สไนตริกผ่านเครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยลด pulmonary 
pressure 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
บันทึกหัตถการใน Progress Note และ Doctor’s order 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
 ให้รหัส 00.12 Administration of inhaled nitric oxide 
   
7.กลุ่มหัตถการ Transfusion of coagulation factors 
 

 Transfusion of coagulation factors หมายถึง การใหส้่วนประกอบของเลือดในผู้ป่วยที่ตอ้งการ ปัจจัยการ
แข็งตัวของเลือด เช่น ในผู้ป่วยโรค Hemophilia ผู้ป่วยที่มภีาวะ DIC (Disseminated Intravascular Coagulation) 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
มีคําสั่งแพทย์ระบุว่าให้ Cryoprecipitate หรือให้ Coagulation factors เพ่ือช่วยในการแข็งตัวของเลือด 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 99.06 Transfusion of coagulation factors  

 
8.กลุ่มหัตถการ Transfusion of plasma 
 

    Transfusion of plasma หมายถึง การใหพ้ลาสม่าในผู้ปว่ย  
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 มีคําสั่งของแพทย์ที่ระบุว่าให้ Aged plasma หรือ FFP  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 99.07 Transfusion of other serum   

 
9.กลุ่มหัตถการ Injection of gamma globulin  
  

 Injection of gamma globulin หมายถึง การให้ intravenous immunoglobulin (IVIG) หรือ hepatitis B 
immunoglobulin (HBIG) 

 
 
 

กลับหน้าสารบัญ
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แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 มีคําสั่งของแพทย์ที่ระบุว่าให้ intravenous immunoglobulin หรือ hepatitis B immunoglobulin 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 99.14 Injection of gamma globulin  
 

10.กลุ่มหัตถการ Transfusion of granulocyte   
 

 Transfusion of granulocyte  หมายถึง การให้เมด็เลือดขาวสกดั 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
มีคําสั่งของแพทย์ที่ระบุว่าให ้granulocyte   

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัส 99.09 Transfusion of other substance  

  
11.กลุ่มหัตถการ Total Parenteral Nutrition (TPN)  /  Peripheral Parenteral Nutrition    

(PPN) 
 

 Total Parenteral Nutrition :TPN  /  Peripheral Parenteral Nutrition :PPN  หมายถึง การให้
สารอาหารทางหลอดเลือดดํา เช่น 10+% Dextrose ร่วมกับ amino acid, fat, K2HPO4/KCl, Calcium อาจให้
วิตามิน ร่วมด้วย 
  

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
มีคําสั่งแพทย์วา่ให้สารอาหารทางหลอดเลือดดํา เช่น 10+% Dextrose, amino acid, fat 1-3.5 g/kg/day, 

 KCl /K2HPO4, Calcium อาจให้วิตามิน ร่วมด้วย  
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

ให้รหัส 99.15 Parenteral infusion of  concentrated nutritional substances   
 

ข้อควรระวัง : การให้ albumin เพียงชนิดเดียวไม่ถือว่าเป็นการให้ TPN (99.15)  ตอ้งให้รหสั 99.18  
 

ชนิดของสารอาหารทางหลอดเลือดดํา 
 

- ผลิตภัณฑ์ amino acid  : aminoleban, aminoplasmal, aminosol-10, Vaminolact   
                                 Aminovent  infant 

- ผลิตภัณฑ์ fat             : intralipid, lipovenos, SMOF, Omegaven, lipofundin, clinoleic acid  

กลับหน้าสารบัญ
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- ผลิตภัณฑ์วิตามิน         : OMVI 
      
หมายเหตุ  การให้รหัสหัตถการในผู้ป่วยเด็ก ให้ดูข้อมูลประกอบในการให้รหัสจาก 2 ส่วน เพ่ือยืนยันว่ามีการให้การ   
              รักษา หรือ ทําหัตถการน้ัน ได้แก่ 

1. Doctor ’s order  และ  Progress note  
2. Nurse’s note  และ  Medication sheet  
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางอายุรกรรม) 
 
1.กลุ่มหัตถการ Transarterial chemoembolization (TACE) หรือ transarterial oily 
chemoembolization (TOCE) 

 

TACE หรือ TOCE ถือเป็นหัตถการเดียวกัน โดยก่อนหน้าน้ันนิยมใช้ ชื่อหัตถการ TOCE แต่ปัจจุบันนิยมเรียก 
TACE มากกว่า Chemoembolization เป็นการให้ยาเคมีบําบัดร่วมกับการอุดก้ันหลอดเลือดแดงที่ไปเล้ียงมะเร็งตับ 
โดยผู้ป่วยที่จะใช้วิธีนี้ มะเร็ง     ไม่ควรแพร่กระจายออกนอกตับ ควรจะเป็นมะเร็งก้อนเดี่ยว และ อยู่กลีบใดกลีบหน่ึง
ของตับ ไม่ควรมี portal vein thrombosis (relative contraindication) เพราะจะทําให้เกิด liver failure ได้ 
สําหรับยาต้านมะเร็งที่นิยมใช้ในวิธีนี้ คือ doxorubicin mitomicin และ cisplatin 

TACE  เป็นการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบําบัดดังกล่าว ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าไปสู่บริเวณท่ีมีโรคอยู่
โดยตรงแล้วอุดก้ันหลอดเลือดน้ัน  เพ่ือไม่ให้เลือดไปเลี้ยงก้อนเน้ืองอกได้อีก วิธีการทําโดยการใส่สายสวนเล็กๆ เข้าไป
ทางหลอดเลือดแดงบริเวณแขนหรือขาหนีบ แล้วบังคับให้สายสวนเคลื่อนไปสู่หลอดเลือดที่ไปเล้ียงก้อนเน้ืองอกท่ีตับ
(selective Angiography) เม่ือได้เส้นเลือดที่ต้องการแล้ว  แพทย์จะฉีดยาเคมีบําบัดเข้าไปสู่ก้อนเน้ืองอกของตับ ซึ่ง
นิยมผสมยากับ lipiodol 5-20 มล.แล้วอุดหลอดเลือดเส้นนั้นซึ่งมีวิธีการอุดหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้เป็นสาร Jel foam 

ในบางคร้ังอาจมีการทําเฉพาะ embolization อย่างเดียวโดยไม่ได้ให้ยาเคมีบําบัด หรือ บางครั้งถ้าพบว่า      
มี shunt ระหว่างเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวเน้ืองอกกับระบบอื่น  แพทย์จะหลีกเล่ียงการผสมยากับ lipiodol เพราะอาจ

เกิด systemic emboli จาก lipiodol ได้  

2.กลุ่มหัตถการ Percutaneous Ethanal Injection :PEI  หรือ Direct Ethanal Injection :DEI 
 
 Percutaneous Ethanal Injection หมายถึง การฉีดแอลกอฮอล์เข้าก้อนมะเร็งตับ ใช้ได้ทั้งกรณี Primary 
or Secondary malignant neoplasm  เป็นการฉีดสาร Ethanol เข้าทําลายเซลล์มะเร็งตับ 
 

การทํา Direct Ablation ด้วยวิธีอ่ืน  
การทํา Direct Ablation ด้วยวิธีอื่น เช่น Radio-Frequency, Microwave, Magnetic wave, 

Cryotherapy  คือ การใช้เข็มแทงผ่านผิวหนังโดยตรง เพ่ือเข้าไปจ้ีทําลาย เซลล์มะเร็งที่เนื้อตับ 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 ควรบันทึกรายละเอียดของหัตถการท่ีทํา ว่าทําด้วยวิธีใด ใช้สาร หรือ ยาเคมีบําบัดชนิดใด 
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1.  กรณีที่ทําหัตถการ Transarterial chemoembolization (TACE)   

   ให้รหัส        99.25  Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance            
            ร่วมกับ รหัส  88.47  Arteriography of other intra-abdominal arteries  

2. กรณีที่ให้เฉพาะยาเคมีบําบัด (Transcatheter arterial infusion) ไม่ไดทํ้า  Embolization 
ให้รหัส        99.25  Injection or infusion of cancer chemotherapeutic substance                   
ร่วมกับ รหัส 88.47  Arteriography of other intra-abdominal arteries 

3.  กรณีที่ทําเฉพาะ Embolization (transcatheter arterial embolization ) ไม่ได้ให้ยาเคมีบําบัด 
ให้รหัส     99.29 Injection or infusion of other therapeutic or prophylactic substance                
ร่วมกับ รหัส  88.47  Arteriography of other intra-abdominal arteries  

4.  กรณีที่เป็นการฉีดแอลกอฮอลล์เข้าก้อนมะเร็งตับโดยตรง 
  ให้รหัส        50.94  Other injection of therapeutic substance into liver 

5. กรณีที่มีการจี้เพื่อทําลายก้อนมะเร็งในเนื้อตับ 
  ให้รหัส        50.24  Percutaneous Ablation of liver lesion or tissue 

       
3.กลุ่มหัตถการ Insertion of endotracheal tube   
  Insertion of endotracheal tube   หมายถึง การใส่ท่อช่วยหายใจผ่านทางปาก หรือ ทางจมูกเข้าสู่
หลอดลม 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
ควรบันทึกว่า มีการใส ่ET – tube ตั้งแต่เมือ่ใด และ ไปส้ินสุดเมือ่ไร 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1. กรณีใส่ท่อช่วยหายใจในรพ.ก ให้รหัส 96.04 ด้วย 
2. กรณีใส่ท่อช่วยหายใจจากรพ.ก แล้ว refer มารพ.ข  รพ.ข ไม่ต้องให้รหัส 96.04  
3. กรณีใส่ท่อช่วยหายใจเพ่ือการผ่าตัดในห้องผ่าตัดและยังจําเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจออกมาที่ ward หรือ ICU 

ไม่ต้องให้รหัส 96.04 
4. กรณใีส่ท่อช่วยหายใจเพ่ือการช่วยชีวิต (CPR) สามารถให้รหัสหัตถการ 96.04 ร่วมด้วยได้ 

4.กลุ่มหัตถการ Ventilator  support 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1. กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ น้อยกว่า 96 ชั่วโมง ให้รหัส 96.71 
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2. กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 96 ชั่วโมง ให้รหัส 96.72 
3. กรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจ และ ช่วยหายใจ โดยการบีบ Ambu bag หรือ on transport ventilator ใน

ระหว่างท่ีมีการ Transfer ผู้ป่วยไปหน่วยบริการอื่น ไม่ต้องให้รหัสหัตถการ 96.71 เน่ืองจากเป็นกระบวนการของการ
ส่งต่อ 

4. กรณีที่ใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อทํา CPR แล้วผู้ป่วยเสียชีวิต ไม่ต้องให้รหัส 96.71 
 

หมายเหตุ  
       1)ในภาวะที่ผู้ป่วยมีการใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วมีการหยุดการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ แต่ยังไม่ได้ off ET-tube
ต่อมามีการใช้เคร่ืองช่วยหายใจอีกในการนอนโรงพยาบาลคร้ังเดียวกัน การนับระยะเวลาในการใช้เครื่องช่วยหายใจที่
ถูกต้องในการนอนโรงพยาบาลคร้ังนั้น คือ การรวมระยะเวลา (ชั่วโมง-วัน) ของการใช้เครื่องช่วยหายใจแต่ละครั้งตั้งแต่
เริ่มใส่เครื่องช่วยหายใจ จนถึงเวลาที่ถอดเคร่ืองช่วยหายใจ (extubation) 
     2) ถ้าผู้ป่วย off ET- tube ไปแล้วต่อมาต้องใส่   ET- tube และมีการใช้เครื่องช่วยหายใจอีกในการนอนใน
โรงพยาบาลครั้งเดียวกัน การนับระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจให้นับช่วงเวลาท่ีมีการใช้เครื่องช่วยหายใจจนถึง off 
ET- tube ครั้งที่นานท่ีสุดเพียงครั้งเดียวต่อการนอนในโรงพยาบาลในครั้งน้ัน 
         3)ในกรณีที่ใช้วิธีการช่วยหายใจแบบ noninvasive ventilation ให้ใช้รหัส 93.90 

 
หลักการนับช่ัวโมงในการใช้เครือ่งช่วยหายใจ 

กรณทีี่ 1: 
กรณี Admit แล้วใส่ท่อช่วยหายใจและใช้เครื่องช่วยหายใจ ให้นับชั่วโมงตั้งแต่ใส่ท่อช่วยหายใจ ไปจนถึงถอด

ท่อช่วยหายใจออก (T5–T1) 
 

 

กลับหน้าสารบัญ



130

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      122 

 

หลักการนับช่ัวโมงในการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
กรณทีี่ 2: 

กรณีใส่ท่อช่วยหายใจมาจากที่อื่น ก่อน Admit แล้ว ใส่เครื่องช่วยหายใจ และ Refer ไปที่อื่น ให้นับชั่วโมง
ตั้งแต่ Admit จนถึง Refer หรือ Discharge (T9 – T0) 

 

หลักการนับช่ัวโมงในการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
กรณทีี่ 3: 

กรณี Admit แล้วใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่เครื่องช่วยหายใจ ต่อมาทํา tracheostomy  เริ่ม weaning และ ถอด
เครื่องช่วยหายใจ ให้นับชั่วโมง ตั้งแต่ใส่ท่อช่วยหายใจ จนถึง ถอดเครื่องช่วยหายใจ (T4 –T1) 
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หลักการนับช่ัวโมงในการใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 
กรณทีี่ 4: 
       กรณี Admit แล้ว ทํา tracheostomy ใส่เคร่ืองช่วยหายใจ ต่อมา weaning แลว้ ถอดเครือ่งชว่ยหายใจ    ให้
นับชั่วโมง ตั้งแต่เร่ิมใส่เคร่ืองช่วยหายใจ จนถึง ถอดเครือ่งช่วยหายใจ (T4 – T2) 

 
หลักการนับชั่วโมงในการใช้เครือ่งช่วยหายใจ 

กรณทีี่ 5: 
กรณีผู้ป่วย on tracheostomy ก่อน Admit และหลัง admit ใส่เครื่องช่วยหายใจ ต่อมา Refer หรือ 

Discharge (T9 –T0)  ให้นับชั่วโมงตั้งแต่ Admit จนถึงเวลาท่ี Refer หรือ Discharge 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 (การสรุปและให้รหัสหัตถการทางอายุรกรรมหัวใจ) 
 

กลุ่มหัตถการทีเ่กี่ยวข้องกับหลอดเลอืดและหัวใจ 
(Cardiovascular and Peripheral  Intervention) 
A. Cardiac  procedure  หัตถการที่เกีย่วข้องกับหวัใจและหลอดเลือดหัวใจ  
  

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
1. Coronary arteriography or coronary arteriogram เป็นการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน  

โดยการฉีดสารทึบแสงเพื่อตรวจหลอดเลือดหัวใจ  ถ้ามีการตีบค่อยพิจารณาทําการขยายหลอดเลือด หรือที่เรียกว่า 
การทําบอลลูนต่อไป (PCI) โดยแพทย์จะใช้สายสวนขนาดเล็ก(ประมาณ 2 มม.) ใส่เข้าไปตามหลอดเลือดแดงจาก
บริเวณขาหนีบหรือแขน จนถึงหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ(Coronary artery) แล้วฉีดสารทึบแสงเข้าทางสายสวนน้ัน 
เพื่อตรวจดูว่ามีการตีบแคบหรือตันของหลอดเลือดโคโรนารี่บริเวณใดหรือไม่ โดยท่ัวไปเส้นเลือดมี 2 ข้าง คือ         
เส้นด้านซ้าย(left coronary)  ซึ่งแตกออกเป็น left anterior descending(LAD) และ left circumflex(LCX) และ 
เส้นด้านขวา(right coronary,RCA) จึงต้องใช้สายสวน 2 เส้น เพ่ือเข้าไปทางเส้นซ้ายและเส้นขวา การฉีดสีโดยทั่วไป
ส่วนใหญ่ใช้ judkins techinique และใช้เป็นชื่อวิธีใส่สายสวนทางเส้นเลือด ขวาและซ้าย โดยใช้ตัวย่อคือ JR-JL (Rt. & 
Lt. judkins technique) และใช้คู่กับวิธีแทงเส้นเลือด ที่เรียกว่า Seldinger technique  แพทย์จะบันทึกผลการตรวจ
หลอดเลือดหัวใจว่า ตีบก่ีเส้น และ ตีบก่ีเปอร์เซ็นต์ ตามปกติ เรานับเส้นเลือดหัวใจ เป็น 3 เส้นหลัก คือ จากด้านซ้าย 2 
เส้น และด้านขวา 1 เส้น ถ้ามีการตีบมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เส้นใดเส้นหนึ่ง ถือว่าว่าเส้นน้ันตีบ แต่โดยทั่วไปจะมี
รายงานการตีบ ในใบรายงานว่าผลเป็นอย่างไร รวมท้ัง มีระบุวิธีการทําไว้ชัดเจน และ ระบุว่าใช้สายสวนกี่เส้น เช่น 

 Coronary arteriography using single catheter คือ มีการรายงานว่ามีการใช้สายสวนเพียงเส้น
เดียว คอื เส้นขวา หรือเส้นซา้ย  ( JR หรือ JL ) อย่างใดอย่างหน่ึง                      

 Coronary arteriography using two catheters มีการใช้สายสวนท้ังเส้นซ้ายและเส้นขวา ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จําเปน็ตอ้งทําวิธีนี้เพราะตอ้งดหูลอดเลือดให้ครบทั้งสองฝั่ง 

ควรตรวจสอบในใบบันทึกการทําหัตถการว่า แพทย์ใช้เทคนิคอะไร หรือ ใชส้ายสวนก่ีเสน้ 
ตัวอย่างใบบันทึกการทําหัตถการ : Coronary arteriography by judkins technique 
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2. Coronary arterioplasty or coronary angioplasty (PCI/PTCA) คือ การรักษาโรคหลอดเลือดแดง  

โคโรนารีที่ไปเลี้ยงหัวใจตีบหรือตัน วิธีนี้จะต้องมีการทํา coronary angiogram มาก่อน โดยอาจทําในการนอน
โรงพยาบาลครั้งก่อน และมาทําการรักษาครั้งน้ีด้วย PCI หรือ ทําต่อเนื่องในครั้งเดียวกันเลยก็ได้ วิธีทําโดยการใส ่
balloon หรือลูกโป่งเล็กๆ อยู่บริเวณปลายของสายสวน ซึ่งบอลลูนนี้จะใส่เข้าไปในหลอดเลือดแดงที่ตีบอยู่ หลังจาก
นั้นแพทย์จะดันให้ลูกโป่งพองออกตรงตําแหน่งที่ตีบ แรงกดของลูกโป่งก็จะดันผนังหลอดเลือดที่ตีบนั้นให้ขยายออก  
ทําให้เลือดสามารถไหลผ่านไปเล้ียงหัวใจได้มากข้ึน แพทย์มักบันทึกว่า “Pre dilatation/Post dilatation with 
balloon, PCI Balloon Inflated @ at ………..”  

แพทย์มักจะเขียนย่อว่า “PCI” ซึ่งย่อมาจาก “Percutaneous Coronary  Intervention” ไม่แนะนําให้
แพทย์บันทึกเฉพาะ PCI เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าทํา angioplasty ก่ี vessel หรือ ก่ีตําแหน่งจะทําให้ได้รหัส     
ที่ไม่ครบถ้วน ควรระบุให้ชัดเจนว่า ทําที่ตําแหน่งใด หรอื ทําก่ี vessel หรือ ก่ีตําแหน่ง เช่น  

 PCI at LAD หรือ PCI at RCA หรือ PCI at proximal LAD 
 PCI at proximal LAD and LCx 

3. Insertion of coronary stent คือ การใส่ขดลวดคํ้ายันหลอดเลือด เพ่ือเปิดผนังหลอดเลือด และป้องกัน
ไม่ให้เกิดการก่อยุบตัวของของผนังหลอดเลือดขึ้นอีก หลังจากได้รับการรักษาด้วยวิธีการทําบอลลูนแล้ว ขดลวดคํ้ายันมี 
2 ชนิด คือ ชนิดเคลือบยา(Drug Eluting Stent : DES) กับ ชนิดไม่ได้เคลือบยา(Bare metal Stent, Non-drug 
Eluting Stent : BMS) แพทย์มักระบุชนิดของขดลวดท่ีใส่(ชื่อ) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาวของขดลวด เช่น 
Insert DES :Taxus Liberte 2.5x28 mm. หรือ Taxus Liberte 2.5x28 mm. was place แพทย์ควรระบุให้ชัดเจน
ว่า ใช้ขดลวดคํ้ายัน (Stent) ชนิดใด และใช้ก่ีเส้น เช่น 

 Insert of 2 Drug Eluting Stent หรือ 
 Insert of 1 Non-drug Eluting Stent  

 แพทย์อาจระบุย่ีห้อของขดลวดคํ้ายันที่ใช้ แต่ไม่แนะนําให้ระบุเฉพาะยี่ห้อ เน่ืองจากยี่ห้อของขดลวดคํ้ายัน
(stent) มีจากหลายบริษัท ผู้ให้รหัสอาจเลือกรหัสไม่ถูกต้อง  
 แพทย์อาจบันทึกสรุปการทําหัตถการดังนี ้  

 PCI at LAD with Insert of 2 Drug Eluting Stent หรือ 
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 PCI at proximal LAD and LCx with 1 DES to Proximal LAD and 1 BMS to LCx 
ควรตรวจสอบบันทึกการทําหัตถการให้แน่ใจว่า  
 มีการทําหัตถการขยายหลอดเลือด(angioplasty) หรือไม่, จํานวน vessel และตําแหน่งที่ทํา  
 ใส่ขดลวดคํ้ายันหลอดเลือด (stent) หรือไม่ ชนิดใด เคลือบยาหรือไม่เคลือบยา  
 จํานวนขดลวดค้ํายันหลอดเลือดที่ใส่  

ตัวอย่างใบบันทึกการทําหัตถการ : PTCA with Stent 
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4. Angiocardiography of heart structure หมายถึง การฉีดสารทึบแสงเพื่อตรวจการบีบตัวของ Heart 
structure แพทย์ควรระบุให้ชัดเจนว่า มีการฉีดสารทึบแสงตรวจ Heart structure ส่วนใด เช่น 

  Angiocardiography of right heart structure การฉีดสีเข้าไปในส่วนของ หัวใจห้องล่างขวาเพื่อดู
ลักษณะการทํางาน และดูภาวะล้ินหัวใจบางชนิด ของหัวใจด้านขวา มักใช้ในโรคหัวใจพิการแต่กําเนิด เป็นต้น 

 Angiocardiography of left heart structure การทําหัตการนี้ใช้ร่วมกับ การตรวจวินิจฉัย     
หลอดเลือดหัวใจ coronary angiogram เพื่อดูการบีบตัวของหัวใจล่างซ้าย และดูลิ้นหัวใจทางฝ่ังซ้ายว่าร่ัวหรือไม่ 
บางคร้ังอาจใช้คําว่า LV angiogram ให้ดูในรายงานของการทํา coronary angiogram ว่ามีการทําหัตการน้ีหรือไม่โดย
ส่วนใหญ่ถ้ามีการทํา coronary angiogram เพียงอย่างเดียว มักจะมีการทํา LV angiogram ร่วมด้วย แต่ถ้ามีการทํา 
coronary angiogram ร่วมกับ PCI  มักจะไม่ทํา LV angiogram ในคร้ังเดียวกันน้ีเนื่องจากจะได้รับสารทึบแสงมาก
เกินไป 

 Combined right and left heart angiocardiography คือ การทําทั้งสองชนิด 
5. Cardiac catheterization หมายถึง การวัดแรงดัน(Pressure) ใน cardiac chambers ต่างๆ พร้อมกับ      

ดูดเลือดประมาณ 1 c.c. เพ่ือนํามาหาค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation) เพื่อตรวจหาความ
ผิดปกติทางสรีรวิทยา เช่น VSD, ASD, PDA เป็นต้น แบ่งเป็น Left heart, Right heart, combined cardiac 
catheterization แพทย์มักจะบันทึกผลการวัดความดันโดยสังเกตจาก แพทย์จะบันทึกค่าแรงดัน(Pressure) และค่า
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Oxygen saturation) ที่วัดได้จาก cardiac chambers ต่างๆ ควรระบุให้ชัดเจนว่า
มีการตรวจใน cardiac chambers ส่วนใด เช่น 

 Right heart cardiac catheterization                                      37.21 
 Left heart cardiac catheterization                                  37.22 
 Combined right and left heart cardiac catheterization   37.23 

ควรตรวจสอบบันทึกการวัดความดัน (Pressure) และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Oxygen 
saturation) ในใบบันทึกการทําหัตถการ 

6.Intravascular Coronary Ultrasonography :IVUS หมายถึง การใช้หัวตรวจ ultrasound ขนาดเล็กติด
ที่ปลายสายสวนหัวใจผ่านเข้าไปตามสายสวนตัวนําไปยังบริเวณหลอดเลือด coronary ที่ต้องการตรวจ เพื่อตรวจสอบ
สภาพอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ โดยภาพท่ีได้มีความละเอียดสูงและสามารถหมุนดูได้รอบ 360 องศา จะทําให้เห็น
ภาคตัดขวางของผนังเส้นเลือดในชั้นต่างๆ จึงมองเห็นผนังหลอดเลือดหัวใจและภายในหลอดเลือดหัวใจได้อย่างชัดเจน 
ช่วยให้แพทย์หัวใจสามารถตรวจพยาธิสภาพหลอดเลือดหัวใจได้อย่างละเอียดกว่าการฉีดสีธรรมดา เพื่อช่วยดําเนินการ
ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจใช้ติดตามผลการรักษาได้ถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  
การฉีดสีหรือการทําบอลลูนไม่จําเป็นต้องใช้ IVUS ทุกคร้ังข้ึนอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ว่า ผู้ป่วยรายน้ีไม่สามารถ
วินิจฉัยหรือรักษาได้ตามวิธีปกติ 
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7.  
8.  
9.  

ภาพแสดงการทํา IVUS (Intravascular Coronary Ultrasonography)  
  
 การทํา Ultrasound  นอกจาก IVUS แล้วยังมีการตรวจอีกชนิดหน่ึงเรียกว่า Intracardiac 
echocardiography ใช้ตัวย่อว่า ICE เป็นการใช้ หัวอัลตราซาวด์ขนาดเล็กใส่เข้าไปในหลอดเลือดดําผ่านไปที่หัวใจห้อง
ขวา เพื่อใช้ช่วยดูตําแหน่งของหัวใจ มักใช้ร่วมกับการทําหัตถการ ที่ทํากับลิ้นหัวใจ (mitral valvuloplasty ) หรือ
หัตถการการปิดรูร่ัวของหลอดเลือดหัวใจ ( ASD closure )  

7. Insertion of Intra aortic  balloon pump :IABP หมายถึง การใส่สายสวนท่ีมีบอลลูน เข้าหลอดเลือด
แดงใหญ่ ร่วมกับใช้เคร่ืองเพ่ิมสมรรถภาพของหัวใจ เพื่อพยุงการทํางานของหัวใจในผู้ป่วยท่ีมีภาวะหัวใจล้มเหลว หรือ 
ภาวะ shock เพื่อ ช่วยเพ่ิม coronary blood flow  และ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจห้องล่างซ้าย 

8.  การตรวจพิเศษโดยวัดความดันในหลอดเลือดหัวใจ ( coronary artery pressure measurement) 
หมายถึง  การใช้ลวดชนิดพิเศษใส่เข้าไปในหลอดเลือดหัวใจผ่านทางสายสวน ในกรณีที่ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจแล้วผล
การฉีดสีตีบไม่ชัดเจน (ส่วนใหญ่ประมาณ 50 % ถึง 60 %) แพทย์จะใช้ลวดชนิดพิเศษน้ีวัดความดันภายในหลอดเลือด
หัวใจส่วนปลายหลังจากจุดตีบเทียบกับความดันในหลอดเลือดแดงทั่วไปโดยค่าท่ีได้ออกมาจะเป็นค่าสัดส่วน ถ้าสัดส่วน
ความดันไดน้้อยกว่า 0.80 (FFR < 0.80)  ถือว่ามีการตีบของหลอดเลือดจุดน้ันจริง สมควรที่จะทําการขยายหลอด
เลือดหัวใจในจุดน้ัน ๆ ( FFR ย่อมาจาก Frational flow reservere study) ใช้รหัส 0059 intravascular 
measurement of coronary arteries. หัตถการนี้มีประโยชน์ คือ ทําให้ลดอัตราการทําบัลลูนหลอดเลือดหัวใจที่ไม่
จําเป็นลงไป 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1. coronary arteriography or coronary arteriogram 

 ถ้าแพทย์บันทึกว่า Coronary arteriography by judkins technique using single catheter 
    ให้รหัส 88.55 : Coronary arteriography using single catheter 
 ถ้าแพทย์บันทึกว่า Coronary arteriography by judkins technique using two catheter 

ให้รหัส 88.56 : Coronary arteriography using two catheters 
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 00.46 Insertion of two vascular stents 
 00.47 Insertion of three vascular stents 
 00.48 Insertion of four or more vascular stents 
 

5. Intravascular Coronary Ultrasonography กรณีที่แพทย์บันทึกว่ามีการทํา IVUS ให้รหัส 
 00.24 Intravascular imaging of coronary vessels, Intravascular ultrasound (IVUS),   
             coronary vessels 

6. Insertion of Intra aortic  balloon pump  กรณีท่ีแพทย์บันทึกว่ามีการทํา IABP ให้รหัส 
 37.61   Implant of pulsation balloon 

7. Injection or infusion of thrombolytic agent กรณีที่แพทย์บันทึกว่ามีการฉีดยากลุ่ม thrombolytic 
agent  ควรตรวจสอบให้ชัดเจนว่า เป็นการฉีดเข้าทาง Intravenous หรือ Intracoronary artery  โดยให้รหัส 

 99.10 injection or infusion of thrombolytic agent กรณีท่ี ฉีดเข้าทาง Intravenous 
 36.04 Intracoronary artery thrombolytic infusion (รวมถึงการฉีดยากลุ่ม Platelet Inhibitor) 

กรณีที่ ฉีดเข้าทาง Intracoronary artery 
 99.20 Injection or infusion of Platelet Inhibitor กรณีที่ฉีดเข้าทาง Intravenous 
 Intravascular ultrasound of coronary vessel ( IVUS) ใช้ 0024 ส่วน intracardiac  

echocardiography ( ICE) ใช้ 37.28 
 intravascular measurement of coronary arteries. หรือ FFR  ใช้รหัส 00.59  

 

    ข้อควรระวัง  
การวินิจฉัยและการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไม่ควรมีการให้รหัส การทํา cardiac catheterization 

(37.21 – 37.23) มาร่วมด้วยอีก เพราะการทํา cardiac catheterization มักใช้วินิจฉัยและรักษาในโรคหัวใจพิการแต่
กําเนิด (congenital heart disease) มักจะมี coder เข้าใจผิดใส่รหัสนี้เข้าไปในกลุ่มหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่เสมอ 
ยกเว้น มีหลกัฐานการวัดแรงดันใน cardiac chamber 

 

B. Peripheral  vascular procedure 
 

หัตถการที่เก่ียวข้องกับหลอดเลือดแดงอื่นๆ ประกอบด้วย 
Percutaneous transluminal angioplasty : PTA หมายถึง หัตถการเพ่ือการรักษาโรคหลอดเลือดแดงอื่นๆ      

ที่นอกเหนือจากหลอดเลือดแดงโคโรนารี เช่น Peripheralartery, Head & neck artery, Carotid artery, Pre 
cerebral artery, Intracranial artery โดยการเจาะรูผ่านทางผิวหนัง เพื่อใส่สายสวนหลอดเลือดที่มี balloon หรือ
ลูกโป่งเล็กๆ อยู่บริเวณปลายของสายสวน ซึ่งบอลลูนน้ีจะใส่เข้าไปในหลอดเลือดแดงที่ตีบอยู่ หลังจากน้ันแพทย์จะดัน
ให้ลูกโป่งพองออกตรงตําแหน่งที่ตีบ แรงกดของลูกโป่งก็จะดันผนังหลอดเลือดที่ตีบนั้นให้ขยายออกทําให้เลือดสามารถ
ไหลผ่านไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆได้มากขึ้น 
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หัตถการที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
1. Arteriography or arteriogram of non coronary artery 
2. Arterioplasty or angioplasty of non coronary artery 
3. Insertion of non coronary stent 
4. Injection or infusion of thrombolytic agent 

 

แนวทางการบันทึกของแพทย์(Auditor) 
 ใช้แนวทางเดียวกับ Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) 
  

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1. Arteriography or arteriogramof non coronary artery 

1.1. Arteriography or arteriogramof cerebral arteries (head and neck)  
 ให้รหัส 88.41 : Arteriography of cerebral arteries 
1.2. Arteriography or arteriogram of aorta (arch) (ascending) (descending) 
 ให้รหัส 88.42 : Aortography 
1.3. Arteriography or arteriogram of pulmonary arteries 
 ให้รหัส 88.43 : Arteriography of pulmonary arteries 
1.4. Arteriography or arteriogramof other intra-thoracic arteries 
 ให้รหัส 88.44 : Arteriography of other intra-thoracic vessels 
1.5. Arteriography or arteriogram of renal arteries 
 ให้รหัส 88.45 : Arteriography of renal arteries 
1.6. Arteriography or arteriogram of mesenteric and other intra-abdominal arteries 

 ให้รหัส 88.47 : Arteriography of other intra-abdominal arteries 
1.7. Arteriography or arteriogramof brachial and other upper extremity arteries 
 ให้รหัส 88.49 : Arteriography of other specified sites 
1.8. Arteriography or arteriogram of femoral and other lower extremity arteries 
 ให้รหัส 88.48 : Arteriography of femoral and other lower extremity arteries 
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2. Arterioplasty or angioplasty of non coronary artery 
2.1. Percutaneous transluminal angioplasty of 

 Femoropopliteal artery 
 Iliac artery 
 Mesenteric artery 
 Renal 
 Subclavian 
 upper extremity NOS 
 lower extremity NOS 
 peripheral NEC, specified site NEC 

 
2.2. Percutaneous transluminal angioplasty of 

 Basilar artery 
 Carotid artery 
 Vertebral artery 
 Precerebral artery (extracranial) 

2.3.  Percutaneous transluminal angioplasty of cerebral (intracranial) arteries 
ให้รหัส 00.62 : Percutaneous angioplasty or atherectomy of intracranial vessel(s) 

3. Insertion of non coronary stent 
3.1. Percutaneous insertion of carotid artery stent(s) 
 ให้รหัส 00.63 : Percutaneous insertion of carotid artery stent(s) 
3.2. Percutaneous insertion of extracranial artery stent(s), basilar stent, vertebral stent 
 ให้รหัส 00.64 : Percutaneous insertion of other precerebral (extracranial) artery stent(s) 
3.3. Percutaneous insertion of intracranial vascular stent(s) 
 ให้รหัส 00.65 : Percutaneous insertion of intracranial vascular stent(s) 
3.4. Insertion of drug-eluting peripheral vessel stent(s) 
 ให้รหัส 00.55 : Insertion of drug-eluting peripheral vessel stent(s) 
3.5. Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel stent(s) 

mesenteric artery, peripheral artery, renal artery, Bare stent(s), Bonded stent(s), drug-
coated stent(s) ให้รหัส 39.90 : Insertion of non-drug-eluting peripheral vessel stent(s) 
 ร่วมกับ รหัสหัตถการ  number of vascular stents inserted ดังนี้ 
 00.45 Insertion of one vascular stent or Number of stents, unspecified 

ใช้รหสั 39.50 : Angioplasty or atherectomy  
of other non-coronary vessel(s) 

ใช้รหสั 00.61 : Percutaneous angioplasty or 
atherectomy of precerebral (extracranial) vessel(s) 
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 00.46 Insertion of two vascular stents 
 00.47 Insertion of three vascular stents 
 00.48 Insertion of four or more vascular stents 

number of vessels treated ดังน้ี 
 00.40 Procedure on single vessel or Number of vessels, unspecified 
 00.41 Procedure on two vessels 
 00.42 Procedure on three vessels 
 00.43 Procedure on four or more vessels 
 00.44 Procedure on vessel bifurcation 

 

C. Treatment for cardiac arrhythmia 
 

Pacemaker replacement หมายถึง การใส่เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจสําหรับรักษาภาวะหัวใจเต้นช้า
ผิดปกติ  เพ่ือให้ระบบการไหลเวียนของเลือดอยู่ในภาวะปกติ หรือ ใกล้เคียงปกติมากที่สุดทั้งในขณะพักและขณะออก
กําลังกาย โดยทั่วไปเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือชนิดชั่วคราว และ ชนิดถาวร 

1. เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชนดิชั่วคราว (temporary  pacemaker) 
1.1  Transcutaneous pacemaker เป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดตัวเคร่ืองอยู่ภายนอกร่างกายมีอิเล็คโทรด

แปะติดอยู่ที่ผิวหนังด้านหน้า และด้านหลังของอกด้านซ้ายอย่างละแผ่น เป็นชนิดที่ใช้ง่ายที่สุด ไม่ต้องผ่าตัดหรือแทง
หลอดเลือด เหมาะสําหรับใช้งานในกรณีฉุกเฉินเพ่ือแก้ไขภาวะหัวใจหยุดเต้น แต่อาจทําให้ผู้ป่วยเจ็บปวดเน่ืองจาก
กระตุ้นผ่านกล้ามเน้ือและกระดูก 

1.2  Transvenous pacemaker เป็นเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจแบบชั่วคราวเช่นกัน ตัวเคร่ืองจะอยู่
ภายนอกร่างกาย  แต่สายอิเล็คโทรดสอดผ่านหลอดเลือดดําท่ีใต้หัวไหล่ (subclavian vein) หรือหลอดเลือดดําที่คอ 
(internal jugular vein) ผ่านหัวใจห้องบนขวาเข้าไปเก่ียวอยู่ที่ผนังด้านในของหัวใจห้องล่างขวา ตัวเคร่ืองกําเนิด
สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหวัใจมีลักษณะเป็นกล่อง จะมีแหล่งพลังงาน คือ แบตเตอรี 

2. เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชนดิถาวร (permanent  pacemaker)  
เป็นการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ โดยวิธีการผ่าตัดเข้าทางหลอดเลือดดําบริเวณหน้าอกระหว่าง

กระดูกไหปลาร้ากับราวนม หรืออาจฝังทางหน้าท้องก็ได้ แล้วสอดสายสื่อเข้าไปตามหลอดเลือดดําจนถึงตําแหน่งของ
ห้องหัวใจที่แพทย์ต้องการ ปลายสายสื่อจะไปสัมผัสกับผนังด้านในของหัวใจ ส่วนตัวกําเนิดสัญญาณไฟฟ้าจะฝังอยู่ใต้
ผิวหนังบริเวณทรวงอกด้านบน โดยแพทย์จะควบคุมการเต้นของเคร่ืองให้เหมาะสมกับการเต้นของหัวใจในผู้ป่วยแต่ละ
ราย  จุดประสงค์เพื่อปล่อยกระแสไฟฟา้ไปกระตุ้นกล้ามเน้ือหัวใจให้ทํางานด้วยอัตราการเต้นตามปกติ 
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การทํางานของเคร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจ แบ่งเป็น  2  ชนดิ      
1. แบบกําหนดอัตราเร็วคงท่ี (fixed-rate mode หรือ asynchronous mode) เครื่องจะเปลี่ยน

สัญญาณไฟฟ้าออกมาช่วยการเต้นของหัวใจตลอดเวลา ด้วยอัตราที่เท่ากันตลอดไม่ว่าผู้ป่วยจะมีอัตราการเต้นของหัวใจ
ตนเองมากน้อยเพียงใด มีข้อเสีย คือ เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ง่าย 

2.  แบบอัตโนมัติทํางานสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าภายในหัวใจ (demand pacemaker) เครื่องจะไม่ทํางาน

จนกว่าอัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยช้ากว่าที่เครื่องกําหนด เน่ืองจากมีระบบรับสัญญาณเพ่ิมในตัวเครื่อง ซึ่งเมื่อรับ
สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยเองได้แล้ว ก็จะยับยั้งไม่ให้มีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมากระตุ้นหัวใจ โดยสายสื่อ
มีหน้าที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าและรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้า (R wave) ของผู้ป่วย เมื่อได้รับสัญญาณก็จะส่งกลับไปท่ีการรับ

สัญญาณของตัวเคร่ืองเพื่อยับย้ังไม่ให้ปล่อยกระแสไฟออกมากระตุ้น ข้อดี คือ ส่งกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นหัวใจเท่าที่

จําเป็น และไม่แย่งชิงจังหวะการเต้นกับของผู้ป่วย 
ชนิดของเคร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ 
1. Single chamber pacemaker หมายถึง การส่งสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นการเต้นของหัวใจจะเกิดที่ห้องหัวใจ

ห้องใดห้องหนึ่ง เช่น VOO(ventricular asynchronous) จะกระตุ้นที่หัวใจห้องล่างแบบที่อัตราเร็วเท่ากันตลอด หรือ 
VVI (ventricular  inhibit) จะมีการกระตุ้นและรับสัญญาณจากหัวใจที่หัวใจห้องล่าง โดยจะยับย้ังไม่ให้สัญญาณไฟฟ้า
ออกจากตัวเครื่อง ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยเร็วกว่าของเครื่อง แบบ VVI นี้ มักนิยมใช้แพร่หลาย หรือ AAI 
(atrial inhibit) จะมีการกระตุ้น และรับสัญญาณอยู่ที่หัวใจห้องบน หลักการทํางานคล้ายแบบ VVI  

2. Dual chamber pacemaker หมายถึง การส่งสัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นการเต้นของหัวใจจะเกิดที่ห้องหัวใจ
ทั้ง 2 ห้อง ช่วยให้การบีบตัวของหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่างเป็นไปตามลําดับ ทําให้หัวใจห้องบนไล่เลือดลงสู่หัวใจ
ห้องล่างก่อนที่หัวใจห้องล่างจะบีบตัวเพ่ือไล่เลือดไปเลี้ยงร่างกาย ซึ่งทํางานใกล้เคียงกับการทํางานปกติของหัวใจ 
ใกล้เคียงธรรมชาติมากท่ีสุด เช่น DVI(AV sequential) จะกระตุ้นทั้งหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง แต่รับสัญญาณที่
หัวใจห้องล่างเท่านั้น ถ้าหัวใจเต้นตามปกติสัญญาณจะถูกส่งจากหัวใจห้องล่างกลับไปยังเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ ทําให้
เครื่องไม่ส่งสัญญาณไฟฟ้าออกไป แต่ถ้าไม่มีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างก่อนกําหนดของเคร่ือง เครื่องจะปล่อย
กระแสไฟฟ้าออกไปทั้งที่หัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง แต่ช่วงเวลาท่ีกระแสไฟฟ้าส่งถึงหัวใจห้องล่างจะช้ากว่าหัวใจ
ห้องบนเล็กน้อย เป็นผลให้มีการเต้นที่สัมพันธ์กัน หรือ แบบ DDO (fully automatic pacemaker)  การทํางานคล้าย
แบบ DVI แต่สามารถรับและส่งสัญญาณได้ทั้งหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง 

3. Biventricular pacemaker หรือเรียกว่า Cardiac resynconization therapy (CRT)  เป็นการใส่ 
เคร่ืองกระตุ้นหัวใจเพ่ือให้หัวใจทั้งสองห้อง ท้ังซ้ายและขวาทํางานประสานกันอย่างสอดคล้องกัน โดยใส่สายเข้าไปที่
หัวใจทั้งห้องสองห้องและกําหนดเวลาให้บีบตัวสัมพันธ์กัน ใช้ในผู้ป่วยที่เป็นหัวใจวายเรื้อรัง  

   Automate Defribrillator (AICD) คือการฝั่งเครื่องกระตุกหัวใจ เข้าไปที่ห้องหัวใจโดยตรง ใช้ในกรณีผู้ป่วย
ที่ มีไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปรกติ ( ventricular tachycardia หรือ ventricular fibrillation ) เครื่องจะทําการ อ่านคล่ืน
หัวใจและช๊อคด้วยตัวเองเมื่อพบความผิดปกติในผู้ป่วย หัวใจวายเร้ือรัง (chronic heart failure)ที่มีข้อบ่งชี้ในการใส่ 
ทั้งเครื่อง CRT และ AICD จะรวมเคร่ืองสองเคร่ืองนี้เข้าเป็นเครื่องเดียวกันและเรียกเคร่ืองนี้ว่า CRTD  
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แนวทางการบันทึกของแพทย์(Auditor) 
การบันทึกการทําหัตถการของแพทย์ ควรระบุให้ชัดเจน ดังน้ี 

1. ตําแหน่งของห้องหัวใจที่ถูกกระตุ้น 
1.1. หัวใจห้องบน  (atrium)   
1.2. หัวใจห้องล่าง  (ventricle)   
1.3. หัวใจทั้ง 2 ห้อง(atriumand ventricle) 

2. ชนิดของเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ 
2.1. เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจชนิดชั่วคราว (temporary  pacemaker) 

 transcutaneous  pacemaker 
 transvenous   pacemaker 

2.2. เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจแบบถาวร (permanent  pacemaker) 
3. ประเภทการทํางานของเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ สําหรับเคร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจแบบถาวร 

3.1. สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นการเต้นของหัวใจเกิดที่ห้องหัวใจห้องใดห้องหนึ่ง (single chamber  
      pacemaker) 
3.2. สัญญาณไฟฟ้ากระตุ้นการเต้นของหัวใจเกิดที่ห้องหัวใจทั้ง 2 ห้อง (dual chamber pacemaker) 

โดยอาจระบุเป็นรหัสของเคร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจชนิดถาวร มีชื่อเรียกย่อๆว่า NBG Code 
ประกอบด้วย 5 ตําแหน่งดังน้ี 

ตําแหน่งที่ 1  แสดงถึงห้องหัวใจท่ีถูกกระตุ้น 
ตําแหน่งที่ 2  แสดงถึงหอ้งหัวใจท่ีเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจสามารถรับสัญญาณจากผู้ป่วย 
ตําแหน่งที่ 3  แสดงถึงการตอบสนองของเคร่ืองต่อสัญญาณท่ีได้รับจากหัวใจผู้ป่วย 
ตําแหน่งที่ 4  แสดงถึงว่าเคร่ืองกระตุ้นการเต้นของหัวใจสามารถที่จะถูกปรับค่าต่างๆ ตามที่ต้องการ 
ตําแหน่งที่ 5  แสดงถึงการทําหน้าที่แก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

 

ตัวอย่างเช่น 
1. VOO: Asynchronous ventricular pacemaker; no adaptive rate control or antitachyarrhythmia 

functions เคร่ืองจะกระตุ้นที่หัวใจห้องล่างแบบที่อตัราเร็วเท่ากันตลอด 
2. VVI: Ventricular "demand" pacemaker with electrogram-waveform telemetry; no adaptive 

rate control or antitachyarrhythmia functions เครื่องจะมีการกระตุ้นและรับสัญญาณจากหัวใจที่
หัวใจห้องล่าง โดยจะยับย้ังไม่ให้สัญญาณไฟฟ้าออกจากตัวเคร่ือง ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วยเร็วกว่า
ของเครื่อง 

3. AAI: Atrial inhibit เครื่องจะมีการกระตุ้นและรับสัญญาณอยู่ที่หัวใจหอ้งบน  หลักการทํางานคล้ายแบบ VVI 
4. DVI: Multiprogrammableatrioventricular-sequential pacemaker; no adaptive rate control 

เคร่ืองจะกระตุ้นทั้งหัวใจห้องบนและหัวใจห้องล่าง แต่รับสัญญาณที่หัวใจห้องล่างเท่านั้น ถ้าหัวใจเต้น
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1. กรณีที่มีการใส่ Temporary Pacemaker 

1.1. ถ้าแพทย์บันทึก Insertion of temporary transcutaneous pacemaker หรือ external 
pacemaker  ให้รหัส 99.62   Other electric countershock of heart 

1.2. ถ้าแพทย์บันทึก Insertion of temporary transvenous pacemaker   
ให้รหัส 37.78  Insertion of temporary transvenous pacemaker system 

2. กรณีที่มีการใส่ Permanent Pacemaker 
ให้ใช้รหัส 37.71 – 37.73 , 37.75 – 37.77 และ 37.79 ร่วมกับ รหัส 37.81 – 37.89 

37.71 Initial insertion of transvenous lead [electrode] into ventricle 
37.72 Initial insertion of transvenous leads [electrodes] into atrium and ventricle 
37.73 Initial insertion of transvenous lead [electrode] into atrium 
37.75 Revision of lead [electrode] 
37.76 Replacement of transvenous atrial and /or ventricular lead(s) [electrode] 
37.77 Removal of lead(s) [electrode] without replacement 
37.79 Revision or relocation of pacemaker pocket 
37.81 Initial insertion of single-chamber device, not specified as rate responsive  เช่น   
        VVI, AAI 
37.82 Initial insertion of single-chamber device, rate responsive Rate responsive to    
        physiologic stimuli other than atrial rate  เช่น VVIR,AAIR 
37.83 Initial insertion of dual-chamber device Atrial ventricular sequential device  เช่น  

DVI,DDI, DDIR, DDDR 
37.85 Replacement of any type pacemaker device with single-chamber device, not   
         specified as rate responsive  
37.86 Replacement of any type of pacemaker device with single-chamber device,  
         rate responsive Rate responsive to physiologic stimuli other than atrial rate 
37.87 Replacement of any type pacemaker device with dual-chamber device Atrial  
         ventricular sequential device  
37.89 Revision or removal of pacemaker device 

                    ข้อควรระวัง :   รหัส 37.74 Insertion or replacement of epicardial lead [electrode] into 
epicardium และรหัส 39.64 Intraoperative cardiac pacemaker เป็นรหัสที่ให้ในกรณีที่ใส่ pacemaker ใน
ระหว่างและหลังการผ่าตัดหัวใจทันทีเท่านั้น 
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3. กรณีใส่เครื่อง CRT ใช้รหัส 00.50 ( inplantation of cardiac resynconization total system) 
     AICD ใช้รหัส 37.94 Implantation or replacement of automatic cardioverter/defibrillator, 

total system [AICD] 
CRTD ใช้รหัส 00.51 ( implantation of cardiac resynconization defribrillator total system) 

 

Cardiopulmonary  resuscitation 
 Cardiopulmonary  resuscitation  หมายถึง  การทําหัตถการกูช้ีพ ในภาวะ Cardiac arrest 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
 

1. กรณีมีการทํา Cardioversion ร่วมด้วย ให้รหัส 99.62 Other electric countershock of heart 
2. กรณีไม่มีการทํา Cardioversion  ให้รหัส 99.63 Closed chest cardiac massage 
3. กรณีไม่มีการบันทึกรายละเอียดในข้อ 1 และ 2  ให้รหัส 99.60 Cardiopulmonary resuscitation, not 

otherwise specified   
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Trades name of Coronary Artery Stents 
 

Trades name of drug eluting stent (DES) Trades name of non drug eluting stent (BMS) 
• Axxion  
• Coroflex  piece  
• Costar 
• Cypher  
• Endeaver  
• Excel 
• Firebird 
• Liberte  
• Paclitaxel  
• Pronova  
• Rapamune  
• Supralimus 
• Taxus 
• Xience V 
• Yukon 

 

• Chopin2 
• Chrono cobalt crome carbostent 
• Coroflex blue 
• Driver 
• Flexmaster 
• Gazelle 
• Genous 
• Liberte 
• Mustang 
• Pixel 
• Presillion 
• Prokinetic 
• Prolink 
• Tecnic 
• Tsunami gold  
• Ultra 
• Vision 
• Zeta 
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Trade name of Platelet inhibitor/Thrombolytic agent 

Platelet inhibitor Thrombolytic agent 
 NovoSeven®  [ Novo Nordisk ]  
   [ Novo Nordisk ]  - factor viia,    
   recombinant 

 Actilyse®  [ Boehringer Ingelheim ]   
   [ Zuellig ]  - alteplase 

 Argatroban  Alteplase 
 Drotrecogin alfa (activated)  Anistreplase 
 Fondaparinux sodium   Reteplase 
 Integrilin®  [ MSD ]  
   [ DKSH ]  - eptifibatide 

 Streptase®  [ sanofi-aventis ]    
   [ DKSH ]  - streptokinase 

 Tirofiban  Streptokinase 
 Intelence® [ Janssen-Cilag ]  
   [ DKSH ]  - etravirine 

 Thromboflux® [ Bharat Serums and    
    Vaccines ] [ Cosma Medical ]  -    
    streptokinase 

  Metalyse®  [ Boehringer Ingelheim ]  
   [ Zuellig ]  - tenecteplase 

  Tenecteplase 
  Urokinase 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางออร์โธปิดิกส์) 
 
1.กลุ่มหัตถการ Partial Knee replacement 
 Partial Knee replacement หมายถึง  การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนในผป.ท่ีมี osteoarthritis บริเวณข้อ
เข่าและลูกสะบ้าที่ยังเป็นเพียงบางส่วนหรือยังไม่รุนแรงจนต้องผ่าตัด total knee replacement   

แบ่งการผ่าตัด เป็น 3 ประเภท คือ   
1.Unicompartmental knee arthroplasty เป็นการผ่าตัดสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเฉพาะ medial หรือ 

lateral compartment arthritis 
2.Bicompartmental knee Arthroplasty ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ผ่าตัดรักษา ผป.ที่มี medial compartment 

arthritis ร่วมกับ patellofemoral arthritis  
3.Arthroplasty for patellofemoral arthritis เป็นการผ่าตัดสําหรับผป.ที่มีปัญหา patellofemoral 

arthritis 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
1.กรณีผ่าตัดเฉพาะ  medial หรือ lateral compartment arthritis บันทึกว่า  Unicompartmental Knee 

Arthroplasty   
2.กรณีผ่าตัดเฉพาะ medial compartment arthritis ร่วมกับ patellofemoral arthritis บันทึกว่า 

Bicompartmental Knee Arthroplasty    
3.กรณีเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนผิวลูกสะบ้าไปพร้อมกับการทํา Total Knee Arthroplasty  บันทึกว่า Total    

Knee  Arthroplasty 
-  กรณีเป็นการผ่าตัดเฉพาะ  Patellofemoral บันทึกว่า Patellofemoral arthroplasty 
-  กรณีเป็นการผ่าตัดเฉพาะ  กระดูกงอกที่เสื่อมออก ตกแต่งให้กระดูกลูกสะบ้าเข้ารูป โดยไม่มีการ  
   เปลี่ยน หรือ ใส่อุปกรณ์ใดๆ บันทึกว่า  Patelloplasty 

               หมายเหตุ  การผ่าตัดทั้ง 2 กรณี (Patellofemoral arthroplasty & Patelloplasty) ให้ใช้รหัส 78.46 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
 การผ่าตดัทั้ง 3 ประเภท ให้รหัส  81.54  Total knee replacement 
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2.กลุ่มหัตถการ Revision of knee replacement   
 Revision of knee replacement  หมายถึง การผ่าตัดในกรณีที่เคยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ซึ่ง
เมื่อใช้งานไประยะหน่ึง จะเกิดการหลุดหลวม หรือ เกิดการติดเชื้อจนต้องผ่าตัดซ่อมแซมที่ส่วนใดส่วนหน่ึง (เอาข้อ
เทียมส่วนใดส่วนหน่ึงหรือท้ังหมดออก) 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ควรบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดให้ชัดเจนว่า มีการผ่าตัด เปลี่ยน component  ส่วนใด แต่ต้องเป็น 

component ท่ีเคยทําผ่าตัดมาแล้ว 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1.ให้รหัส 00.80 revision of knee replacement, total (all component)  สําหรับการผ่าตัดซ่อมแซม

เปลี่ยนอุปกรณ์ข้อเข่าเทียมทั้งหมด 3 ส่วน ทั้งวัสดุเทียมครอบต้นขาส่วนปลาย, หน้าแข้งส่วนบน และ ลูกสะบ้า   
2.ให้รหัส 00.81 revision of knee replacement, tibial component สําหรับการผ่าตัดเปล่ียนเฉพาะส่วน

วัสดุที่รองรับบนกระดูกหน้าแข้งส่วนบนซึ่งอาจจะเป็นการผ่าตัดโลหะ tibial baseplate ร่วมกับ tibial insert (liner) 
ซึ่งเป็น polyethylene 

3.ให้รหัส 00.82 revision of knee replacement, femoral component สําหรับการผ่าตัดเปลี่ยนโลหะ
ส่วนครอบกระดูกต้นขาส่วนปลาย ซึ่งอาจจะเป็นการผ่าตัดร่วมกับการเปลี่ยน tibial insert ก็ได้ 

4.ให้รหัส 00.83 revision of knee replacement, patellar component สําหรับการผ่าตัดเปลี่ยนวัสดุ
เทียมส่วนลูกสะบ้า 

5.ให้รหัส 00.84 revision of knee replacement, tibial insert (liner) สําหรับการผ่าตัดเปลี่ยนวัสดุเทียม
รองรับข้อส่วนที่อยู่เหนือโลหะครอบบนกระดูก tibia ซึ่งนิยมใช้วิธีนี้ร่วมกับในการรักษาการติดเชื้อของข้อเข่าเทียม 

6.กรณีที่แพทย์เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้ง 2 ด้าน แต่ไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ผิวลูกสะบ้า (เนื่องจากยังไม่มีรหัสที่เหมาะสม
ใน ICD-9-CM )ให้ใช้รหัส 00.81 revision of knee replacement,tibial component  ร่วมกับ 00.82 revision of 
knee replacement, femoral component เนื่องจากเป็นรหัสที่ได้ข้อมูลครบถ้วนมากกว่า  

7.ให้รหัส 84.57 removal of cement spacer ร่วมด้วย ในกรณีที่เป็นการผ่าตัดเพราะการติดเชื้อ และต้องมี
การถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด และ ใส่ cement spacer ไว้ เมื่ออาการติดเชื้อดีขึ้น จึงนัดมาถอด cement spacer 
ออก และใส่อุปกรณ์ชุดใหม่ 

8.ให้รหัส 80.06 Arthrotomy for removal of (Knee) prosthesis without replacement  ในกรณีที่เป็น
การผ่าตัดเพราะการติดเชื้อ และต้องมีการถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด แล้วมีการใส่ Cement spacer เมื่ออาการติดเชื้อดี
ข้ึน จึงนัดมาใส่อุปกรณ์ชุดใหม่ภายหลัง ให้รหัส 84.56 Insert of cement spacer  ร่วมด้วย 
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5.ให้รหัสเสริม 00.77 hip bearing surface, ceramic on polyethylene เมื่อใช้เบ้าที่ออกแบบให ้          
หัว femoral head เป็นสารเคร่ืองเคลือบสบกับเบ้า liner ชนิดธรรมดาท่ีทําด้วย polyethylene 

6.ในกรณีที่ทํา Total hip arthroplasty (THA) แล้วมี malfunction จนต้องทํา revision ใน Admission 
เดียวกัน ให้รหัส การวินิจฉัยโรคหลัก คือ M16.- รหัสการวินิจฉัยโรครอง คือ T84.0, Y79.2 และรหัสหัตถการ81.51 
ร่วมกับ 00.7- 

 
4.กลุ่มหัตถการ Other exploration and decompression of spinal canal  
 Other exploration and decompression of spinal canal หมายถึง  การทํา Laminectomy อย่างเดียว 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ต้องบันทึกในใบบันทึกการผ่าตัด ว่า มีการทํา Laminectomy  

แนวทางการให้รหัสหัตถการ  
1. ถ้าแพทย์บันทึกการผ่าตัด decompressive laminectomy, laminaplasty, laminotomy ให้รหัส  03.09 

Other exploration and decompression of spinal canal  
2. ในกรณีการทําผ่าตัด replacement and revision of posterior spinal motion preservation device(s) 

ต้องมีการให้รหัส  84.80 – 84.85  ( เป็นรหัสใหม่ที่เพิ่มใน ICD 9 CM version 2010 ) ร่วมด้วย  

3. ในกรณีการผ่าตัดหมอนรองกระดูก เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทระดับเอว  แพทย์มักจะเขียนว่า  
laminectomy + disectomy  L4-5  ให้ใช้รหัส 80.51 Excision of intervertebral disc (Omit code 03.09) และ 
ถ้าหากมีการทํา spinal fusion ให้ใส่รหัส  81.00 - 81.08  ร่วมด้วย 
 
5.กลุ่มหัตถการ Spinal fusion 

 Spinal fusion หายถึง การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังให้กระดูกสันหลังคงรูปอยู่กับที่ที่เราต้องการ เช่น จากโค้ง
ให้ตรงนอกจากนี้   ยังเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังเกิดการขยับเลื่อน หรือ ผิดรูปร่าง มากไปกว่าเดิมหลังการ
ผ่าตัด 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 แพทย์ต้องระบุการผ่าตัดที่สามารถส่ือได้ว่ามีการทํา Fusion โดยมีรายละเอียดการผ่าตัดที่ชัดเจนตั้งแต่ 
เทคนิคทางเข้าการผ่าตัด ว่าเป็นทาง anterior, posterior หรือ lateral transverse process  ทําที่ spinal ส่วนใด 
และ ต้องระบุจํานวน vertebra ที่ fusion ด้วย  

 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
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1.กรณี fusion บริเวณ cervical spine  ถ้าไม่ระบุรายละเอียด แต่ทราบว่าทํา fusion มักหมายถึง anterior 
approach ( indexชี้ )  ให้รหัส 81.02  Other cervical fusion , anterior technique 

2.กรณี fusion บริเวณ lumbar spine ถ้าไม่ระบุรายละเอียด แต่ทราบว่า ทําfusion มักหมายถึง posterior 
approach ( indexชี้ ) ให้รหัส 81.08  Lumbar and lumbosacral fusion, posterior technique 

3.กรณี spinal fusion ในส่วน lumbar ท่ีทําส่วนใหญ่ มักจะมีคําว่า PLF ( posterolateral fusion ) , PLIF         
( posterior  lumbar interbody fusion ) ,TLIF (Transforamen interbidy fusion)  ให้รหัส  81.08 

4.กรณีบันทึกการผ่าตัดว่า anterior (cervical) decompression (disectomy) + interbody fusion (IBF) 
+/-  cervical plate  ให้รหัส 80.51 + 81.02  และ ต้องระบุจํานวน vertebra ที่ fusion ( 81.62 - 81.64 )   และ 
ถ้ามีการใส่ cervical cage ให้รหัส 84.51 Insertion of  interbody spinal fusion device ร่วมด้วย 

5.กรณีบันทึกการผ่าตัดว่า Decompressive (lumbar) laminectomy + PLF +/- pedicular srew    
(อาจจะระบุเป็นยี่ห้อ) ให้รหัส 03.09 + 81.08 + 84.51  และ ต้องระบุจํานวน vertebra ท่ี fusion            ( 81.62 
- 81.64 ) 

6.กรณีบันทึกการผ่าตัดว่า Decompressive (lumbar) laminectomy + PLIF  +/-  pedicular srew         
( อาจจะระบุเป็นย่ีห้อ ) ให้รหัส 80.51 + 81.08 + 84.51  และ ต้องระบุจํานวน vertebra ท่ี fusion             

7.กรณี fusion  ถ้ามีการใส่กระดูกเทียม (hydroxyapatite) ให้รหัส 84.52 Insertion of recombinant 
bone morphogenetic protein เนื่องจากไม่มีรหัสที่เฉพาะเจาะจง 

8.กรณี fusion ถ้ามีการนํากระดูกจากบริเวณ iliac crest  มาทําเป็น bone graft  ให้รหัส 77.79 ร่วมด้วย      
( ดูการบันทึกรายละเอียดใน operative note )  

9.กรณี บันทึกการผ่าตัด  มีข้อมูลระบุแค่ว่า ใส่ pedicular screw แต่ไม่ระบุว่า fusion ( ซึ่งโดยส่วนใหญ่การ
ใส่ pedicular screw มักจะมีการทํา fusion ด้วยแต่ไม่ใช่ทุกกรณี)  ให้รหัส 84.51 อย่างเดียว (รหัส 84.51 รวม 
Screw, Rod ด้วย) ซึ่งรหัส 84.51 Insertion of interbody spinal fusion device หมายถึง หัตถการท่ีมีการใส่
อุปกรณ์ เพ่ือทําหน้าท่ีเชื่อมยึดกระดูกสันหลัง ได้แก่ wire, screws, cables, plated และ rods 

10.กรณี บันทึกการผ่าตัด มีข้อมูลระบุว่าใส่ pedicular screw ที่ lumbar spine แต่ไม่ระบุว่า fusion ให้
ผู้ให้รหัสสอบถามแพทย์ และ/หรือตรวจสอบเวชระเบียน ว่ามีการทํา fusion หรือไม่ ถ้าไม่มีการทํา fusion ให้รหัส 
84.51 อย่างเดียว แต่ถ้าระบุว่า fusion แต่ไม่ระบุวิธีการ ให้รหัส 84.51 + 81.08 ได้ 

 
6.กลุ่มหัตถการ Repair tendon of hand 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
  แพทย์ต้องระบุรายละเอียดการทําผ่าตัดให้ชัดเจน ว่าเป็นการทําทันที หรือ ภายหลัง 

 
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
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5.ให้รหัสเสริม 00.77 hip bearing surface, ceramic on polyethylene เมื่อใช้เบ้าที่ออกแบบให้           
หัว femoral head เป็นสารเคร่ืองเคลือบสบกับเบ้า liner ชนิดธรรมดาท่ีทําด้วย polyethylene 

6.ในกรณีที่ทํา Total hip arthroplasty (THA) แล้วมี malfunction จนต้องทํา revision ใน Admission 
เดียวกัน ให้รหัส การวินิจฉัยโรคหลัก คือ M16.- รหัสการวินิจฉัยโรครอง คือ T84.0, Y79.2 และรหัสหัตถการ81.51 
ร่วมกับ 00.7- 

 
4.กลุ่มหัตถการ Other exploration and decompression of spinal canal  
 Other exploration and decompression of spinal canal หมายถึง  การทํา Laminectomy อย่างเดียว 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ต้องบันทึกในใบบันทึกการผ่าตัด ว่า มีการทํา Laminectomy  

แนวทางการให้รหัสหัตถการ  
1. ถ้าแพทย์บันทึกการผ่าตัด decompressive laminectomy, laminaplasty, laminotomy ให้รหัส  03.09 

Other exploration and decompression of spinal canal  
2. ในกรณีการทําผ่าตัด replacement and revision of posterior spinal motion preservation device(s) 

ต้องมีการให้รหัส  84.80 – 84.85  ( เป็นรหัสใหม่ที่เพิ่มใน ICD 9 CM version 2010 ) ร่วมด้วย  

3. ในกรณีการผ่าตัดหมอนรองกระดูก เช่น หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทระดับเอว  แพทย์มักจะเขียนว่า  
laminectomy + disectomy  L4-5  ให้ใช้รหัส 80.51 Excision of intervertebral disc (Omit code 03.09) และ 
ถ้าหากมีการทํา spinal fusion ให้ใส่รหัส  81.00 - 81.08  ร่วมด้วย 
 
5.กลุ่มหัตถการ Spinal fusion 

 Spinal fusion หายถึง การเชื่อมข้อกระดูกสันหลังให้กระดูกสันหลังคงรูปอยู่กับที่ที่เราต้องการ เช่น จากโค้ง
ให้ตรงนอกจากนี้   ยังเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังเกิดการขยับเลื่อน หรือ ผิดรูปร่าง มากไปกว่าเดิมหลังการ
ผ่าตัด 
 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 แพทย์ต้องระบุการผ่าตัดที่สามารถส่ือได้ว่ามีการทํา Fusion โดยมีรายละเอียดการผ่าตัดที่ชัดเจนตั้งแต่ 
เทคนิคทางเข้าการผ่าตัด ว่าเป็นทาง anterior, posterior หรือ lateral transverse process  ทําที่ spinal ส่วนใด 
และ ต้องระบุจํานวน vertebra ที่ fusion ด้วย  

 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
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1. ถ้าเป็น Primary, immediate repair  
- ให้รหัส 82.44 other suture of flexor tendon of hand กรณีทําผ่าตัด Flexor tendon 
- ให้รหัส 82.45 other suture of other tendon of hand กรณีทําผ่าตัด extensor tendon 

2. ถ้าเป็นการ Repair ภายหลัง ไม่ได้ทําทันที หมายรวมท้ัง การทํา Secondary repair ธรรมดา และการทํา 
Second stage reconstruction 
- ให้รหัส  82.42 Delayed suture flexor tendon of hand กรณีทําผ่าตัด Flexor tendon 
- ให้รหัส 82.43 Delayed suture of other tendon of hand กรณีทําผ่าตัด extensor tendon 

3. ถ้าเป็นการ Reconstruction flexor tendon of hand 
- กรณี first stage ให้รหัส 82.79 Plastic operation on hand with other graft or implant 
- กรณี second  stage ให้รหัส 82.42 Delayed suture flexor tendon of hand กรณีทําผ่าตัด 

Flexor tendon  

4. กรณีมี Contaminated wound ร่วมกับ tendon injury of hand เช่น Blast injury of hand สามารถให้
รหัสหัตถการ 86.22 Exicsional debridement of wound, infection or burn หรือ 86.28 Nonexicsional 
debridement of wound, infection or burn ร่วมด้วยได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับรายละเอียดข้อมูลใน Operation note 

 
7.กลุ่มหัตถการ Reattachment of hand tendon 

ในเรื่องของการ repair tendon หรือ reattachment ถ้าใน ICD-9-CMมีรหัสเฉพาะให้ใช้รหัสนั้น เช่น 
Mallet finger ที่ส่วนใหญ่การขาดมักขาดใกล้ที่เกาะ หรือเป็นการกระชากขาดของท่ีเกาะ ควรใช้รหัส 82.84 Repair 
of mallet finger (ไม่ใช้รหัส 82.53) 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ   
        การให้รหัสการจัดกระดูกและข้อเคล่ือน (Reduction of fracture and dislocation) เป็นการให้รหัส     
การจัดกระดูกที่รวมไปถึงการใส่ cast และ splint, การทํา traction ด้วย Kirschner wire,  Steinmann pin        
ให้รหัสเป็น 79.- ตามด้วยตําแหน่งของอวัยวะที่ทําการรักษาในตําแหน่งที่ 4 ดังน้ี 
                     0  unspecified site                                 6  tibia and fibula Leg NOS 
                     1  humerus                                           7  tarsal and metatarsals Foot NOS 
                     2  radius and ulna Arm NOS                    8  phalanges of foot 
                     3  carpals and metacarpals Hand NOS      9  other specified bone 
                     4  phalanges of hand 
                     5  femur 
 รหัสกลุ่ม 79.-  มีรหัสร่วมด้วย คือ  ในกรณีที่มีการใส่ external fixation device ให้รหัส ( 78.10 – 78.19 ) 
ร่วมด้วย และ ชนิดของ fixator device ให้รหัส ( 84.71 – 84.73 ) ร่วมด้วย ถ้าทราบว่าเป็นชนิดไหน 

1. กรณีทําหัตถการ Close reduction   
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1.กรณี fusion บริเวณ cervical spine  ถ้าไม่ระบุรายละเอียด แต่ทราบว่าทํา fusion มักหมายถึง anterior 
approach ( indexชี้ )  ให้รหัส 81.02  Other cervical fusion , anterior technique 

2.กรณี fusion บริเวณ lumbar spine ถ้าไม่ระบุรายละเอียด แต่ทราบว่า ทําfusion มักหมายถึง posterior 
approach ( indexชี้ ) ให้รหัส 81.08  Lumbar and lumbosacral fusion, posterior technique 

3.กรณี spinal fusion ในส่วน lumbar ท่ีทําส่วนใหญ่ มักจะมีคําว่า PLF ( posterolateral fusion ) , PLIF         
( posterior  lumbar interbody fusion ) ,TLIF (Transforamen interbidy fusion)  ให้รหัส  81.08 

4.กรณีบันทึกการผ่าตัดว่า anterior (cervical) decompression (disectomy) + interbody fusion (IBF) 
+/-  cervical plate  ให้รหัส 80.51 + 81.02  และ ต้องระบุจํานวน vertebra ที่ fusion ( 81.62 - 81.64 )   และ 
ถ้ามีการใส่ cervical cage ให้รหัส 84.51 Insertion of  interbody spinal fusion device ร่วมด้วย 

5.กรณีบันทึกการผ่าตัดว่า Decompressive (lumbar) laminectomy + PLF +/- pedicular srew    
(อาจจะระบุเป็นยี่ห้อ) ให้รหัส 03.09 + 81.08 + 84.51  และ ต้องระบุจํานวน vertebra ท่ี fusion            ( 81.62 
- 81.64 ) 

6.กรณีบันทึกการผ่าตัดว่า Decompressive (lumbar) laminectomy + PLIF  +/-  pedicular srew         
( อาจจะระบุเป็นย่ีห้อ ) ให้รหัส 80.51 + 81.08 + 84.51  และ ต้องระบุจํานวน vertebra ท่ี fusion             

7.กรณี fusion  ถ้ามีการใส่กระดูกเทียม (hydroxyapatite) ให้รหัส 84.52 Insertion of recombinant 
bone morphogenetic protein เนื่องจากไม่มีรหัสที่เฉพาะเจาะจง 

8.กรณี fusion ถ้ามีการนํากระดูกจากบริเวณ iliac crest  มาทําเปน็ bone graft  ให้รหัส 77.79 ร่วมด้วย      
( ดูการบันทึกรายละเอียดใน operative note )  

9.กรณี บันทึกการผ่าตัด  มีข้อมูลระบุแค่ว่า ใส่ pedicular screw แต่ไม่ระบุว่า fusion ( ซึ่งโดยส่วนใหญ่การ
ใส่ pedicular screw มักจะมีการทํา fusion ด้วยแต่ไม่ใช่ทุกกรณี)  ให้รหัส 84.51 อย่างเดียว (รหัส 84.51 รวม 
Screw, Rod ด้วย) ซึ่งรหัส 84.51 Insertion of interbody spinal fusion device หมายถึง หัตถการท่ีมีการใส่
อุปกรณ์ เพ่ือทําหน้าท่ีเชื่อมยึดกระดูกสันหลัง ได้แก่ wire, screws, cables, plated และ rods 

10.กรณี บันทึกการผ่าตัด มีข้อมูลระบุว่าใส่ pedicular screw ที่ lumbar spine แต่ไม่ระบุว่า fusion ให้
ผู้ให้รหัสสอบถามแพทย์ และ/หรือตรวจสอบเวชระเบียน ว่ามีการทํา fusion หรือไม่ ถ้าไม่มีการทํา fusion ให้รหัส 
84.51 อย่างเดียว แต่ถ้าระบุว่า fusion แต่ไม่ระบุวิธีการ ให้รหัส 84.51 + 81.08 ได้ 

 
6.กลุ่มหัตถการ Repair tendon of hand 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
  แพทย์ต้องระบุรายละเอียดการทําผ่าตัดให้ชัดเจน ว่าเป็นการทําทันที หรือ ภายหลัง 

 
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ 

กลับหน้าสารบัญ
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- Close reduction with internal fixation ให้รหัส 79.1(0 – 9) Closed reduction of 
fracture with internal fixation 

- Close reduction without internal fixation ให้รหัส 79.0(0 – 9)  Closed reduction of 
fracture without internal fixation  ในกรณีนี้ไม่ต้องให้รหัส การใส่ Cast และ Splint เพิ่มอีก    

2. กรณีทําหัตถการ Open reduction   
- Open reduction with internal fixation ให้รหัส 79.3(0 - 9) Open reduction of fracture 

with internal fixation  
- Open reduction without internal fixation ให้รหัส 79.2(0 - 9) Open reduction of 

fracture without internal fixation  
3. กรณีทําหัตถการ Reduction of Separation epiphysis with or without internal fixation   

- กรณีทําแบบ Close reduction ให้รหัส 79.4(0 - 2, 5, 6, 9) Closed reduction of 
separated epiphysis  

- กรณีทําแบบ Open reduction ให้รหัส 79.5(0 - 2, 5, 6, 9) Open reduction of separated 
epiphysis  

4. กรณีทําหัตถการ Debridement open  fracture ให้รหัสเป็น 79.6(0 - 9)  
5. กรณีทําหัตถการ Reduction dislocation 

- กรณีทําแบบ Close reduction (รวม Skeletal traction) ให้รหัส 79.7 (79.70 – 79.79) 
Closed reduction of dislocation  

- กรณีทําแบบ Open reduction (รวม Internal & External Fixation devices) ให้รหัส 79.8 
(79.80 – 79.89) Open reduction of dislocation  

6. กรณีเป็นการทํา Internal fixation ที่ไม่ได้มีการ Reduction fracture  
ให้รหัสเป็น 78.5 ตามด้วยตําแหน่งของอวัยวะที่ทําการรักษาในตําแหน่งที่ 4 (รวมการใส่อุปกรณ์ใน

กรณีที่มีการ Prophylactic, Reinsert, Revision of displacement and broken fixation device) 
 

0   unspecified site        5   femur 
1   scapula, clavicle, and thorax [ribs and sternum]      6   patella 
2   humerus         7   tibia and fibula 
3   radius and ulna           8   tarsals and metatarsals 

   4   carpals and metacarpals 
9   other Pelvic bones Phalanges (of foot) (of hand) Vertebra 

 
 
8.กลุ่มหัตถการ Remove fixation device 
 

กลับหน้าสารบัญ
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 Remove fixation device หมายถึง  การเอาเหล็กออก  
 
แนวทางการให้รหัสหัตถการ  

1. กรณีเป็นการ Remove internal fixation และ external fixation (รวมกรณี remove Minifixation)      
ให้รหัส 78.6 Removal of  implanted  devices  from bone โดยตามด้วยตําแหน่งของอวัยวะท่ีทําการ
เอาออกดังน้ี 

0   unspecified site        5   femur  
1   scapula, clavicle, and thorax [ribs and sternum]      6   patella 
2   humerus         7   tibia and fibula 
3   radius and ulna           8   tarsals and metatarsals 

   4   carpals and metacarpals 
9 other Pelvic bones Phalanges (of foot) (of hand) Vertebra 

2. กรณีเป็นการ Remove external device  ให้รหัส 97.88  
 

หมายเหต ุ  
     คู่มือ ICD-9-CM Procedure 2010 Coders, Desk reference ได้อธิบายการให้รหัสไว้ดังน้ี 

84.51  Insertion of interbody spinal fusion device  
Description 
This code descript the procedures used to surgically implant devices used in spinal fixation 

such as wires, screws, cables, plates, or rods. The patient is placed in the position dictated by the 
failure. The physician makes a midline incision overlying the damaged section. The fascia 
paravertebral muscles and ligamentsare retracted A number of reparative techniques may be used 
depending on the device and site. The physician closes the muscles, fascia and skin with layered 
sutures   
 82.79 Plastic operation on hand with other graft or implant       

Description                                                                                             
The physician excises a flexor tendon in a finger or hand and implants a synthetic rod for 

delayed tendon graft. The physician excises the overlying skin and dissects to the tendon. The 
tendon is freed. The proximal and distal ends are severed and the tendon is removed. The 
physician implants a synthetic rod so the surrounding tissue will from a natural tube for a tendon 
graft. The operative incision is closed. The closed this code is reported once for each rod that is 
implanted. 
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- Close reduction with internal fixation ให้รหัส 79.1(0 – 9) Closed reduction of 
fracture with internal fixation 

- Close reduction without internal fixation ให้รหัส 79.0(0 – 9)  Closed reduction of 
fracture without internal fixation  ในกรณีนี้ไม่ต้องให้รหัส การใส่ Cast และ Splint เพิ่มอีก    

2. กรณีทําหัตถการ Open reduction   
- Open reduction with internal fixation ให้รหัส 79.3(0 - 9) Open reduction of fracture 

with internal fixation  
- Open reduction without internal fixation ให้รหัส 79.2(0 - 9) Open reduction of 

fracture without internal fixation  
3. กรณีทําหัตถการ Reduction of Separation epiphysis with or without internal fixation   

- กรณีทําแบบ Close reduction ให้รหัส 79.4(0 - 2, 5, 6, 9) Closed reduction of 
separated epiphysis  

- กรณีทําแบบ Open reduction ให้รหัส 79.5(0 - 2, 5, 6, 9) Open reduction of separated 
epiphysis  

4. กรณีทําหัตถการ Debridement open  fracture ให้รหัสเป็น 79.6(0 - 9)  
5. กรณีทําหัตถการ Reduction dislocation 

- กรณีทําแบบ Close reduction (รวม Skeletal traction) ให้รหัส 79.7 (79.70 – 79.79) 
Closed reduction of dislocation  

- กรณีทําแบบ Open reduction (รวม Internal & External Fixation devices) ให้รหัส 79.8 
(79.80 – 79.89) Open reduction of dislocation  

6. กรณีเป็นการทํา Internal fixation ที่ไม่ได้มีการ Reduction fracture  
ให้รหัสเป็น 78.5 ตามด้วยตําแหน่งของอวัยวะที่ทําการรักษาในตําแหน่งที่ 4 (รวมการใส่อุปกรณ์ใน

กรณีที่มีการ Prophylactic, Reinsert, Revision of displacement and broken fixation device) 
 

0   unspecified site        5   femur 
1   scapula, clavicle, and thorax [ribs and sternum]      6   patella 
2   humerus         7   tibia and fibula 
3   radius and ulna           8   tarsals and metatarsals 

   4   carpals and metacarpals 
9   other Pelvic bones Phalanges (of foot) (of hand) Vertebra 

 
 
8.กลุ่มหัตถการ Remove fixation device 
 

กลับหน้าสารบัญ
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 82.42 Delayed suture flexor tendon of hand 
Description 
The physician repairs or advances a single flexor tendon, a fibrous band, between flexor 

muscle and bone following initial repair. The physician incises the skin overlying the medialincise 
phalanx and dissects to the tendon. The tendon is repaired with sutures or advanced and sutured 
to improve joint function. If a graft is needed for secondary repair, it is obtained from the palmaris 
longus tendon or from the foot. The incision is sutured in layers  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญ
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แนวท�งก�รตรวจสอบหลักฐ�นในเวชระเบียนของคณะกรรมก�ร               

ตรวจสอบเวชระเบียนสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 

(ก�รสรุปและให้รหัสหัตถก�รท�งจักษุ)

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      150 

 

แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางจักษุ) 
หัตถการทางจักษุแบ่งตามส่วนประกอบของตาที่สําคญัเป็น 

             

1. หัตถการของเปลือกตาและค้ิว (Eyelid and eyebrow) 
2. หัตถการของระบบนํ้าตา (Lacrimal system) 
3. หัตถการของเย่ือตา (Conjunctiva) 
4. หัตถการของกระจกตา (Cornea) 
5. หัตถการของมา่นตา ซิเลียรีบอดี  ตาขาว และชอ่งหน้าม่านตา (Iris, ciliary body, sclera and anterior 

chamber) 
6. หัตถการของแก้วตา (Lens) 
7. หัตถการของจอตา คอรอยด ์วุ้นตา และชอ่งหลังของตา (Retina, choroid, vitreous and posterior 

chamber) 
8. หัตถการของกล้ามเนื้อนอกตา (Extraocular muscle) 
9. หัตถการของเบ้าตา และลูกตา (Orbit and eyeball) 

ชนิดของหัตถการ (Root of operation) ที่ใชใ้นการทําหัตถการทางจักษุ ได้แก่ 
1. Diagnostic procedures (หัตถการเพื่อการวินิจฉัย) 
2. Incision (การกรีด) 
3. Excision or destruction (การตัดหรือการทําลาย) 
4. Repair (การซ่อมแซม) 
5. Reconstruction (การเสริมสร้าง) 

กลับหน้าสารบัญ
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6. Other procedures (หัตถการอื่นๆ) เช่น  
– Removal (การเอาส่ิงแปลกปลอมออกจากตา) 
– Manipulation (การจัดการเกี่ยวกับทางเดินน้ําตา) 
– Transplantation (การเปลี่ยนถ่ายกระจกตา) 
– Fistulization (การทําทางทะลุในตาขาวเพื่อช่วยในการระบายน้ําเล้ียงตาออก ทําให้ความดันภายในลูกตา

ลดลง) 
– Insertion or implantation (การใส่แก้วตาเทียม/เลนส์เทียม (prosthetic lens/pseudophakos) ตา

ปลอม (prosthetic eye) หรือสิ่งปลูกฝังในตาอื่นๆ (ocular or orbital implant)  

หัตถการทางจักษุที่ทําบ่อย เช่น 
1.กลุ่มหัตถการท่ีเกี่ยวกับการลอกต้อเน้ือ (pterygium excision) 
 

                        

คําจํากัดความ 

          ตอ้เน้ือ เกิดจากเย่ือบุตางอกขึ้นไปบนกระจกตา เกิดไดท้ั้งบริเวณหัวตาและหางตา สาเหตุเกิดจากการระคาย
เคืองเรื้อรังของเย่ือบุตาจากฝุ่นละอองหรือรังสีอุลตาไวโอเล็ต ทําให้เกดิอาการเคืองตา ตามัวจากกระจกตาเบ้ียวทําให้
เกิดสายตาเอียง หรือถ้างอกมากจนถึงบริเวณกลางกระจกตา จะบังตาทําให้มองไม่เห็น การรักษาทําไดโ้ดยการตดัหรือ
ลอกออก อาจร่วมกับการทําเนื้อเย่ือปลูกถ่าย (graft) หรอืใช้แร่กัมมันตภาพรังสีวางหลังการลอก เพื่อป้องกันการกลับ
เป็นใหม ่
          หตัถการที่เก่ียวข้องกบัการลอกต้อเนื้อ ได้แก ่
11.31  Transposition of pterygium (เป็นการเปลี่ยนตาํแหน่งหัวของตอ้เน้ือ โดยการลอกออกจากผิวกระจกตา    
          แล้วเอาไปเย็บตดิไว้ด้านบนของขอบกระจกตา ปัจจุบันไม่เป็นทีน่ิยมเพราะยังมองเห็นเป็นตอ้เน้ืออยู่บริเวณ 
          ขอบกระจกตา) 
11.32  Excision of pterygium with corneal graft (ในรายท่ีเป็นมาก ตอ้งตดับางส่วนของกระจกตาออก จึงตอ้งทํา 
          corneal graft ร่วมด้วย)  
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11.39  Other excision of pterygium (ใช้สําหรับการทาํแบบ Simple pterygium excision หรอืวธีิอื่นๆที่ไม่ใช ่
         11.31 หรือ 11.32) 
หัตถการอื่นๆที่อาจทําร่วมดว้ย เพ่ือลดการกลับเป็นใหม่ของตอ้เน้ือ ได้แก่ 
10.44  Other free graft to conjunctiva (graft ที่ใชอ้าจเป็น conjunctiva, mucous membrane, amniotic 
          membrane) 
10.49  Other conjunctivoplasty (เมื่อใชว้ิธีอื่นนอกเหนอืจากการใช้ free graft) 
92.21  Superficial radiation (เม่ือมีการวางแร่ร่วมด้วย) 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

แพทย์ควรระบุให้ชดัเจนว่าทําด้วยเทคนิคอะไร และมีการทาํหัตถการอื่นเพ่ือป้องกันการกลับเป็นใหม่รว่มด้วย
หรือไม ่เพื่อใหส้ามารถให้รหสัได้ถูกตอ้ง 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัสที่เฉพาะเจาะจงและครบถ้วนตามการวินิจฉัยของแพทย์ เช่น 

การวนิิจฉัยของแพทย์ การให้รหสั 
Excision and transposition of pterygium 11.31 
Excision of pterygium with corneal graft 11.32 
(Simple) Excision of pterygium 
With Strontium radiation 
With amniotic membrane/conjunctival graft 
With transposition of conjunctiva 

11.39 
92.21 
10.44 
10.49 

 

2.กลุ่มหัตถการสําหรับผู้ป่วยทางเดินนํ้าตาตัน (Dacryostenosis) 
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คําจํากัดความ                          

            ผู้ป่วยที่มีปัญหาเก่ียวกับทางเดินน้ําตาตันจะมีอาการนํ้าตาไหล มีขี้ตาเป็นหนอง หรือมีการอักเสบของบริเวณถุง
น้ําตา เกิดขึ้นเน่ืองจากมีการอุดตันที่ส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบทางเดินนํ้าตา(lacrimal passage) ซึ่งประกอบด้วย รู
เปิดทางเดินนํ้าตา (lacrimal punctum) ท่อน้ําตาส่วนต้น (lacrimal canaliculi) และท่อน้ําตาต่อจมูก 
(nasolacrimal duct) ทําให้น้ําตาไม่สามารถไหลจากตาลงสู่ช่องจมูกตามปกติได้ ถ้าเป็นการอุดตันที่ทางเดินนํ้าตาส่วน
ต้น (punctum and canaliculi) จะมีอาการนํ้าตาไหลอย่างเดียว ถ้าเป็นการอุดตันที่ทางเดินน้ําตาส่วนปลาย 
(nasolacrimal duct) มักจะพบมีการติดเชื้อร่วมด้วย สาเหตุของการอุดตันอาจเกิดจากความผิดปกติแต่กําเนิด การติด
เชื้อเรื้อรังในระบบทางเดินหายใจ การฉีกขาดจากอุบัติเหตุ หรือมีเนื้องอกอุดตัน 
 

การรักษาทําโดยการเจาะเปิดทางเดินน้ําตาตามตําแหน่งที่อุดต้น เพื่อให้น้ําตาสามารถไหลผ่านได้สะดวก 
หัตถการที่เก่ียวข้องได้แก ่
09.4  Manipulation of lacrimal passage 
09.5  Incision of lacrimal sac and passages 
09.6  Excision of lacrimal sac and passage 
09.7  Repair of canaliculus and punctum 
09.8  Fistulization of lacrimal tract to nasal cavity 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

แพทย์ควรระบุให้ชดัเจนว่าทําหัตถการอะไร ที่ส่วนไหนของทางเดินน้ําตา เพื่อใหส้ามารถให้รหัสได้ถูกตอ้ง 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
     ให้รหัสท่ีเฉพาะเจาะจงตามการวินิจฉัยของแพทย์ เช่น 

การวนิิจฉัยของแพทย์ การให้รหสั 
Probing of lacrimal punctum 09.41 
Probing of lacrimal canaliculi 09.42 (ไม่ต้องให้รหัส 09.41 ร่วมด้วย) 
Probing of nasolacrimal duct (NLD) 09.43 (ไม่ต้องให้รหัส 09.41,09.42 ร่วมด้วย) 
Probing of nasolacrimal duct with insertion 
of stent into NLD 

09.44 (ไม่ต้องให้รหัส 09.43 ร่วมด้วย) 

Incision of punctum 
Or Snip incision of punctum 

09.51 

Incision (I & D) of lacrimal sac 09.53 
Repair of canaliculus  09.73 
Repair of canaliculus with insertion of stent 09.73 with 09.44 
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into NLD 
Dacryocystorhinostomy (DCR) 
(การเชื่อมตอ่ถุงนํ้าตาและชอ่งจมูกโดยการเจาะ
กระดูกจมูก) 

09.81 

Conjunctivodacryocystorhinostomy (CDCR) 
(การเชื่อมตอ่เย่ือตา ถุงนํ้าตาและชอ่งจมูกโดยการ
เจาะกระดูกจมูก) 

09.82 

Conjunctivodacryocystorhinostomy with 
insertion of stent 
(การเชื่อมตอ่เย่ือตา ถุงนํ้าตาและชอ่งจมูกโดยการ
เจาะกระดูกจมูก ร่วมกับการใส่ทอ่ดาม) 

09.83 (ไม่ต้องให้รหัส 09.82 ร่วมด้วย) 

 

3.กลุ่มหัตถการสําหรับผู้ป่วยต้อหิน ( Glaucoma) 
คําจํากัดความ 

ตอ้หิน หมายถึง โรคท่ีมีความผิดปกติของขั้วประสาทตาและลานสายตา โดยอาจจะมีความดันตาปกติหรอืสูง
กว่าปกติก็ได ้ ซึ่งผู้ป่วย อาจมีอาการปวดตาเฉียบพลัน, ตามัว ในกลุ่มที่มีภาวะตอ้หินเฉียบพลัน ( Acute angle 
closure glaucoma : AACG ) หรือ มอีาการตามัวช้าๆ จากการสูญเสียลานสายตาโดยไม่มอีาการใดๆ ก็ได้               
( Normal tension glaucoma : NTG,  Chronic glaucoma )  

การรักษาในปัจจุบัน มีทั้งการใช้ยา, เลเซอร์ และ/ หรือ การผ่าตดัเพื่อลดความดันตา 
หัตถการที่เก่ียวข้องกับการรักษาตอ้หิน ไดแ้ก่ 
12.5  Facilitation of intraocular circulation  คือ การทําหัตถการภายในลูกตาเพือ่เปิดทางระบายนํ้าออกจากตา 
12.6  Scleral fistulization หมายถึง การทําหัตถการโดยการเปิดชอ่งบริเวณตาขาวเพ่ือใหม้ีทางระบายนํ้าจากในลูก     
        ตาออกสู่ภายนอก (ใตช้ั้นเย่ือบุตา)  
12.7  Other procedures for relief of elevated intraocular pressure คือการทําหัตถการอื่นๆเพ่ือลด                  
        ความดนัภายในลูกตา 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

แพทย์ควรระบุให้ชดัเจนว่าทําหัตถการอะไร และใช้วิธีอะไร มีการเปิดชอ่งระบายน้ําที่ตาขาวหรือไม่  

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
     ให้รหัสที่เฉพาะเจาะจงตามการวินิจฉัยของแพทย์ เช่น 
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การวนิิจฉัยของแพทย ์ การให้รหสั 
Trabeculectomy  12.64 

(ไม่ต้องให้รหัส iridectomy ร่วมด้วย) 
Glaucoma drainage device  12.79 
Trabeculectomy with Glaucoma drainage device  12.64 + 12.79 
Surgical revision of filtering bleb 12.66 
Laser suture lysis of filtering bleb / Needling bleb 
    With subconjunctival injection of MMC/ 5-FU  

12.79 
10.91 + 99.25 

Cyclocryotherapy 12.72 
Cyclophotocoagulation 12.73 

         

  หมายเหต ุการวาง Mitomycin C หรอื 5-FU ร่วมในขณะผ่าตดั Trabeculectomy ไมม่ีการให้รหสัหตัถการเพิ่ม 

4.กลุ่มหัตถการสําหรับผูป้่วยต้อกระจก (Cataract) 
คําจํากัดความ 

 ตอ้กระจกคอืโรคท่ีเกิดจากแก้วตาขุ่น ทําให้แสงไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได ้ทําให้เกิดอาการตามัว มองภาพ
ไม่ชดั อาการตามัวจะมากหรอืน้อยขึ้นอยู่กับตําแหน่งและลักษณะความขุ่นของแก้วตา สาเหตสุ่วนใหญ่เกิดจากความ
เสื่อมตามอายุ แตอ่าจเกิดจากสาเหตอุื่นๆ เช่น ตอ้กระจกแต่กําเนิด จากอุบัติเหต ุจากโรคของตาหรือโรคของระบบ
อื่นๆ (เบาหวาน พาราไธรอยด์ต่ํา) เกิดจากยาบางชนิด (ยากลุ่มสเตียรอยด์) 
 

 Pars plana 

Limbus 
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การรักษาทําโดยการเอาแก้วตาที่ขุ่นออก และใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปแทนที่ ก็จะสามารถมองเห็นได้ วิธีที่จะไป
เอาแก้วตาที่ขุ่นออกทําได้หลายวิธี อาจเป็นการทําโดยการใช้เครื่องมือผ่าตัดธรรมดา หรือใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วย
คลื่นเสียงความถ่ีสูง ตําแหน่งแผลผ่าตัดอาจเข้าทางด้านหน้าบริเวณขอบตาดํา (limbus) หรือทางด้านหลังของขอบตา
ดําบริเวณพาร์ส แพลนา (pars plana) 

การเอาแก้วตาออกทําได ้2 แบบ คือ 
1. Intracapsular extraction of lens เป็นการเอาแก้วตาออกพร้อมถุงหุ้ม ปัจจุบันเป็นวิธีที่ไม่นิยมทํา จะทํา

เฉพาะในรายที่ไม่สามารถเก็บถุงหุ้มแก้วตาไว้ได้ เช่นแก้วตาเคลื่อน มีการขาดของใยยึดแก้วตา (zonule) มีหัตถการที่
เก่ียวข้อง คือ 

13.11  Intracapsular extraction of lens by temporal inferior route เป็นการเอาแก้วตาออกพร้อมถุง
หุ้มโดยออกทางด้านขมับล่าง ใช้ในรายท่ีเคยมีการทําหัตถการที่เก่ียวกับต้อหินในบริเวณด้านบนหรือ
ด้านข้างของกระจกตามาก่อน ซึ่งปัจจุบันไม่มีข้อบ่งใช้ในการทําหัตถการน้ี 

13.19  Other intracapsular extraction of lens เป็นการเอาแก้วตาออกพร้อมถุงหุ้มโดยผ่านทางด้านบน
ของตา 

2. Extracapsular extraction of lens เป็นการเอาแก้วตาออกแบบเหลือถุงหุ้มไว้เพื่อเป็นที่รองรับเลนส์ตาเทียม
ที่ใส่เข้าไปแทนที่ เป็นวิธีมาตรฐานที่ใช้ในการลอกต้อกระจกในปัจจุบัน มีหัตถการที่เก่ียวข้อง คือ 

13.2   Extracapsular extraction of lens by linear extraction technique เป็นการเอาแก้วตาออกแบบ
เหลือถุงหุ้มโดยการเอาออกในแนวตรง  

13.3   Extracapsular extraction of lens by simple aspiration (and irrigation) เป็นการเอาแก้วตา
ออกแบบเหลือถุงหุ้มโดยการล้างและดูดออกแบบธรรมดา 

13.4   Extracapsular extraction of lens by fragmentation and aspiration technique เป็นการเอา
แก้วตาออกแบบเหลือถุงหุ้มโดยการทําให้แตกเป็นชิ้นเล็กและดูดออก ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ 

 - 13.41  Phacoemulsification and aspiration of cataract เป็นการทําให้ต้อกระจกแตกเป็นชิ้นเล็กด้วย 
                     คลื่นเสียงความถ่ีสูงและดูดออก 

- 13.42  Mechanical phacofragmentation and aspiration of cataract by posterior route เป็นการ  
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            ทําให้ต้อกระจกแตกเป็นชิ้นเล็กโดยใช้เครื่องกลไกและดูดออกทางด้านหลัง (pars plana) มักต้องทํา 
            ร่วมกับการตัดวุ้นตาออกด้วย (pars plana vitrectomy) จึงไม่จําเป็นต้องสรุปหรือให้รหัสเก่ียวกับ  
            การตัดวุ้นตา 

 - 13.43  Mechanical phacofragmentation and other aspiration of cataract เป็นการทําให้ตอ้กระจก 
                     แตกเป็นชิ้นเล็กโดยใช้เครื่องกลไกและดูดออกแบบอื่น เช่น Anterior lensectomy (ออกทาง     
                     limbus) 

13.51  Extracapsular extraction of lens by temporal inferior route เป็นการเอาแก้วตาออกแบบเหลือ
ถุงหุ้มโดยออกทางด้านขมับล่าง  

13.59  Other extracapsular extraction of lens เป็นการเอาแก้วตาออกแบบเหลือถุงหุ้มแบบอื่นเช่น การ
เอาต้อกระจกออกโดยการทําให้แตกเป็นชิ้นเล็กโดยไม่ใช้เคร่ืองกลไก 

 
หัตถการที่เก่ียวข้องกับการใส่เลนสต์าเทียม ได้แก่ 
13.70  Insertion of pseudophakos, not otherwise specified เป็นการใส่เลนส์เทียมแบบอื่นๆ เช่น Insertion 
          of phakic intraocular lens 
13.71  Insertion of intraocular lens prosthesis at time of cataract extraction, one-stage เป็นการใส่เลนส์ 
          ตาเทียมพร้อมกับการเอาต้อกระจกออก  
13.72  Secondary insertion of intraocular lens prosthesis เป็นการใส่เลนส์ตาเทียมภายหลังการเอาต้อกระจก 
          ออก 
หัตถการที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาจากเลนส์ตาเทียม ได้แก่ 
13.8     Removal of implanted lens ใช้ในกรณีที่เอา Intraocular lens ที่ใสอ่ยู่เดิมออกจากตา  
13.90  Operations on lens, Not Elsewhere Classified ใช้ในกรณีที่แพทย์ทํา Reposition of intraocular lens  
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

แพทย์ควรระบุให้ชัดเจนว่าเอาต้อกระจกออกแบบไหน และใช้วิธีอะไร มีการใส้เลนส์ตาเทียมหรือไม่ และใน
กรณีที่มีโรคแทรกซ้อนจากการเอาต้อกระจกออกและมีการทําหัตถการของวุ้นตาเพ่ิม แพทย์ควรสรุปเพ่ิมว่าเป็นการทํา
หัตถการของวุ้นตาวิธีไหน 
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัสที่เฉพาะเจาะจงตามการวินิจฉัยของแพทย ์เช่น 

การวนิิจฉัยของแพทย ์ การให้รหัส 
Intracapsular cataract extraction (ICCE) 13.19 
Extracapsular cataract extraction (ECCE) 13.2 
Lens aspiration or Irrigation of traumatic cataract 13.3 
Phacoemulsification (PE) 13.41 
Pars plana lensectomy (PPL) with pars plana 
vitrectomy (PPV) 

13.42 + 14.74 (PPV) 
หมายเหตุ จะไม่สามารถเบิกค่า
อุปกรณ์ของเคร่ืองตดัวุ้นตาราคา 
9,000 บาทได ้เพราะเป็นการทํา
โดยใช้เคร่ืองสลายตอ้กระจกด้วย
คลื่นความถี่สูง 

Anterior lensectomy 13.43 
Manual phacoemulsification or Small incision cataract 
extraction 

13.59 

With insertion of intraocular lens 13.71 (ให้ร่วมกับรหัสการลอกตอ้
กระจกเสมอ) 

Secondary insertion of intraocular lens 13.72 (ใช้ในรายที่เคยทําหัตถการ
เอาแก้วตาออกแล้ว) 

With anterior vitrectomy (anterior approach) (ในกรณีที่มี
โรคแทรกซอ้นจากการลอกตอ้กระจก และมีการทํา Mechanical 
anterior vitrectomy ร่วมด้วย) 

14.73 

Removal of dropped lens/nucleus by PPV 
Or Removal of posterior dislocated lens by PPV  

14.74 Par plana vitrectomy: 
(posterior approach) 

Removal of IOL with Replacement (new IOL) 13.8 + 13.72 (Secondary 
insertion) 

Reposition of IOL (with or without sclera fixation) ใช ้IOL 
อันเดมิ 

13.90 (Operations on lens, 
NEC) 

หมายเหต ุการทํา Sclera fixation of IOL ไม่มีรหัสเฉพาะ ให้ได้เพียงการใส่ Primary หรือ Secondary โดย
ไม่ระบุวิธีการทํา (สามารถบันทึกวิธีการใส่ IOL ไว้ใน Operative note เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจเวชระเบียน) 
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5.กลุ่มหัตถการเก่ียวกบัจอตา (Retina) และวุ้นตา (Vitreous) 

 

คําจํากัดความ 

จอตาเป็นชั้นในสุดของลูกตาส่วนหลัง ประกอบด้วยเส้นเลือดจอตา (retinal vessels) จุดรับภาพชัด 
(macula) และข้ัวประสาทตา (optic nerve head) มีหน้าที่สําคัญในการรับภาพและส่งต่อไปยังสมองโดยผ่านทาง
ประสาทตา โรคของจอตาอาจเกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือด จอตาฉีก (retinal tear) / จอตาลอก (retinal 
detachment) 

 
วุ้นตาเป็นสารใสคล้ายเจลที่อยู่ในลูกตาส่วนหลัง ทําหน้าที่ให้แสงผ่าน ให้สารอาหารแก่จอตา และเป็นตัวช่วย

พยุงลูกตาให้ทรงรูปอยู่ได้ ถ้าวุ้นตาขุ่นอาจจากเส้นเลือดที่จอตาแตก หรือเกิดจากความเส่ือมของวุ้นตาเอง จะทําให้ตา
มัว หรือถ้ามีการหดตัวของวุ้นตาอาจทําให้เกิดแรงดึงรั้งที่จอตา ทําให้จอตาฉีกและลอกได้  

การรักษาอาจทําได้โดยการจ้ีรอยโรค หรือรอยฉีกของจอตาด้วยวิธีต่าง การทําให้จอตาที่ลอกกลับไปติดใหม่ 
มักต้องทําร่วมกับหัตถการท่ีเก่ียวข้องกับวุ้นตาเสมอเช่น การตัดวุ้นตา การใส่สิ่งทดแทนวุ้นตา หรือการฉีดยาเข้าวุ้นตา 
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การรักษารอยโรคของจอตาด้วย Laser การให้รหัสหตัถการ จะข้ึนอยู่กับชนิดของรอยโรค เช่น เป็นรอยโรค
ของจอตา หรือ จอตาฉีก หรอืจอตาลอก ไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการนํา Laser ไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น LIO หรือ Endolaser 

หัตถการที่เกี่ยวข้อง 

14.2  Destruction of lesion of retina and choroid เป็นการทําลายรอยโรคของจอตาและคอรอยด์ โดยการจ้ีด้วย   
        ความร้อน ความเย็น หรือแสงชนิดต่างๆ 
14.3  Repair of retinal tear เป็นการซ่อมแซมจอตาฉีก (ยังไม่มีจอตาลอก) โดยการจ้ีด้วยความร้อน ความเย็น หรือ 
        แสงชนิดต่างๆ 
14.5  Repair of retinal detachment เป็นการซ่อมแซมจอตาลอก โดยการจ้ีด้วยความร้อน ความเย็น หรือแสงชนิด 
        ต่างๆ 
14.4  Repair of retinal detachment with sclera buckling and implant เป็นการซ่อมแซมจอตาลอกโดยใช้สิ่ง 
        ปลูกฝังหนุนตาขาว 
14.7  Operations on vitreous ได้แก่ การเอาวุ้นตาออกซึ่งอาจทําโดยการใช้กรรไกรตัดวุ้นตาธรรมดา หรือใช้เครื่อง 
        กลไก โดยผ่านทางด้านหน้า (limbus) หรือด้านหลังลูกตา (pars plana) การใส่สิ่งทดแทน (vitreous  
        substitute) เช่น ก๊าซ ของเหลว หรือ น้ํามันซิลิโคน 
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

แพทย์ควรระบุให้ชดัเจนว่าทําหัตถการอะไร เพ่ือรักษาจอตาฉีก หรือจอตาลอก ทําโดยวิธีไหน และมีการทํา
หัตถการของวุ้นตาร่วมด้วยหรือไม ่

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
 ให้รหัสที่เฉพาะเจาะจงและครบถ้วนตามการวินิจฉัยของแพทย์ เช่น 

การวนิิจฉัยของแพทย ์ การให้รหสั 
Focal or pan retinal photocoagulation 14.24 
Destruction of chorioretinal lesion by cryotherapy 14.22 
Repair of retinal tear by laser indirect 
ophthalmology (LIO) / endolaser 

14.34 
(ใช้ในรายที่ยังไม่มี retinal detachment) 

Repair of retinal detachment  by laser indirect 
ophthalmology (LIO) / endolaser 

14.54 

Repair of retinal detachment by cryotherapy with 
drainage 

14.52 (ไม่ต้องให้รหัส drainage เพิ่ม
เพราะ include อยู่ในรหัส 14.5-แล้ว) 

Repair of retinal detachment by sclera buckling 
procedure (SBP) 

14.41 
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การวนิิจฉัยของแพทย ์ การให้รหสั 
Repair of retinal detachment by sclera buckling 
procedure (SBP) with PPV 

14.49 (ไม่ต้องให้รหัส 14.41 for SBP, 
14.74 for PPV เพ่ิม และรวมการใช ้air 
tamponade) 

Anterior vitrectomy by open sky technique 14.71 
Anterior vitrectomy  14.73 
Par plana vitrectomy (PPV) 14.74 
Injection of vitreous substitute (gas, liquid, 
silicone oil) 

14.75 

Intravitreous medications (antibiotic, steroid, anti-
VEGF) 

14.79 

Membrane peeling 14.9 
 

6.กลุ่มหัตถการเก่ียวกบัการบาดเจบ็ทีต่า (Eye injury) 
คําจํากัดความ 

การบาดเจ็บที่ตาอาจเกิดจากแรงกระแทก วัตถุมีคม สัตว์กัด หรือสารเคมีต่างๆ ทําให้เกิดบาดแผลชนิดต่างๆ
ของส่วนประกอบของตาและอวัยวะเคียงลูกตา ข้ึนอยู่กับความรุนแรงและสาเหตุของการบาดเจ็บ ในรายที่มีการฉีกขาด
ของเปลือกตาอาจจะมีการฉีกขาดของส่วนประกอบท่ีสําคัญในเปลือกตาร่วมด้วยเช่น เยื่อตา (conjunctiva) ที่อยู่ด้าน
ในของเปลือกตา ท่อน้ําตาส่วนต้น (lacrimal canaliculi) บริเวณขอบเปลือกตา (lid margin) และ กล้ามเน้ือลีเวเตอร์ 
(levator muscle) ในเปลือกตาบนการทําหัตถการใดๆบริเวณเปลือกตาจะต้องคํานึงถึงส่วนต่างๆเหล่าน้ีให้สามารถ
กลับมาทําหน้าที่ได้ตามปกติ 

 

    

          Traumatic hyphema              Laceration of lid margin, full thickness   Laceration of lower canaliculi 
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                                                                                     Fracture of orbital floor 

 

หัตถการที่เก่ียวข้องในการบาดเจ็บของตา ได้แก่ 

08.81  Linear repair of laceration of eyelid or eyebrow เป็นการซ่อมแซมบาดแผลฉกีขาดของผิวหนังบริเวณ 
          ตาหรอืบริเวณค้ิว 
08.82  Repair of laceration involving lid margin, partial thickness 
08.83  Other repair of laceration of eyelid, partial thickness 
08.84  Repair of laceration involving lid margin, full thickness 
08.85  Other repair of laceration of eyelid, full thickness 
08.89  Other eyelid repair (ในกรณีท่ีไม่ระบุรายละเอียด) 
08.34  Repair of blepharoptosis by other levator muscle techniques (สําหรับการซ่อมแซมกล้ามเน้ือลีเว 
          เตอร์ (levator muscle) 
09.73  Repair of canaliculus 
10.6  Repair of laceration of conjunctiva 
11.51  Suture of corneal laceration 
12.81  Suture of laceration of sclera 
12.91  Therapeutic evacuation of anterior chamber 
15.7  Repair of injury of extraocular muscles 
16.82  Repair of rupture of eyeball (Repair of multiple structures of eye) 
76.79  Other open reduction of facial fracture (include orbital rim or wall) 
76.92  Insertion of synthetic implant in facial bone 
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แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
แพทย์ควรระบุให้ชดัเจนว่าทําการซ่อมแซมทีส่่วนไหนของตา และระบุรายละเอียดของหัตถการท่ีทํา เพื่อให้

สามารถให้รหสัได้ถูกตอ้ง 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
ให้รหัสที่เฉพาะเจาะจงตามการวินิจฉัยของแพทย ์เช่น 

การวนิิจฉัยของแพทย ์ การให้รหสั 
Repair eyelid laceration 08.89 (ไม่ระบุรายละเอียด) 
Repair eyelid involve lid margin, full thickness 
    With repair of canaliculi 
    With repair levator muscle 

08.84 
09.73 
08.34 

Repair corneal laceration 11.51 
Repair scleral laceration 12.81 
Repair corneal and scleral laceration 16.82 
Repair fracture of orbital floor 
    With insertion of orbital implant 

76.79 
76.92 

 

7.กลุ่มหัตถการทางจักษโุดยใช้แสงเลเซอร ์
คําจํากัดความ 

ปัจจุบันมีการใช้แสงเลเซอร์ชนิดต่างๆในการทําหัตถการทางจักษุเป็นจํานวนมาก แตร่หัสหัตถการทางจักษุที่ใช้
อยู่ (ICD-9-CM volume 3) มีที่ระบุเฉพาะเจาะจงเพียงบางหัตถการเท่าน้ัน เพราะฉน้ันในหัตถการที่ไม่มีรหสัเฉพาะ
สําหรับการทําโดยเลเซอร ์ใหใ้ช้รหสัเดียวกับการทําโดยการผ่าตัด 

หัตถการทีทํ่าโดยเลเซอรท์ี่ม ีได้แก่ 
12.41  Destruction of lesion of iris, nonexcisional (include cauterization, cryotherapy,  
         photocoagulation) 
12.73  Cyclophotocoagulation 
14.24  Destruction of chorioretinal lesion by laser photocoagulation 
14.34  Repair of retinal tear by laser photocoagulation 
14.54  Repair of retinal detachment by laser photocoagulation 
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คําย่อของหัตถการทางจักษทุี่พบบ่อย เชน่ 
 

คําย่อของหัตถการ การให้รหสั 
ALT (Argon laser trabeculoplasty) 12.59  Other facilitation of intraocular 

circulation 
ECCE (Extracapsular cataract extraction) 13.2 Extracapsular extraction of lens by 

linear extraction technique 
FAX (Fluid air exchange) 14.75 Injection of vitreous substitute 
FGX (Fluid gas exchange) 14.75 Injection of vitreous substitute 
FFA (Fundus fluorescein angiography) 95.12 Fundus fluorescein angiography 
ICCE (Intracapsular cataract extraction) 13.19 Other intracapsular extraction of 

lens 
LK (Lamella keratoplasty) 11.62 Other lamella keratoplasty 
LPI (Laser peripheral iridotomy) 12.12 Other Iridotomy 
MP (Membrane peeling) 14.9 Other operations on retina, choroid, 

and posterior chamber 
PDT (Photodynamic therapy) 14.24 Destruction of chorioretinal lesion 

by laser photocoagulation 
PE (Phacoemulsification) 13.41 Phacoemulsification and aspiration 

of lens 
PPL (Pars plana lensectomy) 13.42 Mechanical phacofragmentation 

and aspiration of cataract by posterior 
route 

PRP (Pan retinal photocoagulation) 14.24 Destruction of chorioretinal lesion 
by laser photocoagulation 

YAG capsulotomy 13.66 Mechanical fragmentation of 
secondary membrane ( after cataract )  
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทาง โสต ศอ นาสิก) 
1.กลุ่ม Sinus surgery  
       Sinus surgery หมายถึง การทําผ่าตัดไซนัส ( โพรงอากาศข้างจมูก )  แบ่งได้เป็น  

1.การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูกด้วยกล้องขยาย (rigid endoscope) เรียกว่า “endoscopic sinus 
surgery”  มักใช้คําย่อว่า ESS  หรือ  FESS  (Functional endoscopic surgery) 

2.การผ่าตัดด้วยกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัด (operating microscope) เรียกว่า “microscopic sinus surgery”  
หรือ MSS   

           ทั้งสองคํานี้ “endoscopic sinus surgery” และ “microscopic sinus surgery”  เป็นคําเรียกรวม  เพราะ 
มีการผ่าตัดหลายโพรงอากาศ  

3.External approach  แบง่ออกเป็น 
3.1  Frontal trephination เป็นวิธีการผ่าตัด frontal sinus โดยเข้าทาง anterior wall ของ frontal  

sinus บริเวณหัวคิ้ว   
  3.2  External ethmoidectomy เป็นวิธีการผ่าตัด ethmoid sinus โดยเข้าทาง lacrimal fossa 

3.3  Caldwell - Luc Operation เป็นวิธีการผ่าตัด maxillary sinus โดยเข้าทาง canine fossa ใต้เหงือก  
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

1.แพทย์ควรหลีกเลี่ยงการบันทึกว่า FESS, ESS, CWL, MSS  หรือ microdebrider โดยลําพัง  
2.Operative note ของแพทย์ต้องระบุรายละเอียดและตําแหน่งการผ่าตัด ว่าเป็นการส่องตรวจ หรือ ตัด

เน้ือเย่ือ เช่น polypectomy, Ethmoidectomy, Excision of lesion of maxillary sinus Sphenoidectomy , 
Frontal sinusotomy 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
   โดยทั่วไปจะให้รหัสแตกต่างกันในแต่ละข้างที่ทํา  รหัสในการผ่าตัด Sinus ด้วยการส่องกล้อง  มีดังน้ี 

1.กรณีส่องกล้องตรวจเฉพาะในโพรงจมูกเพ่ือการวินิจฉัยโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆ ให้รหัส  21.21  
Rhinoscope   

2.กรณีสอ่งกลอ้งตรวจโพรงไซนัส เพือ่การวนิิจฉัย ซึ่งมักเป็นการทําหลังการผ่า ให้รหสั  22.19 Other  
diagnotic procedures on nasal sinus  
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3.หากมีการทําหัตถการอ่ืนร่วมด้วยกับการส่องกล้องทําผ่าตัดไซนัส ให้ใช้รหัสหัตถการนั้นเลย ไม่ต้องให้
รหัส 21.21 หรือ 22.19  เช่น  

- Biopsy พยาธิสภาพในโพรงจมูกให้รหัส 21.22 Biopsy of nose 
- Biopsy พยาธิสภาพในโพรงไชนัสให้รหัส 22.11 Close [Endoscopic] [needle] biopsy of  nasal 

sinus 
- ตัดริดสีดวงจมูก (nasal polyp) ให้รหัส 21.31 Nasal polypectomy 
4.กรณีเจาะเข้าสู่โพรงอากาศแมกซิลารี่ (Maxillary sinus) ทางจมูก โดยไม่ทําหัตถการอื่น ให้รหัส 22.2 

Intranasal antrotomy / Inferior turbinate antrotomy 
5.กรณีทําผ่าตัด Sinus  

 5.1 Sinusotomy หมายถึง  การผ่าตัดเปิดโพรงอากาศข้างจมูก  โดยไม่มีหัตถการอื่นเพิ่ม ให้ตรวจสอบดู ว่า 
           ไซนัสที่ทําผ่าตัดนั้น เป็นไซนัสตําแหน่งใด รหัสที่ได้จะเป็นดังน้ี 

- กรณีท่ีไม่ระบุตําแหน่ง จะได้รหัส  22.50  Sinusotomy, not otherwise specified 
- กรณีเป็นที่ Ethmoid  จะได้รหัส  22.51  Ethmoidotomy 
- กรณีเป็นที่ Sphenoid  จะได้รหัส 22.52 Sphenoidotomy  
- กรณีเป็นหลาย sinus จะได้รหัส   22.53  Incision of multiple nasal sinuses 
- กรณีเป็นที่ Frontal sinus จะได้รหัส  22.41 Frontal sinusotomy  

             5.2 Sinusectomy  หมายถึง  การผ่าตัด air cell  หรือ เย่ือบุโพรงอากาศข้างจมูก  ซึ่งจะรวมถึงการทํา      
                  turbinectomy ด้วยแล้ว ไม่ต้องให้รหัส turbinectomy เพิ่ม  

- กรณีท่ีไม่ระบุตําแหน่ง จะได้รหัส   22.60 Sinusectomy, not otherwise specified  
- กรณีเป็นที่ Maxillary จะได้รหัส 22.61 Excision of lesion of maxillary sinus with 

Caldwell-Luc approach หรือ 22.62  Excision of lesion of maxillary sinus with 
other approach ข้ึนกับวิธีการผ่าตัด 

- กรณีเป็นที่ Ethmoid  จะได้รหัส    22.63  Ethmoidectomy 
- กรณีเป็นที่ Sphenoid  จะได้รหัส   22.64  Sphenoidectomy  
- กรณีเป็นที่ Frontal sinus จะได้รหัส  22.42  Frontal sinusectomy  
- ในกรณี Operative note บันทึกโดยใช้คําย่อ FESS/ESS/MSS/Microdebrider โดยไม่มี

บันทึกรายละเอียดการผ่าตัดให้รหัส 22.60 Sinusectomy, not otherwise specified  
6.การทําผ่าตัด uncinectomy ร่วมกับการทําผ่าตัดอย่างอื่น เช่น ethmoidectomy, polypectomy, 

antrotomy ไม่จําเป็นต้องให้รหัส uncinectomy ยกเว้นทําเฉพาะ uncinectomy กรณีนี้ควรให้รหัส  21.1 Incision 
of nose 
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7.Turbinectomy จะให้รหัสเมือไม่ทําร่วมกับการผ่าตัด sinus เช่น การใช้ Radiofrequency (RF) 
turbinectomy ให้รหัส 21.61 Turbinectomy by diathermy or cryosurgery 

8.Caldwell-Luc Operation การให้รหัสขึ้นกับรายละเอียดของการทําผ่าตัด เช่น 
- มีการตัดเยื่อบุภายในโพรงอากาศ maxillary ออกทั้งหมด ให้รหัส 22.31 Radical maxillary 

antrotomy  
- หากเปิดเข้าโพรงอากาศ maxillary แพทย์มักจะใช้คําย่อว่า CWL โดยไม่มีระบุว่ามีการทําหัตถการอื่น 

ให้รหัส 22.39 Other external maxillary antrotomy  Exploration of maxillary antrum with 
Caldwell-Luc approach 

- ถ้ามีการตัดพยาธิสภาพในโพรงอากาศ maxillary ให้รหัส 22.61 Excision of lesion of maxillary 
sinus with Caldwell- Luc approach  

- กรณีที่ใช้ Caldwell-Luc approach เพื่อทําผ่าตัดอย่างอื่นที่ไม่ใช่การทําผ่าตัดภายในโพรงอากาศ 
maxillary  ได้แก่ การผูก internal maxillary artery เพ่ือรักษา epistaxis ให้รหัส 21.05 Control 
of epistaxis by (transantral) ligation of the maxillary artery 

- ถ้าขยายรูเปิดของโพรงอากาศ maxillary ให้รหัส 22.9 Other operation on nasal sinus   
 

2.กลุ่มหัตถการ Tympanoplasty 
Tympanoplasty หมายถึง การทําผ่าตัดซ่อมแซมเยื่อแก้วหูโดยทําร่วมกับเอาเช้ือโรคออกจากหูชั้นกลาง

เพื่อให้การได้ยินดีข้ึน โดยวิธีการทําให้การนําเสียงที่ผ่านเข้ามาในรูหูเกิดการส่ันสะเทือน ส่งต่อไปยังระบบประสาทหู
เพ่ือแปลงพลังคลื่นเสียง ให้สามารถรับทราบความเข้มของเสียง ความหมาย ใช้ติดต่อสื่อสารได้ ทั้งน้ีข้ึนกับพยาธิสภาพ
ของผู้ป่วยนั้นๆ 

3.กลุ่มหัตถการ Myringoplasty    
Myringoplasty (การทําผ่าตัดปะแก้วหู)  หมายถึง การทําผ่าตัดซ่อมแซมเยื่อแก้วหูอย่างเดียว 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
1.ควรมีข้อมูลว่าเคยผ่าตัดมาก่อนหรือไม่ 
2.ควรบันทึกใน  Operative note ระบุตําแหน่งที่วาง graft  ด้วย   

แนวทางการให้รหัสหัตถการ    
1.ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก แพทย์บันทึกไม่ละเอียด อาจเขียนสั้นๆ เพียง Myringoplasty หรือ เขียน  T- 

plasty  ซึ่งควรติดตามหาหลักฐานการบันทึกใน Operative note ให้พบว่าวาง graft บนอะไร ถ้าพบว่า มีการใช้ 
graft วางปะบนแก้วหูที่ทะลุนั้น ให้รหัส 19.4 Myringoplasty 
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2.ในกรณี มีประวัติว่าเคยผ่าตัดปะแก้วหู แล้วปะไม่ติด จึงทําการผ่าตัดปะแก้วหูใหม่อีกครั้ง ในเวลาหลาย
เดือนต่อมา แพทย์บันทึก Myringoplasty หรือเขียน T-plasty  ใน Operative note เท่าน้ัน รหัสหัตถการในการทํา
ผ่าตัดปะแก้วหูใหม่นี้ ให้ได้เป็นรหัส 19.6 Revision of tympanoplasty ไม่ว่าจะวาง graft ท่ีตําแหน่งใด 

3.ใน Operative note ที่แพทย์บรรยายการทําผ่าตัด T-plasty มักไม่ระบุ type ให้หาหลักฐานการบันทึก
ว่าแพทย์วาง Graft บนอวัยวะใด จะทําให้สามารถเลือกรหัสหัตถการได้เหมาะสม ซึ่งมีรหัสของการทําหัตถการดังนี ้

- การทําผ่าตัดในกรณีที่แก้วหูทะลุขนาดใหญ่ จนไม่เหลือขอบให้วาง Graft ได้  จึงต้องไปวางบนกระดูกหู  
        malleus or incus  ให้รหัส 19.52 Type II tympanoplasty  

- ในกรณีที่ผู้ป่วยมีแก้วหูทะลุอักเสบเร้ือรังมานาน จนกระดูกหู Mallus และ Incus ถูกกัดกร่อน
เสื่อมสภาพไป จึงต้อง Remove ออกไป เหลือแต่กระดูกหูชิ้นที่ 3 คือ Stapes ไว้ให้วาง Graft ให้รหัส 
19.53 Type III tympanoplasty 

- หากพบว่ามีการวาง Graft บน foot plate ของกระดูกหู Stapes ซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพ หรือ ถูกหัก
ออกไปแล้ว จะให้รหัส 19.54 Type IV tympanoplasty  

- หากพบว่ามีการผ่าตัดเจาะกระดูกหูชั้นใน Semi circular canal ก่อนแล้ววาง Graft จะให้รหัส 19.55 
Type V tympanoplasty 
 

4.กลุ่มหัตถการ Mastoidectomy 
    Mastoidectomy หมายถึง การกรอโพรงกระดูกหลังใบหู (mastoid) เนื่องจากมีพยาธิสภาพของการ
อักเสบเรื้อรัง จากโรคหูน้ําหนวกลุกลามเข้าไปในโพรงกระดูก mastoid จนกลายเป็นชนิดอันตรายรุนแรง หรือเป็น
หนองซ้ําอาจทะลุเข้าไปในสมอง อันตรายต่อชีวิตได้ การผ่าตัดจะทํามากน้อยเท่าใดน้ันข้ึนอยู่กับพยาธิสภาพของโรคหู
น้ําหนวกซึ่งอาจมีการทําหัตถการอื่นพร้อมกัน เช่น tympanoplasty หรือ การผ่าตัดตกแต่งหูชั้นนอก การทํา Skin 
graft ร่วมด้วย  

- Simple mastoidectomy หมายถึง การกรอโพรงกระดูก Mastoid อย่างเดียว 
- Radical mastoidectomy หมายถึง การกรอโพรงกระดูก Mastoid ทะลุเป็นโพรงเดียวกับช่องรูหู

โดยไม่มีผนังก้ัน รวมทั้งการเอากระดูกหูออกด้วย     
- Modified radical mastoidectomy หมายถึง การกรอโพรงกระดูก mastoid  ทะลุเป็นโพรง

เดียวกับช่องรูหูโดยไม่มีผนังกั้น โดยอาจจะไม่ได้เอากระดูกหูออกหรือเอาออกบางชิ้น หรือ การทํา  
tympanoplasty type II-V ร่วมด้วย 

- Atticotomy หรือ Atticoantrostomy หมายถึง  การผ่าตัดบริเวณ attic  ของ middle ear เปิด
เป็นโพรงระบายออกมาติดต่อ กับหูชั้ นนอกเ พ่ือ รักษาโรคหู นํ้าหนวกเรื้ อรั งชนิดอันตราย 
cholesteatoma บริเวณ attic ไม่ให้ลุกลาม โดยท่ีแก้วหูส่วน pars tensa ยังคงอยู่ 

- Revision  mastoidectomy  หมายถึง  การผ่าตัดโพรงกระดูก mastoid ซ้ํา 
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- Bondi’s  mastoidectomy  หมายถึง  การกรอโพรงกระดูก  mastoid เพ่ือเปิดระบายส่วนของ 
cholestatoma sac ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการผ่าตัด modified radical mastoidectomy 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
             แพทย์ควรลงรายละเอียดของการผ่าตัดใน Operative note  ไว้ให้ชัดเจน  
แนวทางการให้รหัสหัตถการ    

1.Simple mastoidectomy  ให้รหัส  20.41  
2.Radical mastoidectomy  ให้รหัส  20.42  
3.Bondi’s  mastoidectomy  ให้รหัส  20.49  Other mastoidectomy 
4.กรณีที่มีการทํา Skin graft ร่วมด้วย ต้องให้รหัส 18.79  Skin graft ร่วมด้วย 
กรณีท่ีมีการทํา tympanoplasty ร่วมด้วย ต้องให้รหัส ในกลุ่ม 19.4-19.55 ร่วมด้วย และต้องดู

รายละเอียดการบันทึกของแพทย์ว่ามีการวาง graft ที่ใด จะได้ให้รหัสได้เฉพาะถูกต้อง 
5.การผ่าตัด mastoid อื่นๆ ที่ไม่ใช่การทําผ่าตัด Simple mastoidectomy, Radical mastoidectomy  

เช่น modified radical mastoidectomy, Atticoantrostomy กรณีที่ไม่ระบุรายละเอียดบันทึกเพียง  
mastoidectomy  จะให้รหัส  20.49  Other mastoidectomy  

6.การทํา Decompression facial nerve ให้รหัส  04.42  ถ้า Approach โดยทาง mastoid  ก็ควรจะให้
รหัส  20.49 Other mastoidectomy ร่วมด้วย เพราะในการทํา Decompression facial nerve ในส่วนน้ีต้องเข้า
ทาง mastoid bone 

7.ยกเว้น ถ้าเป็นการทํา Mastoidectomy เพ่ือฝังเครื่องช่วยฟัง จะไม่รวมรหัส 20.4- ให้ใช้รหัสในกลุ่ม 
20.96 – 20.98 Cochlear prosthesis device  แล้วแต่ชนิดของเครื่องช่วยฟังน้ัน ๆ  

- ถ้าเป็น single channel ให้รหัส 20.97 Implantation or replacement of cochlear 
prosthetic device, single channel  

- ถ้าเป็น multiple channel ให้รหัส 20.98 Implantation or replacement of cochlear 
prosthetic device, multiple channel 

- ถ้าไม่ระบุรายละเอียด ให้รหัส 20.96 Implantation or replacement of cochlear prosthetic 
device, not otherwise specified 
 

5.กลุ่มหัตถการ Hearing Aids 
           กรณีคนไข้สูญเสียการได้ยินสามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพการได้ยิน  โดยใช้เครื่องช่วยฟัง  ซึ่งปัจจุบันมีหลายชนิด 
แนวทางการบันทึกของแพทย์ (Auditor)    
          แพทย์ควรบันทึกให้ละเอียดว่าใช้เครื่องช่วยฟังชนิดใด   
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ    
1.เครื่องช่วยฟังชนิดธรรมดา  เช่น  Body type , In the ear (ITE) , Behind the ear(BTE)  จะให้รหัส 

95.48 Fitting of hearing aid 
2.ชนิด  Bone conduction hearing aids  ให้รหัส  20.95  Implantation of electromagnetic 

hearing device  
3.ผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยฟัง 2 ข้าง  ควรให้รหัส  Extension code  เพ่ิมมาด้วย 
4.ชนิดท่ีใส่ใน  middle ear  จะได้รหัส  20.99  Other operations on middle and inner ear  
 

6.กลุ่มหัตถการ Direct laryngoscopy and Bronchoscopy 
          Direct laryngoscopy and Bronchoscopy หมายถึง หัตถการท่ีใช้ในการส่องตรวจและวินิจฉัย และยังเป็น

ช่องทางในการผ่าตัดแก้ไขการตีบแคบของกล่องเสียงและหลอดลม Direct laryngoscopy หรือย่อว่า DL และ 
bronchoscopy เป็นการใช้เครื่องมือตรวจกล่องเสียงและหลอดลม  ถ้ามีการทําผ่าตัดผ่านทางเคร่ืองมือน้ี ให้ใช้รหัส

การผ่าตัดนั้นๆ  โดยไม่ต้องให้รหัสของ direct laryngoscopy และ bronchoscopy เช่น 
- 31.43  Closed (endoscopic) biopsy of larynx  
- 31.92  Lysis of adhesions of larynx  
- 98.14  Removal of foreign body in the larynx  
- 98.15  Removal of foreign body in the trachea and bronchus 
- 31.98  Dilation of larynx  
- 31.92  Lysis of adhesions of trachea  
- 31.92  Lysis of adhesions of trachea using laser  

 ยกเว้นการส่องตรวจดูเท่าน้ัน  ซึ่งให้รหัสตามตําแหน่งที่ตรวจ  เช่น  
- 31.42   Laryngoscopy  
- 31.42   Fiberoptic laryngotracheoscopy  
- 31.42   Tracheoscopy using rigid endoscope ในกรณีใช้  bronchoscope ตรวจเฉพาะบริเวณ     

            Trachea 
 

7.กลุ่มหัตถการ Tracheostomy 
 

 Temporary tracheostomy  หมายถึง การผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจจากภายนอกเข้าสู่หลอดลมคอโดยผ่าน
ผนังคอด้านหน้าเพ่ือช่วยในการหายใจหรือดูดเสมหะเมื่อเจาะคอแล้วจะใส่ท่อหลอดลมคอ (Tracheostomy tube) ซึ่ง
เมื่อถอดท่อหลอดลมคอออกแล้วรูที่คอจะปิดได้เอง 
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 Permanent tracheostomy หมายถึง  การผ่าตัดเปิดทางเดินหายใจจากภายนอกเข้าสู่หลอดลมคอโดยมีการ
เย็บผนังหลอดลมกับชั้นผิวหนัง ร่วมกับ มีการเย็บปิดก้ันทางเดินหายใจจากส่วนบน ทําให้เกิดรูเปิดถาวรที่ผิวหนัง โดย
จะใส่ท่อหลอดลมคอร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ มักทําในกรณีที่คนไข้มี Obstructive sleep apnea (OSA) และ ไม่สามารถ
แก้ไขโดยวิธีอื่นๆได้ เป็นหัตถการที่ทําน้อยมากในปัจจุบัน 

 Revision tracheostomy หมายถึง การผ่าตัดแก้ไขรูเปดิทางเดินหายใจจากภายนอกเข้าสู่หลอดลมคอตีบ
แคบทุกกรณ ีโดยการผ่าตัดแก้ไขแผลเป็นหรือเน้ือเยือส่วนเกิน รวมทั้งการใช ้flap 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
- กรณี 31.1  ระบุการทําหัตถการใน Operative note หรือ progress note  
- กรณี 31.29 Permanent tracheostomy และ 31.74 Revision tracheostomy ต้องมีการบันทึก

รายละเอียดการผ่าตัดดังกล่าวข้างต้น 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
  การให้รหัสหัตถการ การเจาะคอ ให้ดูจากรายละเอียดการผ่าตัด เพ่ือแยกว่าเป็นแบบชั่วคราว หรือ ถาวร  

ไม่ใช่ดูจากระยะเวลาในการใช้ท่อเจาะคอ 
- กรณีเจาะคอท่ัวไปคร้ังแรกหรือรูที่คอปิดไปนานแล้วที่หัตถการระบุ Tracheostomy  ให้รหัส 31.1 

Temporary tracheostomy รวมทั้งการเจาะคอโดยวิธีเจาะและขยายรูเจาะคอด้วยอุปกรณ์ 
Percutaneous dilatational tracheostomy(PDT) ให้รหัส 31.1 Temporary tracheostomy 

- กรณีเจาะคอผ่านทาง cricothyoroid membrane หรือ cricothyrotmy เพื่อช่วยในการหายใจให้รหัส 
31.1 Temporary tracheostomy 

- การให้รหัส 31.29 ต้องระบุหัตถการเป็น Permanent tracheostomy ร่วมกับ ตรวจสอบบันทึกรายงาน

การผ่าตัดดังกล่าวข้างต้น 
- กรณีเป็นการผ่าตัดเย็บปิดรูที่ trachea ท่ีไม่สามารถปิดได้เอง หลังจาก Off Tracheostomy tube ให้

รหัส 31.72 Closure of external fistula of trachea (Closure of tracheotomy) 
- กรณีเป็นการเปลี่ยน Tracheostomy tube ให้รหัส 97.23 Replacement of tracheostomy tube 
- กรณีเป็นการถอด Tracheostomy tube ออก ให้รหัส 97.37 Removal of tracheostomy tube 
- กรณี Revision tracheostomy ให้รหัส 31.74 Revision tracheostomy 

 
8.กลุ่มหัตถการ Sialoadenectomy 
 

       Sialoadenectomy หมายถึง การผ่าตัดต่อมนํ้าลายขนาดใหญ่ได้แก่ ต่อมน้ําลายหน้าหู (parotid gland), 
ต่อมนํ้าลายใต้คาง  (Submandibular/submaxillary gland), ต่อมน้ําลายใต้ลิ้น (Sublingual gland) 
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           Partial Sialoadenectomy หมายถึง การตัดต่อมน้ําลายออกเพียงบางส่วน เช่น Superficial 
parotidectomy 
          Complete Sialoadenectomy หมายถึง การตัดต่อมนํ้าลายออกท้ังหมด เช่น Total parotidectomy, 
Submandibular extirpation  
 
แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 

    แพทย์ต้องบันทึกรายละเอียดการผ่าตัดว่ามีการตัดต่อมนํ้าลายออกทั้งหมดหรือบางส่วน การตัดเนื้อเย่ืออื่น
ข้างเคียง  เช่น ต่อมนํ้าเหลือง การ identified nerve  
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1.Complete Sialoadenectomy หรือ Total Sialoadenectomy จะต้องมีการบันทึกการสรุปและ

รายละเอียดการผ่าตัดดังกล่าวข้างต้น ให้รหัส 26.32 Complete Sialoadenectomy 
2.Partial Sialoadenectomy จะต้องมีการบันทึกการสรุปและรายละเอียดการผ่าตัดดังกล่าวข้างต้น ให ้       

รหัส 26.31 Partial Sialoadenectomy 
3.กรณีที่ไม่ระบุรายละเอียดของการผ่าตัดให้รหัส 26.30 Sialoadenectomy, not otherwise specified 
4.กรณีแพทย์บันทึกเพียง Excision mass ที่ต่อมน้ําลาย ให้รหัส 26.29 Other excision of salivary gland 

lesion 
5.กรณีที่มีการใช ้nerve monitor ระหว่างการผ่าตดั ให้รหัส 00.94 Intra-operative neurophysiologic   
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางรังสี) 
 

1.กลุ่มหัตถการ Radiotherapy 
   

1. แบ่งชนิดตามแหล่งกําเนิดของรังสี   แบ่งออกเป็น 
- จากกัมมันตภาพรังสี ได้แก่ Co-60, Ra-226, Ir-192, Cs-137 เป็นต้นโดยรังสีที่ได้จากกัมมันตภาพรังสี

เหล่าน้ี ได้แก่ รังสีแกมม่า และรังสีเบต้า 
- จากเครื่องกําเนิดรังสี ได้แก่ เครื่อง X-ray และเครื่องเร่งอนุภาคต่างๆ เช่น linear accelerator (Linac), 

Cyclotron โดยรังสีได้จากเครื่องกําเนิดรังสีเหล่านี้ได้แก่ รังสีเอ็กซ์ และอิเล็กตรอน รวมทั้ง Particle 
beam ต่างๆ 

2. แบ่งตามวิธีการใช้รังสี 
- Teletherapy: เป็นการรักษาที่ต้นกําเนิดรังสีอยู่ห่างจากพ้ืนที่ที่รักษา เช่น เครื่องฉายรังสีด้วย Co-60, 

เครื่อง Linac เป็นต้น 
- Brachytherapy: เป็นการรักษาท่ีต้นกําเนิดรังสีอยู่ชิดติดหรืออยู่ภายในบริเวณที่จะรักษา ซึ่งมักใช้คําย่อ  

คือ BCT (ทั้งน้ีไม่ควรเขียนคําย่อ BCT  เนื่องจากเป็นคําย่อที่ไม่เป็นสากล) ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
- Intracavitary implantation หมายถึง  การสอดใส่แร่กัมมันตรังสีเข้าไปในอวัยวะที่เป็นโพรง เช่น  

การใส่แร่ใน CA cervix   
- Interstitial implantation หมายถึง การฝังแร่กัมมันตรังสีเข้าไปในอวัยวะหรือตัวโรค เช่น การฝังแร่

ใน  CA prostate 
- Mould  หมายถึง การวางแร่กัมมันตรังสีบนตัวโรค เช่น การใช้ใน Keloid 

- Systemic therapy: เป็นการรักษาโดยการฉีด หรือการกิน รังสีเข้าไปเพื่อทําการรักษา เช่น ไอโอดีน  -
131, ฟอสฟอรัส-32 
 

การฉายรังสีอาจมีเทคนิคการฉายรังสีหลายๆเทคนิค เช่น Conventional RT, 3DCRT (3-dimension 
conformal RT) , IORT (Intra Operative RT) , IMRT (Intensity Modulated RT) , IGRT (Image guided RT) 
แต่ให้ถือเครื่องมือที่ให้การรักษาเป็นหลักในการให้รหัสต่างๆ เพราะไม่มีรหัสเฉพาะของเทคนิคของการฉายรังสี 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
  ควรบันทึกวิธีการรักษา ชนิดของเคร่ืองและชนิดของรังสีท่ีใช้ 

1. ในเวชระเบียนควรมีบันทึกจํานวนครั้ง  ระยะเวลา  และปริมาณรวมรังสีที่ได้รับทั้งหมด 
2. ควรระบุให้ชัดเจนกรณีที่ผู้ป่วยหยุดพักฉายแสงในการรักษา   
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แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
 กรณีสรุปหัตถการว่า RT หรือ XRT  โดยไม่ระบุชนิดของเครื่อง  ให้รหัส 92.29 Other radiotherapeutic 

procedure  
1. กรณีสรุปหัตถการว่า cobalt-60 หรือเขียนเป็น co-60  ให้รหัส 92.23 Radioisotopic teleradiotherapy        
2. กรณีสรุปหัตถการว่า ใช้เคร่ืองมือชนิด linac (linear accelerator) หรือ เขียนในรูปพลังงานรังสีเป็น MV 

หรือ X เช่น 6 MV, 10 X  ให้รหัส 92.24 Teleradiotherapy using photons 
3. กรณีสรุปหัตถการว่า ใช้เครื่องมือชนิด electron หรือ เขียนสั้นๆ “e” หรือ เขียนในรูปพลังงานรังสีเป็น MeV 

เช่น 10 MeV  ให้รหัส 92.25 Teleradiotherapy using electrons   
     ข้อควรระวัง รหัส 92.26 Tele RT of other particulate RT  Neutron, Proton ในปัจจุบันยังไม่มีท่ีใช้ 
4. กรณีสรุปหัตถการว่า มีการใส่แร่หรือฝังแร่ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือชนิดใดก็ตาม ให้รหัส 92.27  Implantation or 

insertion of radioactive elements   
5. กรณีสรุปหัตถการว่า มีการใช้เทคนิคการฉายรังสีแบบ SRS (Stereotactic Radio Surgery) และ SRT 

(Stereotactic Radio Therapy) หากไม่มีการสรุปเคร่ืองมือที่ใช้ ให้รหัส 92.39 Stereotactic  
radiosurgery, not elsewhere classified (ผู้ป่วยอาจมีการใส่ head frame ร่วมด้วย ให้รหัส 93.59 
Other immobilization, pressure, and attention to wound ) 
 

รังสีรกัษา ICD-9-CM  

Conventional RT 
3DCRT(3-dimension conformal RT) 

IMRT (Intensity Modulated RT) 
IGRT(Image guided RT) 

4D + IGRT 

92.21: superficial RT 
92.22: orthovoltage RT 
92.23: Radioisotopic tele RTCo-60, I-125, Radioactive Cs 
92.24: Tele RT using Photon  Linac 
92.25: Tele RT using electron 
92.26: Tele RT of other particulate RT  Neutron, Proton 

Brachytherapy 92.27: Implantation or insertion of radioactive elements 
IOERT (Intra Operative RT) 92.41: Intra-operative electron radiation therapy 

SRS1 Fx 
(Stereotactic Radio Surgery) 

SRT>1Fx 
(Stereotactic RadioTherapy) 

92.31: Single source photon  Linac, High energy x-ray 
92.32: Multi-source photon  Co-60,Gamma 
92.33: Particulate  Particle beam, Proton 
93.59: stereotactic head frame 
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2.กลุ่มหัตถการ Nuclear medicine 
 

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ หมายถึง การนําสารกัมมันตรังสี (radionuclides) มาใช้ในทางการแพทย์ แบ่งคร่าวๆ
ออกเป็น 2 อย่าง คือ  

1. การตรวจวินิจฉัยโรค แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
1.1 การตรวจวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยโดยตรง (In vivo techniques) 
1.2 การตรวจวินิจฉัยโรคนอกร่างกายผู้ป่วย (In vitro techniques) 

 
2. การรักษาโรค 

การใช้ตรวจวินิจฉัยโรค หรือ การรักษาโรคนั้นจะมีการฉีดสารเภสัชรังสี (Radiopharmaceuticals) คือ 
สารประกอบ หรือ ยาที่เกิดจากการติดฉลากสารกัมมันตรังสีกับสารเคมีต่างๆ เช่น Technitium-99m  -
methylenediphosphonate (99mTC-MDP) ซึ่งจะแตกต่างกันตามแต่อวัยวะหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

 

แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
 แพทย์ควรบันทึกอวัยวะที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคให้ชัดเจน   

1. ส่วนในการรักษาแพทย์มักเขียนชื่อสารเภสัชรังสี และปริมาณที่ใช้ ซึ่งบ่งบอกเป็นนัยว่าแพทย์ให้การ รักษาโรค 
เช่น I-131 150 mCi ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ 
 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ 
1. กรณีเป็นการตรวจวินิจฉัยโรค ให้รหัสหัตถการตามอวัยวะต่างๆที่ทําการตรวจวินิจฉัย  
2. กรณีเป็นการรักษาด้วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ให้รหัส 92.28: Injection or instillation of radioisotope 

เวชศาสตร์นวิเคลียร์ ICD-9-CM  
Thyroid scan (pertechnetate) 
Thyroid uptake 

92.01: Thyroid scan and radioisotope  
          function studies 

Liver scan (Phytate) 
Liver scan (RBC) SPECT 
Hepatobiliary (DISIDA) 

92.02: Liver scan and radioisotope 
functional study 

Renal scan (DMSA) 
Captopril renogram 
Flucemide renogram 

92.03: Renal scan and radioisotope  
         functional study 

Gastric emptying 
GI scan (Albumin) 
Meckel’s scan 
GI bleeding (RBC) 

92.04: GI scan and radioisotope 
         functional study 
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เวชศาสตร์นวิเคลียร์ ICD-9-CM  
Heart SPECT MIBI TL 201 (myocardial perfusion scan) 
MUGA scan 
Venogram scan (circular time scan or functional study) 

92.05: Cardiovascular and    
         hematopoietic scan and    
         radioisotope function study 

Parathyroid (MIBI + pertechnetate) 
Parathyroid (MIBI) 
Parathyroid scan 

92.13: Parathyroid scan 

Bone scan 92.14: Bone scan 
Lung scan 92.15: Pulmonary scan 
Lymphatic scan (Dextrans) 92.16: Scan of lymphatic system 
Total body scan l-131 
Total body scan MIBI 92.18: Total body scan 

Tc – 99m – WBC 
In – 111 Octreoscan (neuroendocrine origin) 
Gallium scan ( Ga - 67 –citrate ) 

92.18: Total body scan 

Testicular scan 92.19: Scan of other site 
                      Rx CA Thyroid with I – 131 
                      Rx Sm – 153 50 mCi 
                      Rx Hyperthyroid with I – 131 
                      Rx Sr-89 

92.28: Injection or instillation of 
         radioisotope 

 
3.กลุ่มหัตถการ รังสีวินิจฉัย 
 

  Magnetic resonance imaging (MRI) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สําหรับสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย โดย
อาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนําสัญญาณท่ีได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

Magnetic Resonance Angiography (MRA) คือเครื่องมือที่ใช้สําหรับสร้างภาพหลอดเลือดแดงภายใน
ร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนําสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
          Magnetic Resonance Venography (MRV) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สําหรับสร้างภาพหลอดเลือดดําภายใน
ร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนําสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

MR Spectroscopy เป็นเทคนิคการวัดและวิเคราะห์สารเคมีในจุดต่างๆ ของสมอง หรือ ต่อมลูกหมาก เช่น 
MR spectroscopy of Brain จะทําร่วมกับ MRI brain ในรายท่ีผู้ป่วยพบความผิดปกติในสมอง และไม่สามารถบอก
ได้ว่า ความผิดปกติดงักล่าวเกิดจากสาเหตุใด เพื่อตอบคําถามว่า เกิดจากเน้ืองอก สมองขาดเลือด หรือ จากการอักเสบ
ของเนื้อสมอง และยังช่วยบอกความรุนแรงของมะเร็งได้ (tumor aggressiveness)  
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แนวทางการบนัทึกของแพทย์ (Auditor) 
1. แพทย์ควรบันทึกอวัยวะท่ีได้รับการตรวจวินิจฉัย  
2. สําหรับการทํา MRV หรือ MRA ควรระบุให้ชัดเจนว่าดูตรงส่วนไหน บริเวณใดของร่างกาย 

 

แนวทางการให้รหัสหัตถการ  
1. ให้รหัสตามอวัยวะที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย 
2. สําหรับการทํา MRV หรือ MRA นั้นให้รหัสตามอวัยวะที่ทําการตรวจ เช่น  

- MRV Femoral v. ให้รหัส 88.94  
- MRI of musculoskeletal, MRA abdominal aorta ให้รหัส 88.97 MRI of other and unspecified 

sites 
3. การตรวจ MRI Heart screening ASD (Atrium septum defect) ให้รหัส 88.92  MRI of chest and 

myocardium   
4. การตรวจ MR Urography (full tracts) ให้รหัส 88.97 MRI of other and unspecified sites  

รังสวีินิจฉัย ICD-9-CM 
MRI Brain  /  MRA Brain 
MRI Brain + CSF flow 
MRI Pituitary gland 
MRI Cranial nerve 
Functional MR 
MR Cisternography 

88.91: MRI of brain and brain stem 

MRI Chest      
MRI Heart screening ASD 
MRI Heart + perfusion 
MRA Pulmonary 
MRI Heart CgHD / cine 

88.92: MRI of chest and myocardium 

MRI spine 
MR Myelography + spine 88.93: MRI of spinal canal 

MRI Bone 
MRI Brachial plexus 
MRI Sacral plexus 
MRA Femoral artery / Peripheral run off 

88.94: MRI of musculoskeletal 

MRI Prostate 
MRI Prostate with special coil 88.95: MRI of pelvic, prostate, and bladder 
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รังสวีินิจฉัย ICD-9-CM 

MR Urography (full tracts) 88.97: MRI of other and unspecified sites 
    abdomen, eye, orbit, face, neck 

MRI Orbits 
MRI PNS 
MRI Nasopharynx / Oropharynx 
MRI Neck / Larynx / Thyroid glands 
MRI IAC 
MRI Breasts 
MRI abdomen 
MRA Renal artery 
MRCP + upper abdomen 
MRA Carotid 

88.97: MRI of other and unspecified sites 
    abdomen, eye, orbit, face, neck 
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รังสวีินิจฉัย ICD-9-CM 

MRV Chest / Portal v./ Femoral v. 
MRA Thoracic / abdominal aorta 

88.92: MRI of chest and myocardium 
    chest and thoracic 
88.97: MRI of other and unspecified sites 
    abdomen, eye, orbit, face, neck 
88.94: MRI of musculoskeletal 

MR spectroscopy มักจะดใูน brain, prostate 88.91: MRI of brain and brain stem 
88.95: MRI of pelvic, prostate, and bladder 

CT Brain artery (CTA brain)  
CT Brain vein (CTV brain) 87.03: Computerized axial tomography of head 

CT Pulmonary artery (CTA pulmonary) 
CT Pulmonary vein (CTV pulmonary) 
CT Thoracic vein (CTV thoracic) 
CT Thoracic aorta (CTA thoracic) 

87.41: Computerized axial tomography of thorax 

CT Abdominal aorta (CTA abdominal) 88.01 : Computerized axial tomography of  
          abdomen 

CT Renal artery (CTA renal) 87.71 : Computerized axial tomography of kidney 
CT Femoral artery / Peripheral run off 
CT Femoral vein 
CT Upper Extremity artery  
CT Upper Extremity vein 

88.38 : Other computerized axial tomography 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน 
สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
(การสรุปและให้รหัสหัตถการทางเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบําบัด) 
  
กลุ่มหัตถการทางเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบําบัด (Physical therapy, respiratory therapy, 
rehabilitation, and related procedures)(93.-) 

 
บันทึกเมื่อมีการให้บริการทั้งในระยะเฉียบพลัน ก่ึงเฉียบพลัน และในระยะเรือ้รัง ในกลุ่มโรค 

cerebrovascular accident (CVA), traumatic brain injury (TBI), spinal cord injury (SCI), limb amputation 
และ nerve injury  
 
1. กลุ่มการตรวจวินิจฉัยทางเวชกรรมฟื้นฟูและกายภาพบําบัด (Diagnostic physical therapy) 
แนวทางการบนัทึกและแนวทางการให้รหสัหัตถการ 

มีการบันทึกโดยแพทย์ใน history, physical examination, progress note หรือ consultation record  
หรือมีการบันทกึโดยนักกายภาพบําบัด หรือนักกิจกรรมบําบัด หรือนักกายอุปกรณ ์หรือช่างกายอุปกรณ์ ใน 
rehabilitation record 

 
หัตถการ แนวทางการบันทึก รหัส ความหมายรหัสหัตถการ 

การตรวจประเมินความสามารถ มีบันทึกการตรวจประเมิน
ความสามารถ 

93.01 Functional PT evaluation  

การตรวจประเมินเพ่ือใช้กาย
อุปกรณ์เสริม 

 93.02 Orthotic evaluation  

การตรวจประเมินเพ่ือใช้กายอุปกรณ์
เทียม  

 93.03 Prosthetic evaluation  

การตรวจวัดกําลังกล้ามเน้ือด้วยวิธี
ตรวจร่างกาย 

manual muscle testing 93.04 Manual testing of 
muscle function 
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 หัตถการ แนวทางการบันทึก รหัส ความหมายรหัสหัตถการ 
การฝึกการเคล่ือนย้าย การฝึก
เดินโดยใช้หรือไม่ใช้เคร่ือง
เครื่องช่วยเดินหรือการใช้รถเข็น
น่ัง 

ambulation training, gait 
training with or without 
assistive device: gait aids (i.e., 
crutch, cane, walker) or 
wheelchair 

93.22 Ambulation & gait 
training  

การวัดและใส่กายอุปกรณ์เสริม orthotic fitting, orthotic 
checkout เช่น spinal orthosis, 
knee orthosis เป็นต้น 

93.23 Fitting of orthotic 
device 

การฝึกใช้กายอุปกรณ์เทียม/กาย
อุปกรณ์เสริม รวมทั้งการฝึกเดิน
และฝึกใช้แขนเทียม 

มีบันทึกการฝึกใช้และให้คําแนะนํา 93.24 Training in use of 
prosthetic or orthotic 
device 

การใช้แรงเหยียดรยางค์  93.25 Forced limb extension  
การแยกข้อติดยึดโดยใช้มือ  93.26 Manual rupture of 

joint adhesions 
การยืดเหยียดกล้ามเน้ือหรือเส้น
เอ็น 

Muscle stretching 
Tendon stretching 
Stretching exercise 

93.27 Muscle or tendon 
stretching  

การยืดเหยียดเน้ือเย่ือ  93.28 Stretching of fascia  
การใช้แรงเพ่ือแก้ไขการผิดรูป
อื่นๆ 

 93.29 Other forcible 
correction of 
deformity 

 
4. กลุ่มการรักษาทางกายภาพบําบัด หรืออุปกรณ์ทางกายภาพบําบัดอ่ืนๆ (Other physical therapy 
therapeutic procedures) 
แนวทางการบนัทึกและแนวทางการให้รหสัหัตถการ 

มีการบันทึกโดยแพทย์ในคําสัง่การรักษาหรือใน progress note  และมีบันทึกการให้การรักษาโดยนัก
กายภาพบําบัดใน rehabilitation record 

 หัตถการ แนวทางการบันทึก รหัส ความหมายรหัสหัตถการ 
การออกกําลังกายแบบใช้แรงจากภายนอกช่วยให้
เคล่ือนไหวในสระนํ้า โดยใช้คุณสมบตัิทาง
กายภาพของน้ํา (เช่น buoyancy, warmth, 
viscosity, hydrostatic pressure) ช่วยในการ
รักษา 

pool exercise 93.31 Assisted exercise in 
pool 
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 หัตถการ แนวทางการบันทึก รหัส ความหมายรหัสหัตถการ 
การรักษาประเภทอ่ืนๆเพ่ือจํากัดการ
เคล่ือนไหว การรักษาโดยใช้แรงกด 
และการรักษาแผล 

Elastic stockings 
Electronic gaiter 
Intermittent pressure      
    device 
Oxygenation of wound  
    (hyperbaric) 
Stereotactic head frame  
    application 
Velpeau dressing 

93.59 Other immobilization, 
pressure, and attention 
to wound 

 
7. กลุ่มหัตถการบําบัด (Osteopathic manipulative treatment) 
          วิธีการบําบัดรักษาโดยการใช้หตัถการต่างๆ เช่น การนวด การดัด การจดักระดูก  
แนวทางการบนัทึกและแนวทางการให้รหสัหัตถการ  
          มีการบันทึกโดยแพทย์ในคําสั่งการรักษาหรือใน progress note  และมีบันทกึการให้การรักษาโดยผู้ทํา
หัตถการบําบัด 
 

 หัตถการ แนวทางการบันทึก รหัส ความหมายรหัสหัตถการ 
หัตถการบําบัดเพ่ือ general 
mobilization 

General articulatory treatment 93.61 OMT for general 
mobilization  

หัตถการบําบัดทีใ่ช้ความเร็วสูง 
ความแรงต่ํา 

Thrusting forces 93.62 OMT with hi-velocity , 
low-amplitude 

หัตถการบําบัดทีใ่ช้ความเร็วต่ํา 
ความแรงสูง 

Springing forces 93.63 OMT with lo-velocity, 
hi-amplitude 

หัตถการบําบัดทีใ่ช้ความเร็วคงที่ 
ความแรงคงที ่

 93.64 OMT with isotonic, 
isometric  

หัตถการบําบัดทีใ่ช้ indirect forces  93.65 OMT with indirect 
forces  

หัตถการบําบัดเพ่ือเคล่ือนย้าย
ของเหลวในเน้ือเย่ือ 

Lymphatic pump 93.66 OMT to move tissue 
fluid  

หัตถการบําบัดอืน่ๆ นอกเหนือจากที่
ได้ระบุไว้ 

 93.67 Other specified OMT 
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8. กลุ่มการฝกึพูดและฝกึอ่าน และการฟ้ืนฟคูนตาบอด (Speech and reading rehabilitation and 
rehabilitation of the blind) 
แนวทางการบนัทึกและแนวทางการให้รหสัหัตถการ 

มีการบันทึกโดยแพทย์ในคําสัง่การรักษาหรือใน progress note และมีบันทึกการให้การรักษาโดยนักแก้ไข
การพูด หรือโดยผู้ที่ได้รับการอบรมสําหรับฝึกคนตาบอด 
 

 หัตถการ แนวทางการบันทึก รหัส ความหมายรหัสหัตถการ 
การฝึกผู้มีความบกพร่องในการอ่าน  93.71 Dyslexia training  
การฝึกผู้มีความผิดปกติทางภาษา dysphasia, aphasia 

training  
93.72 Dysphasia training  

การฝึกพูดโดยใช้อุปกรณ์ช่วยหลังการตดั
กล่องเสียงออก 

 93.73 Esophageal speech 
training  

การฝึกสําหรับผู้มีความบกพร่องทางการพูด dysarthria, apraxia of 
speech training 

93.74 Speech defect training  

การฝึกพูดประเภทอ่ืนๆ เช่น speech training for 
central auditory 
processing disorder 
(CAPD) 

93.75 Other speech training 
and therapy 

การฝึกใช้สุนัขนําทางสําหรับคนตาบอด  93.76 Training in use of lead 
dog for the blind 

การฝึกอักษรเบรลล์  93.77 Training in braille or 
Moon 

การบําบัดฟ้ืนฟูประเภทอ่ืนๆ สําหรับคนตา
บอด 

เช่น activity of daily 
living (ADL) training for 
the blind 

93.78 Other rehabilitation for 
the blind 

9. กลุ่มการรักษาอ่ืนๆทางเวชกรรมฟ้ืนฟ ู(Other rehabilitation therapy) 
แนวทางการบนัทึกและแนวทางการให้รหสัหัตถการ 

มีการบันทึกโดยแพทย์ในคําสัง่การรักษาหรือใน progress note และมีการบันทึกการให้การรักษาใน 
rehabilitation record 
 
 
 
 

กลับหน้าสารบัญ



200

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016

กลับหน้าสารบัญ



201

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016

กลับหน้าสารบัญ



กลับหน้าสารบัญ



แนวท�งก�รตรวจสอบหลักฐ�นในเวชระเบียน

ของคณะกรรมก�รตรวจสอบเวชระเบียน

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 

ก�รตรวจสอบก�รจ่�ยชดเชยต�มร�ยก�ร

กลับหน้าสารบัญ



กลับหน้าสารบัญ



คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปี  2559 

Guideline for Medical Document Audit   2016
205

แนวท�งก�รตรวจสอบหลักฐ�นก�รจ่�ยชดเชยค่�บริก�ร

ผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้�มจังหวัด

 
                                 คู่มือแนวทางปฏิบตัใินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข  ปี  2559   

       
 
 

Guideline for Medical Document Audit  2016                                                                                                      192 

 

แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายชดเชยค่าบริการ 
ผู้ป่วยนอกกรณอีุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด 

 
แนวคิด/หลักการ 
 การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง
สะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยกําหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีการลงทะเบียนสิทธิกับ
หน่วยบริการในพ้ืนท่ี เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ในขณะที่หน่วยบริการสามารถวางแผน   
การจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) จัดสรรงบสําหรับบริการผู้ป่วยนอกในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวให้แก่หน่วยบริการตามจํานวน
ประชากรท่ีลงทะเบียนสิทธิกับหน่วยบริการ และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 7  
“...กรณีท่ีมีเหตุสมควรหรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลน้ันมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่น
ได้ ท้ังนี้ ตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยคํานึงถึงความสะดวกและความจําเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ และให้สถาน
บริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด”   ดังนั้น เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกที่จําเป็นและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการ สปสช. จึงได้กําหนด
แนวทางการจ่ายค่าชดเชยบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการท่ีมีการให้บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วย
ฉุกเฉินข้ามจังหวัด  ซึ่งหน่วยบริการที่มีการให้บริการดังกล่าวสามารถขอรับค่าชดเชยบริการได้จาก สปสช. โดย
กําหนดให้หน่วยบริการดําเนินการตามที่กําหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข 
“กรณีอุบัติเหตุ/เจ็บป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยนอก ต่างจังหวัด”  

 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานจ่ายค่าชดเชยบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัดเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานตรวจสอบการจ่ายชดเชยตามรายการ (Billing Audit) สํานักตรวจสอบการชดเชยและ
คุณภาพบริการ (สตช.) จึงได้พัฒนาระบบตรวจสอบหลักฐานการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ
เจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด (OPAE) ขณะเดียวกันก็จะได้รวบรวมประเด็นปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานของ 
หน่วยบริการและการบริหารจัดการจ่ายชดเชยของ สปสช. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการจ่ายชดเชยและ   
การตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเง่ือนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

ข้ามจังหวัด   
2. เพ่ือให้หน่วยบริการนําผลการตรวจสอบที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการเบิกชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอก

กรณีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด  ให้ถูกต้อง ครบถ้วน     
3. เพื่อนําผลท่ีได้จากการตรวจสอบใช้ในการพัฒนาระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุ

เจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
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         1.1 ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิ UC)  มีหลักเกณฑ์/เง่ือนไขเพ่ิมเติมสําหรับการ
ตรวจสอบ ดังน้ี  

1.1.1 การเข้ารับการรักษาที่มาตามนัดของแพทย์  ไม่สามารถเบิกค่าชดเชยบริการกรณี OPAE 
ยกเว้น 1.) การรักษาเพื่อป้องกันพิษสุนัขบ้า  หน่วยบริการสามารถรับค่าใช้จ่าย ได้ตามจริง 

และต้องมีหลักฐานแสดงว่าผู้มีสิทธิได้รับวัคซีน กรณีที่ไม่พบหลักฐานการรับวัคซีนตามจํานวนท่ีมีการเบิกชดเชย
ดังกล่าว จะพิจารณาจ่ายให้เฉพาะคร้ังที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนแก่ผู้มีสิทธิเฉพาะในหน่วยบริการเท่านั้น 

         2.) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยฉุกเฉินในครั้งน้ัน กรณีที่ยังไม่สามารถ
กลับไปรับการรักษาที่หน่วยบริการประจําได้ สามารถเบิกค่าชดเชยบริการสําหรับการให้การรักษาต่อเน่ืองได้ไม่เกิน     
15 วัน (นับจากวันที่จําหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล(กรณีผู้ป่วยใน)หรือนับจากการเข้ารับบริการในคร้ังน้ัน) 

1.1.2 กรณีผู้มีสิทธิที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนทําให้มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วย
ที่มีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉิน หน่วยบริการสามารถเบิกค่าชดเชยบริการสําหรับการรักษาที่เป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น 
และหากจําเป็นต้องให้การรักษาโดยรับยาสําหรับโรคเรื้อรังหรือดูแลอาการเจ็บป่วยต่อเน่ือง ให้หน่วยบริการดูแลให้    
ผู้มีสิทธิได้รับยาต่อเนื่องสําหรับโรคเรื้อรังหรืออาการเจ็บป่วยต่อเนื่องตามความจําเป็นได้ไม่เกิน 15 วัน 

1.1.3 กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษากรณี OPAE ณ หน่วยบริการ และถูกส่งต่อมารับการตรวจวินิจฉัย
(Investigation) และกลับไปรบัการรักษาต่อเนื่องกับหน่วยบริการเดิม หน่วยบริการที่ให้การตรวจวินิจฉัยไม่สามารถนํา
ค่าใช้จ่ายกรณีการตรวจวินิจฉัยมาเบิกกรณี OPAE (ต้องเรียกเก็บค่าตรวจวินิจฉัยจากหน่วยบริการที่ส่งตรวจ)  

1.1.4 กรณีผู้มีสิทธิเข้ารับการรักษากรณี OPAE ณ หน่วยบริการ(1) แต่เน่ืองจากอาการเจ็บป่วย
ดังกล่าวเกินศักยภาพของหน่วยบริการ(1) จึงส่งต่อมารับการรักษายังหน่วยบริการ(2)  กรณีน้ีหน่วยบริการทั้ง 2 แห่ง
สามารถเบิกค่าชดเชยบริการได้หากการเจ็บป่วยครั้งน้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เง่ือนไขการจ่ายชดเชย กรณี OPAE 

1.1.5 กรณีอุบัติเหตุจราจรให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าชดเชยบริการจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 (พรบ.) ภายในวงเงินที่ พรบ.กําหนดก่อน  

     1.2 สิทธิว่าง   
                    กรณีสิทธิว่างจะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลทุกกรณี จากหน่วยบริการในสังกัดของรัฐ ตามความ
จําเป็นทางการแพทย์ จนกว่าจะเกิดสิทธิ 
               1.3 ผู้มีสิทธิทหารผ่านศึก/คนพิการ  
           ทหารผ่านศึก/คนพิการ  ท่ีมีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพ จะได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลทุก
กรณีจากหน่วยบริการในสังกัดของรัฐ โดยไม่จํากัดจํานวนครั้ง ตามความจําเป็นทางการแพทย์ ทั้งน้ี ต้องมิใช่การส่งต่อ
จากหน่วยบริการประจํา (ถ้าเป็นการส่งต่อจากหน่วยบริการประจํา ให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการ
ประจํา) 

    1.4 ผู้มีสิทธิทหารกองประจําการ(ทหารเกณฑ์) สงักัดกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ 
           ผู้มีสิทธิทหารกองประจําการ(ทหารเกณฑ์)สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ 

สามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการนอกสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/กรมแพทย์ทหารอากาศ ถือเป็นการให้บริการ
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ต่างสังกัดที่สามารถเบิกกรณี OPAE ได้ (ถึงแม้หน่วยบริการนั้นจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกันก็ตาม) ท้ังน้ี ต้องมิใช่การ
ส่งต่อจากหน่วยบริการต้นสังกัด (ถ้าเป็นการส่งต่อจากหน่วยบริการต้นสังกัด ให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก
หน่วยบริการต้นสังกัด)              

 2.อัตราการจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  
    สปสช.กําหนดจ่ายชดเชยค่าบริการแก่หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิเป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติใน
การขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ 
 3. การตรวจสอบรายการค่าชดเชยบริการของหน่วยบริการในทุกรายการค่าใช้จ่าย ต้องประกอบด้วย  
              1. บันทึกการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) 
         ข้อมูลที่ต้องปรากฏในเวชระเบียน  ได้แก่ 
                  1.1) บันทึกการวินิจฉัยโรค หรือการแยกโรค  และหรือบันทึกอาการ ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีการให้เป็น 
รหัสโรคเพียงอย่างเดียว  
                  1.2) กรณีที่มีการวินิจฉัยโรคผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูล
ของแพทย์ท่านใด และการสั่งการรักษาน้ันต้องมีระบบท่ีไม่สามารถทําย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

 2. บันทึกคาํสั่งการรักษาของแพทย์ ที่สอดคล้องกับการวินิจฉัย การเจ็บป่วย 
         ข้อมูลที่ต้องปรากฏในเวชระเบียน  ได้แก่ 

        2.1) บันทึกการให้การรักษา เช่น  การสั่งยา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หัตถการ รังสี หรือการตรวจ
พิเศษอื่นๆ เป็นต้น ที่สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค อาการ และแพทย์ลงนามกํากับ  
                   2.2) กรณีการส่งต่อเพ่ือตรวจวินิจฉัย(investigation) สามารถใช้คําสั่งแพทย์จากใบส่งต่อการรักษา 
(Refer) ได้  
                   2.3) กรณีที่มีการสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูล
ของแพทย์หรือผู้สั่งการรักษาของแพทย์ท่านใด และการสั่งการรักษาน้ันต้องมีระบบที่ไม่สามารถทําย้อนหลังหรือแก้ไข
โดยผู้อื่นได้ 
 3. หลักฐานการได้รับการรักษา 
         ข้อมูลที่ต้องปรากฏในเวชระเบียน  ได้แก่ 
                   3.1) ผลการตรวจวินิจฉัยต่างๆ หรือบันทึกผลการตรวจวินิจฉัยต่างๆ   
                   3.2) หลักฐานการให้บริการ เช่น การฉีดยา การทําแผล การให้เลือด การให้สารนํ้า เป็นต้น โดยพบการ
ลงนามของผู้ให้บริการกํากับ 
                   3.3) หลักฐานการรับ-จ่ายอุปกรณ์อวัยวะเทียม  ได้แก่ ใบส่ังยา และบันทึกการรับอุปกรณ์รายบุคคล 
และหรือ Serial Number หรือ Sticker เป็นต้น   

     4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่าย  
         ข้อมูลที่ต้องปรากฏ  ได้แก่ 

        4.1) ชื่อหน่วยบริการที่รักษาตรงกับข้อมูลท่ีหน่วยบริการส่งเบิก 
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                  4.2) ข้อมูลชื่อ-สกุลผู้มีสิทธิ และหรือ เลขประจําตัวประชาชน HN วันท่ีให้บริการ และหรือ Visit number 
(VN) และจํานวนเงินที่ขอเบิก 
                  4.3) รายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีระบุรหัสรายการ และหมวดรายการค่าใช้จ่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง 
                  4.4) ชื่อรายการยา (และหรือ ขนาด) จํานวน ราคา 

 ท้ังนี้ สปสช.กําหนดหลักเกณฑ์แนวทางพิจารณาตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการกรณี OPAE ของ   
แต่ละหมวดรายการ ดังนี้  
 

หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร 
 สําหรับผู้มีสิทธิที่มารับบริการผู้ป่วยนอกและจําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและต้องนอนสังเกตอาการ  

ตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป ให้สามารถจ่ายชดเชยบริการเป็นค่าห้องสังเกตอาการได้ ท้ังนี้ไม่สามารถเบิกค่าบริการผู้ป่วยนอก      
กรณีในและนอกเวลาราชการได้อีก 

 หลักเกณฑใ์นการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) มีระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุด จนถึงแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านในวันเดียวกัน บันทึกในเวชระเบียนหรือแบบ

บันทึกสังเกตอาการ  
     2) กรณีที่จําเป็นต้องรับไว้เป็นผู้ป่วยใน  แต่ไม่สามารถหาเตียง Admit จึงจําเป็นต้องรับผู้ป่วยไว้สังเกตอาการ  

ต้องพบบันทึกหลักฐานอื่นที่ต้องรอสังเกตอาการมากกว่า 1 วัน 
3) กรณีสังเกตอาการและรับไว้เป็นผู้ป่วยใน ให้หน่วยบริการนํารายการค่าใช้จ่ายท้ังหมดรวมเป็นค่าใช้จ่าย

กรณีผู้ป่วยใน และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นกรณีผู้ป่วยใน ไม่สามารถเบิกเป็นกรณี OPAE 
 

หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค 
 ค่าใช้จ่ายตามรายการค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค ให้เป็นไปตามคําสั่งการรักษาและ
การวินิจฉัยท่ีมีลักษณะและข้อบ่งชี้ท่ีสอดคล้องกับการเจ็บป่วย หรือข้อบ่งชี้ที่กํากับในรายการ ทั้งน้ีหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 
อัตรา ใหเ้ป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขประจําปีงบประมาณ 
 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ มีดังน้ี 

1) เบิกได้ตามหน่วยนับของอุปกรณ์ที่กําหนด เช่น  ชิ้น  คู่  ข้าง  ชุด เป็นต้น 
2) ต้องพบหลักฐาน ใบสั่งยาและบันทึกการรับอุปกรณ์รายบุคคล  

 

หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด  หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 

   1) กรณีค่ายาให้จ่ายชดเชยได้เฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ  รายละเอียดตาม   
                - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 2544 กําหนดให้ผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ข้อ 19(6) ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ 
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หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ  
ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการตรวจทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา และรังสี

วิทยา เช่น EKG, EMG, EEG, Exercise stress test, Echocardiography, Audiometry เป็นต้น โดยให้รวมค่าการใช้
อุปกรณ์ ค่ายาและวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็นโดยตรง ค่าบริหารจัดการด้วย 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบบันทึกคําสั่งแพทย์ในการส่งตรวจครบถ้วนทุกรายการ  หรือกรณีมีการสั่งการรักษาผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของแพทย์หรือผู้สั่งการรักษาท่านใด และการส่ังการ
รักษานั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทําย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

2) ต้องพบผลการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หรือพบบันทึกผลอ่านของแพทย์ในเวชระเบียน หรือพบผล
การตรวจทางวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ครบถ้วนทุกรายการ   

3) กรณีส่งตรวจนอกโรงพยาบาลเนื่องจากไม่มีบริการตรวจในโรงพยาบาล ให้มีสําเนาใบส่งตรวจนอก
โรงพยาบาลเก็บไว้ เป็นหลักฐานในเวชระเบียน และหรือมีหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยตรวจ  

 

หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์  
 ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของหน่วยบริการเพื่อประกอบการบําบัดรักษา  โดยให้รวมค่ายาและ
วัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็นต่อการใช้ และมีปริมาณการใช้ที่แน่นอน ร่วมกับอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์นั้น 
ทั้งน้ี การคิดค่าบริการจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับค่าบริการประเภทอ่ืน และสถานพยาบาลต้องมีหลักเกณฑ์ในการกําหนด
อัตราท่ีชัดเจน เช่น เครื่องช่วยหายใจ (ให้รวมค่าออกซิเจน) เครื่อง monitor ต่างๆ และค่า set ที่ใช้ในการตรวจรักษา
ต่างๆ เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) เบิกได้ตามหน่วยนับของอุปกรณ์ที่กําหนด 
2) ต้องพบหลักฐานบันทึกการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์   

หมายเหตุ 
     - กรณีมีการวัด O2 sat ที่เป็น Routine จะรวมอยู่ในค่าวัดสัญญาณชีพ หมวด 12 ไม่สามารถเบิกเพ่ิมเติมได้    

 - การวัด O2 sat ที่เป็นการติดตามอาการผู้ป่วยต่อเน่ือง (Monitor) เป็นเวลามากกว่า 2 ชั่วโมง สามารถเบิกเพิ่มเติมได้ 
 

หมวดที่ 11 ค่าหัตถการและวิสัญญี   
ค่าใช้จ่ายการทําหัตถการให้เหมาตามรายการหัตถการต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 1. ค่าอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการทําหัตถการนั้น ๆ เช่น ค่าบริการฟื้นคืนชีพ (CPR) 
รวมการใช้เคร่ือง Defibrillation (ไม่รวมค่ายา และ ET tube) 

2. ค่ายาพ้ืนฐานท่ีใช้ เช่น Antiseptic ยาชา ที่ใช้ในการทําหัตถการ 
 3. ค่าวัสดุสิ้นเปลืองพ้ืนฐานท่ีใช้ในการทําหัตถการ เช่น  ใบมีด  ไหมเย็บแผล  ผ้ากอส  สําลี วัสดุที่ใช้ในการ
ปิดบาดแผล  ถุงมือ  เป็นต้น 
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หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบคําสั่งแพทย์ที่สอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค การเจ็บป่วยและการทําหัตถการ 
2) ต้องพบหลักฐานบันทึกการทําหัตถการ  
 

 หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล   
ค่าบริการทางการพยาบาล แบ่งเป็น 2 ส่วน 

 1. ค่าบริการพยาบาลทั่วไป คือ การพยาบาลพ้ืนฐานท่ีคิดเหมาจ่ายเป็นรายวัน ซึ่งครอบคลุมการพยาบาลมาตรฐาน
ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เช่น การวัดสัญญาณชีพ การวัดระดับสายตา(VA)  การตรวจตาด้วย slit lamp  การจัดยา การให้ยา 
การเจาะเลือด การให้เลือด การดูแลท่อและสารระบาย การส่งตรวจ การดูและปรับตั้งอุปกรณ์การแพทย์ การเช็ดตัว 
การอาบน้ําเด็กแรกเกิด  การพลิกตัวผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เป็นต้น ในการน้ีราคาท่ีกําหนดได้คิดรวม
อุปกรณ์/วัสดุพ้ืนฐานทุกอย่าง เช่น เข็ม และ Syringe แล้ว และการคิดค่าบริการให้คิดสอดคล้องกับการคิดจํานวนวัน 

    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) รวมบริการพ้ืนฐานทั้งหมด ตั้งแต่ทําบัตร พบแพทย์ และรับยา 
2) ไม่ให้เบิกกรณีที่มีการนัดมาทําหัตถการต่างๆโดยไม่ได้พบแพทย์ เช่น การล้างแผล การฉีดยา เป็นต้น 

    3)    ไม่ให้เบิกในกรณีท่ีมีการเบิกค่าเตียงสังเกตอาการไปแล้ว (ในกรณีนอนเกินกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป) 
2. ค่าบริการกิจกรรมพิเศษที่นอกเหนือจากค่าบริการพื้นฐาน เชน่ การทําแผล การสวนปัสสาวะ เป็นต้น ในการคิด

ค่าบริการให้รวมถึงค่าชุดเครื่องมือ ค่ายาพ้ืนฐาน และวัสดุสิ้นเปลืองด้วย 
   หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
   1) ต้องพบบันทึกทางการพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และพบการลงนามของพยาบาลกํากับ 
   2) กรณีมีบันทึกการให้การพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า

เป็นการบันทึกข้อมูลของพยาบาลหรือผู้ให้การพยาบาลท่านใด และการให้บริการนั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทํา
ย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

   3) การเบิกแต่ละรหัสรายการ ให้คิดจากหน่วยที่กําหนด เช่น การพ่นยาขยายหลอดลม กรณีมีการพ่นยา 3 
ช่วงเวลาสามารถเบิกค่าชดเชย ได้เพียง 1 ครั้ง(Visit) เท่านั้น  

   4) ไม่ให้เบิกกรณีเป็นชุดหรือคอร์ส  เช่น  ค่าทําแผล ค่าฉีดยา เป็นต้น ให้คิดราคาต่อครั้งท่ีมารับบริการจริง 
 

หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม 
ค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกได้ต้องเป็นไปเพ่ือการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เช่น ประสบ

อุบัติเหตุและจําเป็นต้องได้รับการถอนฟันเร่งด่วนเพื่อการรักษา โดยการคิดค่าบริการให้คิดครอบคลุม ค่าเครื่องมือ  ค่า
ยาพื้นฐานที่ใช้ และวัสดุสิ้นเปลืองด้วย  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ตอ้งพบบันทึกท่ีให้บริการแก่ผู้ป่วยในเวชระเบียน โดยทันตแพทย์ หรือทันตาภิบาล 
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กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คู่มือ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
2. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุ

สมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2555 
3. ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุ

สมควร กรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
4. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์ วิธี เง่ือนไขการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วย
บริการ  

5. คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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5) หนังสือผู้ป่วยยินยอมและลงนามรับทราบ กรณีร่วมจ่ายค่าอุปกรณ์ที่ราคาสูงกว่าประกาศ 
กระทรวงการคลัง  
 

หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด และหมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 

1) บันทึกการสั่งยาในเวชระเบียน ท่ีสอดคล้องกับการวินิจฉัยโรค 
2) บันทึกการสั่งยาที่ระบุรายละเอียด ชื่อยา (และ/หรือขนาด) และจํานวนยาที่สั่งสอดคล้องกับวันนัด  
3) กรณีไม่มีบันทึกการสั่งยาในเวชระเบียน ให้ใช้ใบสั่งยา ใบแทนหรือหลักฐานว่ามีผู้ป่วยมาตรวจ  

Visit นั้นได้  
4) กรณีรายการยาในใบรายการค่าใช้จ่ายไม่สอดคล้องกับคําสั่งแพทย์หรือใบสั่งยา (ทั้งชนิดและจํานวน)    

ให้พิจารณาจ่ายยาในรายการและจํานวนตามคําสั่งแพทย์หรือใบสั่งยา ท้ังน้ีไม่เกินจํานวนตามที่แพทย์สั่ง  
5) ไม่จ่ายค่ายา กรณีไม่พบบันทึกแพทย์และลายเซ็นแพทย์ผู้รักษาในเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ณ วันท่ีรับ 

บริการ แม้จะมี visit date มีบันทึกการคัดกรองผู้ป่วย มีหลักฐานใบสั่งยา/ใบรับยา 
6) ยาต้องมีคุณสมบัติในการรักษาโรค  ไม่รวมเสริมสวยและบรรเทาอาการ 
7) กรณีแพทย์เขียน RM (Repeat medication) ให้ระบุวันเดือนปีที่ RM นั้น และต้องมีการทบทวน  

คําสั่งการจ่ายยาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
8) กรณีตรวจไม่ตรงวันนัดแพทย์สั่งยาเท่าเดิม ซึ่งมีจํานวนยาสะสมเกินจริงท่ีจะใช้ได้หมดตามรอบวันนัด   

ให้ได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ และหรือ มีการระบุเหตุผลอันควร    
9) กรณีมีการสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของ 

แพทย์หรือผู้สั่งการรักษาท่านใด และการสั่งการรักษานั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทําย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 
 

กรณีการสั่งจ่ายยา มีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้ 
1.  ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ED) ซึ่งการใช้ยาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในบัญชียาหลักแห่งชาติใน

ขณะนั้นๆ และต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กําหนด  
2.  ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ให้เบิกในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ 

เน่ืองจากร่างกายของแต่ละบุคคลมีความจําเพาะ  ซึ่งเป็นข้อจํากัดที่เป็นเหตุผลทางการแพทย์โดยตรง มิใช่เพื่ออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ป่วย ตามเง่ือนไขดังน้ี 

2.1) ให้แพทย์ผู้ทําการรักษาเป็นผู้วินิจฉัยและออกใบรับรองในการสั่งใช้ยา NED ตามเหตุผล  
A B C D E F 

2.2) เป็นยาท่ีมีการขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อจําหน่ายในประเทศไทย 
2.3) การใช้ยาต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ อย. กําหนด 

  2.4) กรณีที่มีการใช้ยา NED ต่อเนื่องก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2555 ไม่ต้องสืบหาเหตุผลว่ามีความถูกต้อง 
หรือไม่ ให้พิจารณาตามเหตุผลที่หน่วยบริการระบุ 

2.5) กรณีที่มีการใช้ยา NED ต่อเนื่องจากหน่วยบริการอื่น ให้แพทย์ระบุตามเหตุผล A B C D E F 
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          หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบบันทึกคําสั่งแพทย์  หรือกรณีมีการสั่งการรักษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบ

ได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของแพทย์หรือผู้สั่งการรักษาท่านใด และการสั่งการรักษาน้ันต้องมีระบบที่ไม่สามารถทํา
ย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

2) ต้องพบหลักฐานบันทึกการให้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิต 
3) จ่ายชดเชยให้ตามจํานวนที่จองและใช้จริงเท่านั้น  
4) การสั่งจองเลือดแต่ไม่พบหลักฐานการให้เลือดแก่ผู้มีสิทธิ ไม่สามารถเบิกค่าชดเชยได้ ยกเว้นผู้ป่วย 

เสียชีวิตหรือมีบันทึกเหตุผลทางการแพทย์ และได้เบิกจากธนาคารเลือดแล้ว 
 

หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคทางการแพทย์และพยาธิวิทยา 
ค่าบริการการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ค่าตรวจนํ้าตาลในเลือด ค่าตรวจปัสสาวะ ค่าตรวจชิ้นเนื้อ เป็นต้น 

โดยให้คิดค่าบริการรวมค่าน้ํายาและวัสดุสิ้นเปลือง ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการตรวจ และค่าบริการในการจัดเก็บ
ตัวอย่างเพื่อตรวจทางห้องปฏิบัตกิารด้วย  

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบบันทึกคําสั่งแพทย์ในการส่งตรวจครบถ้วนทุกรายการ  หรือกรณีมีการสั่งการรักษาผ่านระบบ 

คอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของแพทย์หรือผู้สั่งการรักษาท่านใด และการส่ังการ
รักษานั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทําย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 
          2) ต้องพบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือพบบันทึกผลอ่านของแพทย์ในเวชระเบียน  หรือพบผลการ 
ตรวจทางห้องปฏิบัติการในระบบคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนทุกรายการ   

3) กรณีการตรวจ Electrolyte (32001) , Lipid profile (32004) , Liver function test (32003) ต้องเบิก 
เป็นราคาชุดเท่านั้น ไม่สามารถเบิกแยกเป็นรายตัวได้ ยกเว้นแพทย์สั่งตรวจแยกรายตัวไม่ครบชุด 

 

หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา  
ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสี หมายถึง ค่าบริการทางรังสีวิทยาท้ังในการตรวจวินิจฉัยและการรักษา  

เช่น การทํา X-ray, CT scan, Ultrasonography, MRI, Radionuclide scan และรังสีรักษาต่างๆ เป็นต้น โดยให้คิด
ค่าบริการรวมค่าอุปกรณ์ ค่ายา (ถ้ามี) และวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็นโดยตรง เช่น ฟิล์ม เข็มและกระบอกฉีดยา สาย
น้ําเกลือ ออกซิเจน การใช้เครื่อง monitor เป็นต้น (ต้องไม่นําไปคิดรวมกับเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือค่าอุปกรณ์ของใช้
เคร่ืองมือทางการแพทย์อีก) และค่าบริหารจัดการ 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบบันทึกคําสั่งแพทย์ในการส่งตรวจครบถ้วนทุกรายการ  หรือกรณีมีการส่ังการรักษาผ่านระบบ 

คอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของแพทย์หรือผู้สั่งการรักษาท่านใด และการส่ังการ
รักษานั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทําย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

2) ต้องพบผลการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หรือพบบันทึกผลอ่านของแพทย์ในเวชระเบียน   
หรือพบผลการตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาในระบบคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนทุกรายการ   
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3) กรณีส่งตรวจนอกโรงพยาบาลเนื่องจากไม่มีบริการตรวจในโรงพยาบาล ให้มีสําเนาใบส่งตรวจนอก 
โรงพยาบาลเก็บไว้เป็นหลักฐานในเวชระเบียน หรือมีหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยตรวจ  

 

หมายเหต ุ
1) กรณีการตรวจ Computerized tomography  brain ถ้าไม่ได้ระบุเป็น Non contrast (NC)  

หรือ with contrast media (CM) ให้ใช้ราคาเป็น Non contrast (NC)  
2) รายการรังสีร่วมรักษา ต้องเบิกในหมวดหัตถการนอกห้องผ่าตัด (หมวดท่ี 11) 
3) การตรวจ Computerized tomography  ตามมาตรฐานเป็นการใช้สารทึบ ชนิด Ionic  

contrast media  
3.1) ถ้าใช้ Nonionic contrast media ให้คิดราคาเพ่ิมเติมตามรายการที่กําหนด 
3.2) รายการที่ไม่มีระบุแยกเป็น Non contrast (NC) หรือ with contrast media (CM) ให้ใช้เป็น

ราคา  Non contrast (NC)  
4) การตรวจพิเศษด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ราคาที่กําหนดไว้นี้ไม่รวม Gd – contrast ถ้าจําเป็นต้อง 

ใช้ ให้คิดราคาเพ่ิมเติมตามที่กําหนดในรายการ 
 

หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอ่ืนๆ  
ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากการ 

ตรวจทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา และรังสีวิทยา เช่น EKG, EMG, EEG, Exercise stress test, 
Echocardiography, Audiometry เป็นต้น โดยให้รวมค่าการใช้อุปกรณ์ ค่ายาและวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็นโดยตรง   
ค่าบริหารจัดการด้วย 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบบันทึกคําสั่งแพทย์ในการส่งตรวจครบถ้วนทุกรายการ  หรือกรณีมีการส่ังการรักษาผ่านระบบ 

คอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการบันทึกข้อมูลของแพทย์หรือผู้สั่งการรักษาท่านใด และการส่ังการ
รักษานั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทําย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

2) ต้องพบผลการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หรือพบบันทึกผลอ่านของแพทย์ในเวชระเบียน  หรือพบผล 
การตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยาในระบบคอมพิวเตอร์ ครบถ้วนทุกรายการ   

3) กรณีส่งตรวจนอกโรงพยาบาลเนื่องจากไม่มีบริการตรวจในโรงพยาบาล ให้มีสําเนาใบส่งตรวจนอก 
โรงพยาบาลเก็บไว้ เป็นหลักฐานในเวชระเบียน หรือมีหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหน่วยตรวจ  

 

หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเคร่ืองมือทางการแพทย์  
 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือของ
สถานพยาบาลเพ่ือประกอบการบําบัดรักษา  โดยให้รวมค่ายาและวัสดุสิ้นเปลืองที่จําเป็นต่อการใช้ และมีปริมาณการ
ใช้ที่แน่นอน ร่วมกับอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์นั้น ทั้งน้ี การคิดค่าบริการจะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับ
ค่าบริการประเภทอื่น และสถานพยาบาลต้องมีหลักเกณฑ์ในการกําหนดอัตราที่ชัดเจน เช่น เครื่องช่วยหายใจ (ให้รวม
ค่าออกซิเจน) เคร่ือง monitor ต่างๆ และค่า set ที่ใช้ในการตรวจรักษาต่างๆ เป็นต้น 
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หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบบันทึกทางการพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย และพบการลงนามของพยาบาลกํากับ 
2) กรณีมีบันทึกให้การพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่า 

เป็นการบันทึกข้อมูลของพยาบาลหรือผู้ให้การพยาบาลท่านใด และการให้บริการนั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทํา
ย้อนหลังหรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

3) การเบิกแต่ละรหัสรายการ ให้คิดจากหน่วยที่กําหนด เช่น การพ่นยาขยายหลอดลม(เฉพาะผู้ป่วยนอก 
ฉุกเฉิน) หน่วยคือ ครั้ง หากมีการพ่นยา 3 ช่วงเวลาสามารถเบิกการจ่ายชดเชยรหัส 55320 ได้เพียง 1 ครั้งต่อVisit 
เท่านั้น หรือการทําแผลแห้ง แผลเย็บ หากทําแผล 2 ตําแหน่ง สามารถเบิกจ่ายชดเชยรหัส 55810 ได้ 2 ครั้งเท่านั้น 

4) ไม่ให้เบิกกรณีเป็นชุดหรือคอร์ส เช่น ค่าทําแผล ค่าฉีดยา เป็นต้นให้คิดราคาต่อครั้งที่มารับบริการจริง 
 

หมายเหตุ ค่าบริการผู้ป่วยนอก รหัสรายการ 55020, 55021 ในและนอกเวลาราชการ   
1) รวมบริการพ้ืนฐานทั้งหมด ตั้งแต่ทําบัตร พบแพทย์ และรับยา 
2) ไม่ให้เบิกกรณีทีม่ีการนัดมาทําหัตถการต่างๆ  โดยไม่ได้พบแพทย์ เช่น  การล้างแผล     

การฉีดยา การทํากายภาพ การนวดแผนไทย การฟอกเลือด การตรวจเลือด ทันตกรรม  เป็นต้น 
3) ไม่ให้เบิกในกรณีท่ีมีการเบิกค่าเตียงสังเกตอาการไปแล้ว (กรณีนอนเกินกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป) 
4) ไม่ให้เบิกในกรณีท่ีญาติรับยาแทน 

 

หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม 
ค่าบริการทางทันตกรรม หมายถึง ค่าบริการในการรักษาทางทันตกรรมตามรายหัตถการหรือรายโรค โดยคิด

ค่าบริการให้คิดครอบคลุม ค่าเครื่องมือ ค่ายาพ้ืนฐานที่ใช้ และวัสดุสิ้นเปลืองด้วย ค่าบริการทางทันตกรรมท่ีเบิกได้ต้อง
เป็นไปเพื่อการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ เช่น ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน จัดฟันเฉพาะกรณีอุบัติเหตุ 
(โดยมีหนังสือรับรองแสดงเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย) การพิมพ์ปากเพ่ือการรักษา 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ  มีดังน้ี 
1) ต้องพบบันทึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยในเวชระเบียน โดยทันตแพทย์ หรือ ทันตาภิบาล 
2) กรณีมีการบันทึกที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการ 

บันทึกข้อมูลของทันตแพทย์หรือทันตาภิบาลท่านใด และการให้บริการรักษานั้นต้องมีระบบที่ไม่สามารถทําย้อนหลัง
หรือแก้ไขโดยผู้อื่นได้ 

3) ค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกไม่ได้   
3.1 ค่าจัดฟันเพื่อความสวยงาม  
3.2 การทําหัตถการเพ่ือเป็นการป้องกัน เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน  
3.3 ค่าบริการทางทันตกรรมที่ไม่ได้กําหนดไว้ในอัตราตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาํหนด 

4) การเบิกแต่ละรหัสรายการ ให้คิดจากหน่วยที่กําหนด เช่น ซี่ ตําแหน่ง ครั้ง เป็นต้น 
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3) การเบิกค่ารักษาพยาบาลข้างต้น ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
4) ต้องมีใบรับรองที่แสดงถึงความจําเป็นในการรักษาหรือฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งออกโดยแพทย์แผนปัจจุบัน 

ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือแพทย์ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประเภท
การนวดไทย หรือประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดย
ใบรับรองนั้นต้องระบุระยะเวลาในการเร่ิมต้นและสิ้นสุดการรกัษา 

5) หลักเกณฑ์รายการ เง่ือนไข และอัตราค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการบําบัดรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์ 
แผนไทย ที่ให้เบิก เป็นไปตามประกาศตามที่กระทรวงการคลังกําหนดดังน้ี 
 

ลําดับ รหัส รายการ หน่วย ราคา หมายเหตุ 
1 58001 ค่าฝังเข็ม ไม่เกินวันละ 1 คร้ัง 100 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าเข็ม

และค่าบริการทางการแพทย์ 
2 58002 ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อ

การบําบัดรักษาโรค อาทิ โรคที่เกิด
ความผิดปกติของกล้ามเน้ือ เส้นเอ็น 
กระดูก ข้อต่อ เลือดลม 

ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
และ ต้องไม่เกิน 3 
คร้ัง/สัปดาห์ 

250 ราคาเหมาจ่ายรวมค่านวด 
ค่าประคบ ลูกประคบ และ
ค่าบริการทางการแพทย์ 

3 58003 ค่านวดพร้อมประคบสมุนไพรเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ อาทิ โรคอัม
พฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต 

ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
และ ต้องไม่เกิน 5 
คร้ัง/สัปดาห์ 

250 ราคาเหมาจ่ายรวมค่านวด 
ค่าประคบ ลูกประคบ และ
ค่าบริการทางการแพทย์ 

4 58004 ค่ า อ บ ไ อ น้ํ า ส มุ น ไ พ ร เ พ่ื อ ก า ร
บําบัดรักษาโรคและ/หรือฟ้ืนฟูโรค
หอบ หืด หรือภูมิแพ้ 

ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
และ ต้องไม่เกิน 3 
คร้ัง/สัปดาห์ 

100 ร า ค า เ ห ม า จ่ า ย ร ว ม ค่ า
สมุนไพรท่ีใช้ในการอบ และ
ค่าบริการทางการแพทย์ 

5 58005 ค่านวดเพ่ือการบําบัดรักษาโรค อาท ิ 
โรคที่เกิดความผิดปกติของกล้ามเน้ือ 
เส้นเอ็น กระดูก ข้อต่อ เลือดลม 

ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
และ ต้องไม่เกิน 3 
คร้ัง/สัปดาห์ 

200 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

6 58006 ค่านวดเพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
อาทิ อาทิ โรคอัมพฤกษ์ โรคอัมพาต 
โรคสันนิบาต 

ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
และ ต้องไม่เกิน 5 
คร้ัง/สัปดาห์ 

200 ราคาเหมาจ่ายรวมค่าบริการ
ทางการแพทย์ 

7 58007 ค่ า ป ร ะ ค บ ส มุ น ไ พ ร เ พ่ื อ ก า ร
บําบัดรักษาโรค อาทิ  โรคที่ เ กิด
ความผิดปกติของกล้ามเน้ือ เส้นเอ็น 
กระดูก  ข้อต่อ  เลือดลม  โรคอัม
พฤกษ์ โรคอัมพาต โรคสันนิบาต (ไม่
มีการนวด) 

ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง 
และ ต้องไม่เกิน 3 
คร้ัง/สปัดาห์ 

100 ร าคา เหมา จ่ ายรวม  ค่ า
ประคบ ลูกประคบ  และ
ค่าบริการทางการแพทย์ 
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*เฉพาะรายการที่ใช้เป็นประจําสําหรับผู้ป่วยฟอกเลือด เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยไม่ต้องไปใช้
บริการผู้ป่วยนอก 

3.4  รายการเบิกตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
- Erytropoietin 
- Parenteral Nutrition 
- Human Albumin 
- IV Iron 

ค่ารักษาตามรายการนี้ ให้สถานพยาบาลแจ้งราคาที่ใช้เรียกเก็บแก่หน่วยงานที่กรมบัญชีกลางมอบหมาย เมื่อ
เร่ิมระบบและให้แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาในรายการ 

 3.5 รายการค่ารักษาอื่นๆ ที่เก่ียวกับการฟอกเลือด เช่น ค่ารกัษาผู้ป่วย นอกจากโรคประจําตัวของผู้ป่วย 
ค่ารักษาเพ่ือช่วยฟื้นคืนชีพ ค่าผ่าตัดเส้นเลือดหรือเส้นเลือดเทียม ให้เบิกจ่ายจากระบบการเบิกจ่ายผู้ป่วยในหรือผู้ป่วย
นอกที่ต้องรักษาต่อเนื่องตามแต่กรณี 
 

  หมายเหตุ 
  1) รายการเบิกตามข้อ 3.3 จะต้องมีการบันทึกการใช้ตามจริงเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายทุกคร้ัง 
  2) การใช้ยาตามข้อ 3.4 จะต้องมีการกําหนดอัตราการจัดเก็บล่วงหน้า โดยแจ้งกับหน่วยงานท่ี 

กรมบัญชีกลางมอบหมาย 
3) ค่าเวชภัณฑ์และค่าบริการท่ีไม่ได้ระบุไว้ ให้ถือว่าเป็นรายการที่เบิกตามอัตราเหมาจ่ายตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วย
เคร่ืองไตเทียม 

4) กรณีการส่งเบิกให้เป็นไปตามรายการดังน้ี 
 

กรณ ี การบริการ อัตราจ่าย โปรแกรมส่งเบิก 

ผู้ป่วยนอก 1. ค่าฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  
2. Erythropoietin 
3. Parenteral Nutrition 
4. Human  Albumin 
5. IV  iron 
6. ค่าเลือดและอุปกรณ์การให้เลือด 
7.ค่าสายและการสวนสายDouble  
lumen catheter 
8.ค่าตรวจทางห้องปฎิบัติการเฉพาะ
รายการท่ีใช้ประจํากับผู้ป่วยฟอกเลือด 

- คร้ังละ 2,000 บาท   
- จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
- จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
- จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
- จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 
-จ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
-จ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
-จ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 

โปรแกรม 
DMIS-HD 
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กรณ ี การบริการ อัตราจ่าย โปรแกรมส่งเบิก 

 9.ค่าตรวจ X-ray เฉพาะรายการที่ใช้
ประจํากับผู้ป่วยฟอกเลอืด 

-จ่ายตามอตัราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  

ผู้ป่วยนอก ค่ายา Erythropoietin (กรณีผู้ป่วย
ฟอกเลอืด สถานพยาบาลเอกชนและ
จําเป็นต้องนํายาไปใช้ในสถานพยาบาล
ดังกล่าว 

- จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ โปรแกรม e-claim 

ผู้ป่วยใน 1.ค่าบริการผู้ป่วยใน และรายการ
อุปกรณ์ 
2.ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
3.Erythropoietin 

- จ่ายตามระบบDRGs 
 
- คร้ังละ 2,000 บาท   
- จ่ายตามที่สถานพยาบาลเรียกเก็บ 

โปรแกรม e-Claim 
 
โปรแกรม DMIS-HD  
โปรแกรม DMIS-HD   

 

การตรวจสุขภาพประจําปี 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ ดังน้ี 
1) ต้องพบหลักฐานเป็นผู้มีสิทธิหลักเท่านั้น 
2) ต้องพบบันทึกการตรวจสุขภาพประจําปี 
3) ให้พบแพทย์เพ่ือให้คําปรึกษาทุกคร้ัง และให้เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจําปี ดังนี้ 
   3.1.การตรวจสําหรับผู้ท่ีมีอายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ 
 

รายการ ราคา 
1. Chest X-ray  
- Film chest (รหัส 41001) 170 
-Mass Chest (รหัส 41301) 50 
2. Urine Examination – Urine Analysis (รหัส 31001) 50 
3. Stool Examination – Routine direct smear (รหัส 31201) ร่วมกับ  
    Occult blood (รหัส 31203) 

70 

4. Complete blood count : CBC แบบ Automation (รหัส 30101) 90 
5. ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-ตรวจภายใน (รหัส 55620) 100 
-Pap smear (รหัส 38302) 100 
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 3.2.การตรวจสําหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
รายการ ราคา 

1. Chest X-ray  
- Film chest (รหัส 41001) 170 
-Mass Chest (รหัส 41301) 50 
2. Urine Examination – Urine Analysis (รหัส 31001) 50 
3. Stool Examination – Routine direct smear (รหัส 31201) ร่วมกับ  
    Occult blood (รหัส 31203) 

70 

4. Complete blood count : CBC แบบ Automation (รหัส 30101) 90 
5. ตรวจมะเร็งปากมดลูก  
-ตรวจภายใน (รหัส 55620) 100 
-Pap smear (รหัส 38302) 100 
6. Blood Chemistry  
-Glucose (รหัส 32203) 40 
-Cholesteral (รหัส 32501) 50 
-Triglyceride (รหัส 32502) 60 
-Blood urea Nitrogen: BUN (รหัส 32201) 50 
-Creatinine (รหัส 32202) 50 
-SGOT (AST) (รหัส 32301) 50 
-SGPT (ALT) (รหัส 32311) 50 
-Alkaline Phosphatase (รหัส 32309) 50 
-Uric acid (รหัส 32205) 60 
 
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คู่มือที่เกี่ยวข้อง 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3.1 เรื่องเกณฑ์การดําเนินการและบริหารจัดการการเงินคาใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลพนักงานหรือ

ลูกจ้างขององค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่นและบุคคลในครอบครัว  
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข   
กรณอีุปกรณ์อวัยวะเทียม 

แนวคิด/หลักการ 
  การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข       
ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีคุณภาพ เพ่ือให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิตามรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่
กําหนด สามารถขอรับค่าใช้จ่ายจากกองทุนกลาง (Central Reimbursement) เกิดแรงจูงใจในการให้บริการรายการ
อุปกรณ์อวัยวะเทียมเหมาะสมแก่ผู้ให้บริการ ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพที่เป็นค่าใช้จ่ายสูง บางรายการที่จําเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
เข้าถึงบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูงดังกล่าว สปสช. จึงกําหนดให้หน่วยบริการที่บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้มีสิทธิเหล่าน้ี 
สามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยกําหนดให้หน่วยบริการ
ดําเนินการตามที่กําหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขดังน้ัน เพื่อให้การ
ดําเนินงานจ่ายค่าชดเชยการให้บริการกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มงานตรวจสอบการจ่าย
ชดเชยตามรายการ (Billing Audit) สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ (สตช.) จึงได้พัฒนาระบบ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม พร้อมทั้งได้รวบรวมประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานของหน่วยบริการและการบริหารจัดการจ่ายชดเชยกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียมของ สปสช. 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบการจ่ายชดเชยและการตรวจสอบการจ่ายชดเชยกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียมต่อไป    
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ่ายชดเชยการให้บริการกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม 
2. เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการกรณีอุปกรณอ์วัยวะเทียม 
3. เพื่อให้หน่วยบริการนําผลท่ีได้จากการตรวจสอบไปใชใ้นการพัฒนาระบบการให้บริการกรณีอุปกรณ์ 

อวัยวะเทียม การดูแลรักษาผูป่้วยตามมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาระบบการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์       
ให้มีความถูกตอ้งครบถ้วน  

4. เพื่อนําผลที่ไดจ้ากการตรวจสอบไปใช้ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  เกิดความเป็นธรรมตอ่หน่วยบริการและผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการได้เพิ่มข้ึน 

โดยมีแนวทางการตรวจสอบหลักฐานการจา่ยชดเชยกรณอีุปกรณอ์วัยวะเทียม ดังน้ี 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการจา่ยชดเชยกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม :                              
กรณีอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน มีดังนี้ 
1. เวชระเบียน หรือ สําเนาเวชระเบียน ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเคร่ืองช่วยฟัง 
2. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกชดเชยค่าอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง  

2.1 ผลการตรวจ Otoscopy  
2.2 ผลการตรวจการได้ยิน (Pure tone and speech audiogram) 
2.3 หลักฐานการเลือกเคร่ืองช่วยฟัง 
2.4 เอกสารการประเมินการทํางานของเคร่ืองช่วยฟัง 
2.5 เอกสารการติดตามการใช้เคร่ืองช่วยฟัง 
2.6 ใบรับส่งต่อ ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการใส่เครื่องช่วยฟัง(ถ้ามี) 

3. ย่ีห้อ รุ่น/เลขที่(serial number) ของอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง โดยติดไว้ในเวชระเบียน เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้ 

4. หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ ใบสั่งยา หรือ หลักฐานการลงนามรับอุปกรณ์ 
หรือเอกสารอ่ืนๆที่หน่วยบริการใช้แสดงเพ่ือยืนยันว่าผู้รับบริการได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง 

5. สําเนาเอกสารการจัดซื้อเคร่ืองช่วยฟัง หรือ บิลเรียกเก็บจากบริษัทที่จําหน่ายเครื่องช่วยฟัง 
6. เอกสารแสดงคุณลักษณะเครื่องช่วยฟัง 
7. ตารางรายการบุคคลากรของหน่วยบริการที่เก่ียวข้องกับการใส่เครื่องช่วยฟัง (เป็นเอกสารที่ สปสช. ส่งให้  

หน่วยบริการบันทึกข้อมูลบุคลากร เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบว่าหน่วยบริการมีบุคลากรที่ให้บริการในการใส่
เคร่ืองช่วยฟัง) 

8. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 
 

วิธีการดําเนินการ 
การตรวจสอบด้านความถูกต้องการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการกรณีการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง โดย

พิจารณาจากข้อมูลจากการบันทึกและเอกสารต่างๆ  ที่ปรากฏในหลักฐานที่มีการให้บริการ  กรณีไม่พบการบันทึกหรือ
ขาดหลักฐานถือว่าไม่มีการให้บริการเรื่องน้ัน ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามประกาศสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง
สําหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามปีงบประมาณที่ตรวจสอบ  โดยมีหลักเกณฑ์
การตรวจสอบดังน้ี 
1. ผู้มีสิทธิได้รับเครื่องช่วยฟัง 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
พบหลักฐานการตรวจสอบสิทธิที่เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยระบุสิทธิย่อยคนพิการ (ท.74) 
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2. การพิจารณาเป็นผู้สูญเสียการได้ยิน 
มีการสูญเสียการได้ยินของหูทั้ง 2 ข้าง และมีการได้ยินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ (Residual Hearing) หลังสิ้นสุด

การรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด โดยหูข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉลี่ยของระดับการได้ยินมากกว่าหรือเท่ากับ 40 dB 
และมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปน้ี 

1) ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด 
2) มีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือปฏิเสธการผ่าตัด 
3) การสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมอย่างเฉียบพลัน (Sudden sensorineural hearing loss :  

SSNHL) หลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเน่ืองมากกว่า 100 วัน  
4) การสูญเสียการได้ยินที่เป็นอุปสรรคต่อการส่ือความหมาย และการดํารงชีวิตประจําวัน ทําให้คุณภาพ 

ชีวิตลดลง 
5) การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางภาษาและการพูดในเด็กหรือมีความพิการซ้ําซ้อน 
 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
           1)  ถ้าพบมีระดับการได้ยินของหูข้างท่ีดีกว่าน้อยกว่า 40 dB ให้พิจารณาว่าการใส่เคร่ืองช่วยฟังในครั้ง 
นั้น ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยของ สปสช.  

2) กรณีผลการตรวจการได้ยินหูข้างที่ดีกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ 40 dB ต้องพบเหตุผลตามที่กล่าวมา 
ในข้อท่ี 1) – 5) ข้อใดข้อหนึ่งบันทึกในเวชระเบียน  
3. การพิจารณาหลักฐานการตรวจ มีดังนี้ 

3.1 การตรวจโดยใช้โอโตสโคป (otoscopy) โดย โสต ศอ นาสิก แพทย์ เพื่อดูสภาพภายในช่องหู 
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 
พบหลักฐานผลการตรวจโดยใช้โอโตสโคป (otoscopy) ที่มีระยะเวลาห่างจากวันที่ประเมินเครื่องช่วยฟัง ใน 

ครั้งน้ันนานไม่เกิน 6 เดือน  และแพทย์ลงนามกํากับ 
3.2  การตรวจการได้ยิน (Audiogram) ตามมาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย 

1) ผู้ตรวจการได้ยิน มีดังน้ี 
- โสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือ 
- นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย  (Audiologist) หรือ 
- เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของแพทย์ หู คอ จมูก หรือ  

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 
2) พบผลการตรวจการได้ยิน (Audiogram) ต่อไปนี้ 
‐ ผลการตรวจระดับการได้ยินทางอากาศ (Air conduction) 
‐ ผลการตรวจระดับการได้ยินทางกระดูก (Bone conduction) 
‐ ผลการตรวจการได้ยินด้วยเสียงพูด Speech reception threshold (SRT) and Phonetically  

balanced score (PB score) 
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หมายเหต ุควรระบุตําแหน่งทางวิชาชีพให้ชัดเจน   
6.2) เกณฑ์การเลือกเครื่องช่วยฟัง 
      ควรมีเครื่องช่วยฟังให้เลือกอย่างน้อย 2-3 เครื่อง (จากต่างบริษัทหรือชื่อการค้าของเคร่ืองช่วยฟัง) ถ้าไม่มี 

ให้เลือกมากกว่า 1 บริษัท ต้องจัดให้มีการเลือกอย่างน้อย 2 รุ่น  
 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 

1) ผู้เลือกเคร่ืองช่วยฟังต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ สปสช. 
2) พบบันทึกการเลือกเครื่องช่วยฟัง ของผู้รับบริการภายใต้การกํากับของ โสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือ 

นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของโสต ศอ 
นาสิกแพทย์ หรือ นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย พร้อมลงนามโดยโสต ศอ นาสิก แพทย์กํากับ 
7. การประเมินการทํางานของเครื่องช่วยฟัง 

7.1 Subjective method  
1) การหาค่าความสามารถในการจําแนกคําพูด (Word recognition score) ด้วยการฟัง จาก 

เคร่ืองช่วยฟังเปรียบเทียบ 2-3 เครื่อง (จากต่างบริษัท/ชื่อการค้าของเครื่องช่วยฟัง) ในกรณีที่ผู้สูญเสียการได้ยินสูญเสีย
การได้ยินในระดับรุนแรงให้ทดสอบหาค่าความสามารถในการจําแนกคําพูดด้วยการฟังขณะที่ใส่เคร่ืองช่วยฟังร่วมกับ
การอ่านริมฝีปาก (Speech reading) 

2) ทดสอบการได้ยินที่ดีข้ึนเมื่อใช้เคร่ืองช่วยฟัง (Functional gain) โดยปล่อยเสียงผ่านลําโพง  
(Sound field) ในขณะใส่เครื่องช่วยฟัง และไม่ได้ใส่เครื่องช่วยฟัง  

3) ให้พิจารณาเลือกเครื่องช่วยฟังโดยใช้คุณภาพเสียงเป็นหลัก 
7.2 Objective method   
      ผลการทํา Objective method โดยการใช้ Hearing aid analyser วัดการขยายเสียงภายในช่องหูของ 

ผู้สูญเสียการได้ยินขณะใส่เครื่องช่วยฟังทีละเครื่อง แสดงผลเป็นรูปกราฟการขยายเสียงในแต่ละความถี่  
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ 

 1) พบหลักฐานผลการประเมินการทํางานเคร่ืองช่วยฟังด้วยวิธี Subjective method ดังน้ี พบบันทึกการหา
ค่าความสามารถในการจําแนกคําพูด (Word recognition score) ด้วยการฟังจากเคร่ืองช่วยฟังให้เลือกอย่างน้อย    
2-3 เครื่อง (จากต่างบริษัทหรือชื่อการค้าของเครื่องช่วยฟัง) ถ้าไม่มีให้เลือกมากกว่า 1 บริษัท ต้องจัดให้มีการเลือก
อย่างน้อย 2 รุ่น มีผลการทดสอบการได้ยินโดยปล่อยเสียง Narrow band or warble tone ผ่านลําโพง (Sound 
field) ในขณะใส่เครื่องช่วยฟังและไม่ได้ใส่เคร่ืองช่วยฟัง (Functional gain) และการตรวจการได้ยินโดยใช้เสียงพูด(ค่า 
SRT และ SRS/WRS) ขณะใส่เครื่องช่วยฟัง หรือ 
 2) พบหลักฐานผลการประเมินการทํางานเคร่ืองช่วยฟังด้วยวิธี Objective method โดยมีผล 
รูปกราฟการขยายเสียงในแต่ละความถี่ และให้ผู้ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม 
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การตรวจสอบด้านความถูกต้องการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการกรณีการใช้อุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบําบัดโรค
สายสวนหลอดเลือดหัวใจ โดยพิจารณาจากข้อมูลจากการบันทึกและเอกสารต่างๆ  ที่ปรากฏในหลักฐานที่มีการ
ให้บริการ  กรณีไม่พบการบันทึกหรือขาดหลักฐานถือว่าไม่มีการให้บริการเร่ืองนั้น ๆ โดยตรวจสอบความถูกต้องตาม
เง่ือนไข 2 ด้าน ดังน้ี 

1. การตรวจสอบความถูกต้องด้านการจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม 
เป็นการตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่หน่วยบริการเบิกชดเชย โดยใช้

หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ืองรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและ  
ข้อบ่งชี้ในการบําบัดรักษาโรค ตามปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ 

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ มีดังน้ี 
1.1 การตรวจสอบรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่ใสใ่นร่างกาย 

1.1.1 พบหลักฐานการทําหัตถการหัวใจและหลอดเลือดในเวชระเบียน ได้แก่ บันทึกรายงานผล 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคหลอดเลือดหัวใจ (CAG report) หรือ รายงานการผ่าตัด (Catheterization report) 
ของแพทย์ที่ปรากฏอยู่ในเวชระเบียนผู้ป่วย ในเบื้องต้นต้องมีข้อมูลสิ่งที่ตรวจพบ รายละเอียดของการทําหัตถการและ
บันทึกการใช้อุปกรณ์อวัยวะเทียม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบกรณีที่มีการเบกิอุปกรณ์อวัยวะเทียมทุกรายการ
ที่ขอเบิกชดเชย 

1.1.2 พบหลักฐานไฟล์ภาพเคล่ือนไหว (Cineangiography) การทําหัตถการฉีดสีถ่ายภาพเอกซเรย์ 
หลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Angiography-CAG) หรือ การขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง 
(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty : PTCA, PCI) ของผู้ป่วยทุกรายที่ตรวจสอบ   

1.1.3 รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่มี Sticker ท่ีระบุ รุ่น/เลขที่ (serial number) ต้องพบหลักฐาน  
Sticker ที่ระบุรุ่น/เลขที่ (Serial number) ของอุปกรณ์อวัยวะเทียมเก็บไว้ในเวชระเบียน โดยเก็บไว้ในใบบันทึก
รายงานผลการตรวจ หรือ OPD card ให้ผู้ตรวจสอบทราบว่ามีการใช้กับผู้ป่วยในครั้งที่มารับบริการ  

1.1.4 กรณีรายการอุปกรณ์ที่หน่วยบริการจัดซื้อทุกประเภท ต้องพบหลักฐานการจ่ายอุปกรณ์      
อวัยวะเทียมทุกชิ้นที่มีการใช้กับผู้ป่วย ดังนี้ สําเนาใบจัดซื้ออุปกรณ์ หรือใบสั่งซื้อเป็นหลักฐานรายบุคคล และบันทึก
การใช้อุปกรณ์ ที่ระบุจํานวนรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมพร้อมราคา ท่ีมีการใช้กับผู้ป่วยทุกรายการในครั้งที่มารับ
บริการเก็บไว้ในเวชระเบียน 

1.2 การตรวจสอบรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่ใช้ภายนอกร่างกาย เช่น แผ่นปิดหน้าอกเพื่อรับหรือ 
ปล่อยไฟฟ้าในการกระตุ้นหัวใจ (Disposable defibrillation electrode,  disposable pacing electrode ) เป็นต้น  

1.2.1 พบบันทึกคําสั่งการจ่ายของแพทย์ หรือ หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์ในเวชระเบียน  
1.2.2 พบหลักฐานการใช้อุปกรณ์ตามข้อบ่งชี้ 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการจา่ยชดเชยกรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียม :  
กรณีสายสวนหลอดเลือดหัวใจ 

 
หลักฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน  

1. เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ฉบับจริง หรือ สําเนา 
2. เวชระเบียนผู้ป่วยในฉบับจริง หรือ สําเนา (ผ่านการรับรองสําเนา) ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยโรคหลอดเลือด

โคโรนารีผ่านสายสวน   
3. ใบรายงานผลหรือสําเนาใบรายงานผลการตรวจพิเศษ ได้แก่ ผลการตรวจ EKG , Echocardiography , CAG 

ผลการตรวจทางรังสีวิทยา ฯลฯ 
4. ใบรายงานผลหรือสําเนาใบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางชีวเคมีหรือทางพยาธิวิทยาที่สําคัญต่อ 

การวินิจฉัยโรคหรือ มีความสําคัญต่อการรักษา (ทุกคร้ังที่มีการส่งตรวจ) ได้แก่ CK-MB , Troponin T , Troponin I , 
CBC , PT , PTT , Electrolyte เป็นต้น 

5. หลักฐานทางการแพทย์ในเวชระเบียนที่ระบุว่ามีการใช้อุปกรณ์อวัยวะเทียม เช่น Operative note ใบรายงาน

การผ่าตัด (Catheterization report) เป็นต้น 
6. สําเนาใบจัดซื้ออุปกรณ์ หรือใบสั่งซื้อเป็นหลักฐานรายบุคคล  
7. หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์อวัยวะเทียมทุกชิ้นที่ระบุจํานวนรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม พร้อมราคาตาม

ประกาศของหน่วยบริการ ทุกช้ินที่มีการใช้กับผู้ป่วยเฉพาะรายบุคคลในคร้ังที่มารับบริการ ได้แก่ ใบสั่งยา ใบเบิก-จ่าย 
หรือ เอกสารที่เก่ียวข้องกับ   การเบิกอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่เบิก-รับจากองค์การเภสัชกรรมและท่ีเบิก-จ่ายให้กับผู้ป่วย

รายท่ีตรวจสอบ  
8. หลักฐานการเบิกขดลวด (Stent) ผ่านระบบ VMI จากองค์การเภสัชกรรม 
9. Sticker ที่ระบุ รุ่น/เลขที่ (serial number) ของอุปกรณ์อวัยวะเทียม ที่ใช้กับผู้ป่วยรายที่ตรวจสอบและ 

ได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน  กรณีที่นําหลักฐานอุปกรณ์ที่ใช้กับผู้ป่วยรายอื่นมาประกอบเป็น

หลกัฐานการเบิกจ่ายของผู้ป่วยรายที่ตรวจสอบ ถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมอันเป็นความผิด

ตามกฏหมายอาญา 
10. ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว (Cineangiography) การทําหัตถการการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางผิวหนัง  

(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty : PTCA) ของผู้ป่วยทุกรายที่ตรวจสอบ   
11. หนังสือส่งตัวเพ่ือเข้ารับการรักษากรณีที่มีการส่งตัวจากหน่วยบริการอื่น (ถ้ามี)  
12. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบขอเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา 

วิธีการดําเนินการ 
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการจา่ยชดเชย : 
กรณีอุปกรณ์พยุงส้นเทา้และฝ่าเท้าและรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง 

 
หลักฐานเอกสารประกอบการตรวจสอบ 
     1. เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ฉบับจริง หรือ สําเนา ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการรักษาโรคเบาหวาน 
     2. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกชดเชยค่าอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า และรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มี 
ความเส่ียง 

2.1 ผลการตรวจเท้า ได้แก่  การตรวจสภาพเท้า  การตรวจพยาธิสภาพเท้า  การตรวจประเมินชีพจร   
การตรวจ Monofilament  

2.2 กิจกรรมการให้ความรู้การป้องกันการเกิดแผลที่เท้ารวมทั้งการป้องกันและการดูแลเท้า 
2.3 บันทึกความสามารถของผู้ป่วยในการเดินและเคลื่อนท่ีได้ด้วยตนเอง 
2.4 ผลการติดตามการใช้รองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวาน 

     3. หลักฐานการสั่งจ่ายอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้ตรวจสอบ
สามารถตรวจสอบได้ 
     4. หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานให้แก่ผู้รับบริการ ได้แก่ ใบสั่งยา 
บันทึกการรับอุปกรณ์รายบุคคล ที่ระบุชื่อ – นามสกุลผู้รับ วันท่ีได้รับอุปกรณ์ และ ลายมือชื่อผู้รับ หรือเอกสารอื่นๆที่
หน่วยบริการใช้แสดงเพ่ือยืนยันว่าผู้รับบริการได้รับอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง 
     5. ใบราคาอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า รองเท้าเบาหวานของผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงที่เป็นหลักฐานเฉพาะ
รายบุคคล 
     6. สําเนาเอกสารการจัดซื้ออุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า  รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเส่ียง 
     7. เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการเบิกชดเชยค่าอุปกรณ์เ เช่น ใบรับส่งต่อ ประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
     8. ตัวอย่าง อุปกรณพ์ยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า และ รองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง  
 

วิธีการดําเนินการ 
 การตรวจสอบด้านความถูกต้องการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการกรณีการใช้อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า 

และรองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานท่ีมีความเสี่ยง  โดยพิจารณาจากข้อมูลการบันทึกและเอกสารต่างๆ  ที่ปรากฏใน
หลักฐานที่มีการให้บริการ  กรณีไม่พบการบันทึกหรือขาดหลักฐานถือว่าไม่มีการให้บริการเรื่องน้ัน ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์
การตรวจสอบตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง เกณฑ์ และมาตรฐานการจ่ายชดเชยกรณี
อุปกรณ์สําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเส่ียง เพื่อป้องกันการเกิดแผล แผลซ้ําซ้อนและการตัดเท้า ดังน้ี 

1. ผู้มีสิทธิได้รับอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้า หรือรองเท้าผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
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แนวทางการตรวจสอบหลักฐานการจา่ยชดเชยกรณีอุปกรณ์และอวัยวะเทยีม  
: กรณีข้อเข่าเทยีม 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน 
อ้างอิงตามหลักฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน  ข้อ 1-16     และหลักฐานประกอบเพิ่มเติม ดังน้ี 

    1. หลักฐานการเบิกข้อเข่าผ่านระบบ VMI จากองค์การเภสัชกรรม 
           2. สําเนาใบจัดซื้ออุปกรณ์ หรือใบสั่งซื้อเป็นหลักฐานรายบุคคล และบันทึกการใช้อุปกรณ์ ท่ีระบุจํานวน
รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมพร้อมราคาที่มีการใช้กับผู้ป่วยในครั้งท่ีมารับบริการ  
 3. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบขอเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 

วิธีการดําเนินการ 
การตรวจสอบด้านความถูกต้องการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการกรณีการใช้อุปกรณ์อวัยวะเทียมในการ

บําบัดโรคกรณีการทําผ่าตัดเปล่ียนข้อเข่าเทียม โดยพิจารณาข้อมูลจากการบันทึกและเอกสารต่างๆ  ที่ปรากฏใน
หลักฐานที่มีการให้บริการ  กรณีไม่พบการบันทึกหรือขาดหลักฐานถือว่าไม่มีการให้บริการเรื่องนั้น ๆ โดยตรวจสอบ
ความถูกต้องการจ่ายชดเชยตามเงื่อนไข 2 ด้าน ดังน้ี   

   1. ด้านความถูกต้องการจ่ายชดเชยกรณีผู้ป่วยในตามหลักการเหมาจ่ายรายโรค (DRGs)  
       การตรวจสอบความถูกต้องของการสรุปโรคและหัตถการ การลงรหัสโรคและหัตถการ การบันทึกข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องในเวชระเบียน ได้แก่ Date admitted,  Date discharge, Discharge type, Discharge status, รหัสโรค, 
รหัสหัตถการ เป็นต้น โดยอ้างอิงตามแนวทางการตรวจสอบ coding audit 

        2.  ด้านความถูกต้องการจ่ายชดเชยกรณีรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม 
        การตรวจสอบความถูกต้องการจ่ายชดเชยรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมที่หน่วยบริการเบิกชดเชย โดยใช้

หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายกรณีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม และประกาศสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เร่ืองรายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบําบัดรักษาโรค ตามปีที่ตรวจสอบ  

    หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ มีดังน้ี 
2.1 พบผลการประเมนิคุณภาพการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติใน

การขอรับค่าใช้จ่าย กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ดังน้ี  
1) พบผลการตรวจการเสื่อมของข้อเข่าตลอดทั้งข้อ ไม่เป็นส่วนใดส่วนหน่ึง 
2) รูป X-ray จากการถ่าย X-ray ในท่ายืนด้านหน้า พบช่องว่างของข้อเข่าด้านหนึ่งหายไป 
3) การได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่นอย่างเต็มที่ก่อนการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า เช่น 
   3.1) ลดน้ําหนัก  
   3.2) ออกกําลังกาย  
   3.3) รับประทานยา และหรือ ฉีดยาสเตียรอยด์เข้าข้อเป็นเวลา 6-12 เดือน(สําหรับผู้ป่วยอายุ    

60 ปี ขึ้นไป) 
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การตรวจสอบชดเชยและคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
 

แนวคิด/หลกัการ 
 แม้ว่าการให้บริการบําบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไตทางช่องท้องแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นนโยบายหลักในการจัดบริการบําบัดทดแทนไต แต่ก็มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายจํานวนหน่ึงที่มีความจําเป็นต้องใช้บริการฟอกเลือด (Hemodialysis: HD) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง จึงได้
กําหนด แผนพัฒนาระบบบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยมีเป้าหมายจะให้การสนับสนุนการพัฒนา และ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการให้บริการมากขึ้น สปสช.จึงได้พัฒนาระบบการตรวจสอบการจ่า ยชดเชยและคุณภาพการ
ให้บริการฟอกเลือด ด้วยเคร่ืองไตเทียมขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในด้านการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการฟอก
เลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม   
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทียม 
2. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งในการจ่ายชดเชยค่าบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการให้การ

สนับสนุนยา Erythropoietin  
3. เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้กับหน่วยงานและกองทุนที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายชดเชยและ

คุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
4. เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับให้แก่หน่วยบริการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไต

เทียม 
 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน  
เอกสารที่หน่วยบริการจะต้องจัดส่งให้ สปสช. เพื่อดําเนินการตรวจสอบ ดังน้ี 
1. เอกสารฉบับจริง/สําเนา เวชระเบียนผู้ป่วย ที่สมบรูณ์ตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการจนถึงปัจจุบัน รวมถึงผลการ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ใบคําสั่งการรักษาของแพทย์เมือ่แรกรับเข้าหน่วย 
2. สําหรับวันที่ผูป้่วยเข้ารับบริการฟอกเลอืดด้วยเครื่องไตเทียม ตามระยะเวลาที่ขอตรวจสอบโดยเอกสารตอ้ง

มีครบทุกรายและทุกครั้งที่มารับบริการ 
2.1. หนังสือส่งตอ่ผูป่้วยรักษาต่อเนื่องกรณีรักษาทดแทนไต ผลการตรวจร่างกายและผลการตรวจต่างๆ 

เมื่อแรกเข้ารับบริการฟอกเลือด ณ หน่วยบริการ 
2.2. แบบบันทึกคํายินยอมของผู้ป่วยในการให้ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม (hemodialysis 

informed consent) เมื่อแรกเข้าและภายในระยะเวลาทีข่อตรวจสอบ 
2.3. เอกสารทีร่ะบตุัวผู้ป่วย ทีแ่สดง ชือ่,HN, PID เช่น OPD card  
2.4. บันทึกรายงานการฟอกเลอืดของหน่วยไตเทียม (Hemodialysis record worksheet) 
2.5. ใบสั่งการรักษาของแพทย ์และขอ้มลูการรักษาของแพทย ์Hemodialysis prescription 
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2.6. ใบบันทึกการให้ยา(Medication record) หลักฐานการใหย้า ก่อน ระหว่าง และหลังการฟอก
เลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม โดยเฉพาะยา Erythropoietin 

2.7. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจพิเศษที่สําคญัตอ่การวินิจฉยัโรคเม่ือแรกเข้ารับ
บริการฟอกเลือดและภายในระยะเวลาที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ 

2.7.1. Hematocrit , Hemoglobin,CBC ,serum ferritin, %TSAT,serum alblumin,BUN, 
Creatinine, Kt/V,URR,iPTH,serology,liver function test,lipid profile,serum calcium,serum phosphorus 

ก. ผลการตรวจ CXR,EKG 
ข. ใบบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

2.8. ชนิดของตัวกรองที่ใช้กับผู้ป่วยในหน่วยบริการ และค่า TCV ตามมาตรฐานที่ใชใ้นหน่วยบริการ
สําหรับตัวกรองแต่ละย่ีหอ้ โดยให้บันทึกลงในตารางบันทึกชนิดของตัวกรองเลือด (Dialyzer)  

2.9. หลักฐานเอกสารอื่นๆที่หน่วยบริการบันทึกข้อมลูการให้บรกิารผู้ป่วย ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม 

2.10. ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามรายการเวชระเบียนที่ขอตรวจสอบ 
2.11. เอกสารอื่นๆท่ีผูต้รวจสอบร้องขอ 

3. เวชระเบียนผู้ปว่ยใน กรณีทีม่กีารฟอกเลอืดขณะเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 
4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสถานพยาบาล ได้แก่ 

4.1. สําเนาเอกสารการตรวจรับรองโดย ตรต. คร้ังสุดท้ายและผลการรับรอง 
4.2. จํานวนผู้ป่วยที่รับบริการฟอกเลือดทั้งหมด แยกรายสิทธิ ของหน่วยบริการ 
4.3. หลักฐานรับรองการเป็นสถานพยาบาลจากกองประกอบโรคศิลป ์และแพทยสภา 
ทั้งน้ี สปสช. ไมร่ับพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติม หลังวันที่ดําเนินการตรวจสอบ กรณีไม่พบเอกสารหลักฐาน 

ณ วันที่ดําเนินการตรวจสอบ ถือว่าไม่มกีารให้บริการในครัง้น้ันๆ   
5. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบรอ้งขอ 
 

วิธกีารดําเนนิการ  
1. ดําเนินการตรวจสอบขอ้มลูในเวชระเบียนตามรายการที่ สปสช.กําหนด โดยการตรวจสอบจะดําเนินการใน 

2 ส่วน ดังน้ี 
1.1.การตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายชดเชย ตามข้อกําหนดตามคู่มือบริหารกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ การบริหารงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ซึ่งมีการจ่ายชดเชย ใน 2 เรื่อง คือ 
1.1.1.ตรวจสอบความถูกต้องของจํานวนครั้ งในการฟอกเลือด โดยตรวจสอบจากใบ 

Hemodialysis work sheet ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานวิชาชีพการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
อ้างอิงตามเกณฑ์การตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฉบับปรับปรุงปี 2557   
แพทยสภา โดยมีเง่ือนไข ดังน้ี 

ก. ระยะเวลาในการฟอกเลือดต้องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงในแต่ละครั้ง กรณีที่ระยะเวลาที่ฟอกเลือด
น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ต้องเป็นกรณีล้างไตสัปดาห์แรก (โดยนับวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์)  และหรือกรณีผู้ป่วย
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6. หลักฐานการอนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสเอดส ์(AIDS experts) และ หรอื หลักฐานการอนุมัติการใช้ยาต้าน
ไวรัสลําดับที ่3 ( 3rd line ARV expert) จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่ีได้รับการแต่งตั้ง ตามเกณฑ์ท่ีกองทุน
กําหนด 

7. ใบรายงานผลหรือสําเนาใบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Anti HIV และ หรือ CD4 ในการ
วินิจฉัย หรือเริม่ยาต้านไวรัสครั้งแรก 

8. ใบรายงานผลหรือสําเนาใบรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ย้อนหลังปีงบประมาณท่ีตรวจสอบ
อย่างน้อย 1 ปีจนถึงปัจจุบัน ทุกคร้ังที่มีการส่งตรวจ ได้แก่ CD4, Viral load (VL), Drug Resistance 
(DR) 

9. บันทึกการสั่งยาของแพทย์ ทีส่ั่งใช้ยา ARV สูตรดือ้ยา หรือ ใบส่ังยาของแพทย์ หรอื ขอ้มลูประวัติการใช้ยา 
ARV สูตรดือ้ยา จากคอมพิวเตอร์ของแผนกเภสัชกรรม ในรูปแบบ Hard copy (พิมพ์ลงในกระดาษ) ของ
ผู้ป่วยแต่ละราย ตั้งแต่แพทย์ปรับเปลี่ยนเป็นสูตรดือ้ยาจนถึงปัจจุบัน 

10.เอกสารอื่นๆ ที่หน่วยบริการใชส้ําหรับบันทกึการให้บริการผู้ป่วยโรคเอดส์ ไดแ้ก่ เอกสารการให้คําแนะนํา
หรือการให้ความรู้เก่ียวกับโรคและการปฏิบัติตัว การประเมินการใช้ยา เป็นต้น 

11.เอกสารอื่นๆ ทีผู่้ตรวจสอบร้องขอ 
 

วิธีดําเนินการ 
การตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการผู้ปว่ยเอดส์ กรณีเชื้อดือ้ยา ใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมินการให้บริการ

รักษาผู้ป่วยเอดส ์กรณีเชื้อดือ้ยา และคู่มือการใชแ้บบตรวจประเมินฯ ท่ีพัฒนาข้ึนโดยสํานักงานหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาตทิั้ง 2 ด้าน ดังน้ี 

1. การตรวจประเมินด้านคณุภาพการให้บรกิาร ดําเนินการตรวจประเมินด้านคุณภาพการให้บริการ ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

1.1. การวินิจฉัยการตดิเชื้อเอชไอวี ครั้งแรก 
1.2. เกณฑ์การพิจารณาเร่ิมยาต้านไวรัส (ARV)   
1.3. การรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ARV) ได้แก่ สูตรยาที่ใช้ครั้งแรก สตูรยาทีป่รับเปลี่ยนขณะรักษา สูตรยา

ที่ใชค้ร้ังสดุท้ายก่อนเปลี่ยนเป็นสูตรดือ้ยา  
1.5. การประเมิน Adherence ในการรับประทานยา ARV ช่วงก่อนเปลี่ยนเป็นสูตรดือ้ยา 6 เดือน   
1.6.การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือตดิตาม การรักษาระหว่างได้รับยา ARV  ในช่วงกอ่นเปล่ียนเป็นสูตร

ดือ้ยา 1 ปี ไดแ้ก่ CD4, VL,  DR กรณี VL>2,000 copies/ml หลังรับประทานยาสมํ่าเสมอเกิน 6 
เดือน  

1.7.การเปลี่ยนสูตรยา ARV เป็นสูตรดือ้ยาคร้ังที่ 1, 2 กรณีท่ีมี โดยตรวจประเมินในรายละอียดทีส่ําคัญ 
ได้แก่ วัน เดอืน ปีที่เปลี่ยนเป็นสูตรดือ้ยา สูตรยาทีใ่ช้ แพทย์ผู้อนุมัต ิและเหตุผลการเปลี่ยนเป็นสูตร
ดือ้ยา   
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ก�รให้บริก�รย�ในบัญชีย�หลักแห่งช�ติ บัญชี จ (2)
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2.2 การวินิจฉัย ไดแ้ก่ ข้อมลูผลการตรวจที่สอดคล้องกับการวนิิจฉัย  
2.3 การรักษา ซึ่งได้แก่ เวลาท่ีเกิดอาการ และเวลาท่ีเริ่มให้ยา ชนดิของยา ขนาดและวิธีการใช้ยา ข้อห้าม 

และข้อบ่งชี้ การดูแลขณะใหย้า การดูแลเมือ่เกิดภาวะแทรกซอ้น 
2.4 การดูแลหลังการให้ยา ไดแ้ก่ การประเมินผลสําเร็จของการรักษา  
2.5 การให้การรักษาอื่นที่เหมาะสมกรณีที่ผลการรักษาไม่สําเร็จ 

  

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คู่มือ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
2. แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรังปรุง ปี 2557   
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ต�มเงื่อนไขก�รจ่�ยชดเชยค�่บริก�รในลักษณะก�รบริห�รจัดก�รบริก�รเฉพ�ะ 

ของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
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2. หลักฐานประกอบการตรวจสอบที่สําคัญต่อการวินิจฉัยโรคเฉพาะ (Specific Investigation) โรคนิ่วใน
ทางเดินปัสสาวะ  ได้แก่  

2.1. IVP และหรือ Plain KUB 
2.2. Ultrasound KUB 
2.3. ผล Cystoscope 
2.4. RP/AP หรือ CT Scan (ถ้ามี) 
2.5. ผลการตรวจอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ UA, BUN, Creatinin 

3. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบรอ้งขอ 
 

วิธกีารดําเนนิการ 
ดําเนินการตรวจประเมินโดยใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคน่ิวใน

ทางเดินปัสสาวะ ที่พัฒนาข้ึนโดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคู่มอืการใชแ้บบตรวจประเมินคุณภาพการ
ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคน่ิวในทางเดินปัสสาวะ (FM-16-001 และ SD-16-010) 

1. การตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการรักษา พิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ 
1.1. วันที่ได้รับการวินิจฉัยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะครั้งแรกก่อนทําการรักษา โดยระบุ วัน เดือน ปี 

ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะคร้ังแรก ตําแหน่งและชนิดของน่ิว 
1.2. ประวัติการรักษาท่ีผ่านมา ก่อนช่วงเวลาที่ทําการตรวจสอบ (ถ้ามี) เช่น การให้ยาละลายนิ่ว 

(chemolysis) ประวัติการทํา ESWL ระบุข้างที่ทํา และจํานวนครั้งที่ทํา ESWL ของไตแต่ละข้าง 
1.3. การตรวจ เพ่ือการวินิจฉัยโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ที่ได้รับการตรวจมาแล้วก่อนหน้าน้ี ไม่เกิน 

3 เดือน ในคร้ังที่เข้ารับการรักษา  
1.4. การตรวจ เพื่อการวินิจฉัยเฉพาะ (Specific Investigation)  ได้แก่ การตรวจ IVP, Plain KUB, 

Ultrasound, CT Scan และอ่ืนๆ เพื่อพิจารณาการผ่านเกณฑ์ หรือไม่ผ่านเกณฑ์การวินิจฉัย
เฉพาะโรคน่ิวในทางเดินปัสสาวะตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคน่ิวในทางเดินปัสสาวะ ของ
สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

1.5. สรุปการวินิจฉยั (Final Diagnosis) ก่อนการรักษา โดยระบุตําแหน่งของน่ิว จํานวนก้อน ขนาด 
(หน่วยเป็นซม.) และชนดิของน่ิว ว่าเป็นชนิดทึบรังส ี(opaque stone/Radioplaque) หรือ
ชนิดไม่ทึบรังส ี(non-opaque stone/Radiolucent) 

1.6. การรักษาในชว่งเวลาที่ตรวจสอบ พิจารณาจาก 
1.6.1.การวินิจฉัยโรคหลัก (Principle diagnosis) และการวินิจฉัยโรคอืน่ (Secondary 

diagnosis)  
1.6.2.การทําผ่าตัดหรอืการหัตถการ (Procedure) ตามประเภทของการจ่ายชดเชยค่าบริการ 

ในลักษณะการบริหารจัดการบริการเฉพาะ ที่สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ
กําหนด ดังน้ี 

1) Class 1 หมายถึง การบริการรักษาด้วยการผ่าตดั (Opened surgery)  
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2) Class 2 หมายถึง การบริการรักษาด้วยเคร่ืองสอ่งกลอ้ง (Uretero-renoscope with 
Lithotripsy)  

3) Class 3 หมายถึง การบริการรักษาด้วยเคร่ืองสลายน่ิว (Extracorporeal Shock Wave   
Lithotripsy: ESWL)   

1.6.3. ผลการรักษา และภาวะแทรกซอ้นทีเ่กิดข้ึนจากการรักษา 
1.6.4. ผลลัพธ์ของการรักษาในวันที่มา Follow up ครั้งหลังสุดของการรักษาโรคนิ่วทางเดิน

ปัสสาวะ  
2. การตรวจประเมินความถูกต้องด้านการจ่ายชดเชย พิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ 

2.1. สรุปการรักษาในช่วงเวลาที่ตรวจสอบ โดยพิจารณาจากประเภทของการจ่ายชดเชยค่าบริการ 
Class1 2 3 ว่ามีการเบิกจ่ายถูกตอ้งตามเง่ือนไขหรือไม่ ตามราคากลางที่สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกําหนด ดังน้ี 

2.1.1. Class 1 หมายถึงการบริการรักษาด้วยการผ่าตัด  ราคากลางจ่ายเหมา 25,000 บาท 
2.1.2. Class 2 หมายถึงการบริการรักษาด้วยเคร่ืองส่องกลอ้ง ราคากลางจ่ายเหมา 16,000 บาท  
2.1.3. Class 3 หมายถึงการบริการรักษาด้วยเคร่ืองสลายน่ิว ราคากลางจ่ายเหมา 6,500 บาท 

2.2. สรุปผลความถกูตอ้ง ประเภทของการจ่ายชดเชยค่าบริการ Class 1 2 3  
 

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คู่มือ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิเรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินงานและการจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือ

บริการสาธารณสุข สําหรับการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคนิว่ในระบบทางเดินปัสสาวะ  
2. ICD-9-CM 2010 Classification of Procedures. 9th  Revision Clinical Modification. 
3. ICD-10-CM 2010 International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems 10th Revision. 
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แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการใหบ้ริการรกัษาผู้ป่วยนอกโรคหืด  
 

แนวคิด/หลกัการ  
จากยุทธศาสตร์ปี 2555-2559 ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้สนับสนุนการพัฒนา

หน่วยบริการให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทุกระดับ โดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิ การ
พัฒนาระบบการดูแลโรคหืดจึงถือเป็นภารกิจที่สําคัญ เน่ืองจากโรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่ทําให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่าย
จํานวนมากในการรักษา ปัจจุบันจะเห็นว่าการรักษาโรคหืดได้พัฒนาข้ึนตามมาตรฐานสากล Global Initiative for 
Asthma (GINA Guideline) ประเทศไทย ได้พัฒนาแนวทางการรักษาโรคหืดข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการปรับปรุง 
GINA Guideline ในปี 1994 และ 1997 เป้าหมายในการรักษา คือผู้ป่วยไม่ควรมีอาการหอบช่วงกลางวัน ต้องไม่ตื่น
ข้ึนมาหอบเวลากลางคืน ไม่ควรมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน และมีสมรรถภาพปอดปกติ ดังนั้นการรักษาโรคหืดใน
ปัจจุบันจึงใช้ยาที่ลดการอักเสบของหลอดลม คือยาพ่นสเตียรอยด์เป็นหลัก แทนการใช้ยาขยายหลอดลม ถึงแม้ว่าจะมี
การนําเอา GINA Guidelines มาใช้ 2-3 ปี แต่ยังพบว่าระดับของการควบคุมโรคหืดได้ ยังค่อนข้างต่ํา สปสช.จึงได้
สนับสนุนให้มีพัฒนาแนวทางการรักษาโดยความร่วมมือของสมาคมและองค์กรที่เก่ียวข้อง โดยปรับปรุงแนวปฏิบัติ
บริการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ. 2551 และสนับสนุนการจัดคลินิกโรคหืดอย่างง่าย (Easy Asthma 
Clinic: EAC) ในหน่วยบริการ ให้การชดเชยการรักษาด้วยยาพ่นสเตียรอยด์ และมีการชดเชยผลลัพธ์บริการในกรณีที่
หน่วยบริการสามารถลดการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืดในปี 2554-2555 เพ่ือให้ผู้ป่วยโรคหืดได้เข้าถึงการ
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้พัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยโรคหืดข้ึน เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือในการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหืดมาอย่างต่อเน่ือง 

   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อตรวจประเมินคุณภาพการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกโรคหืดในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feed back) ใหกั้บหน่วยงานและกองทุนที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบการ

ชดเชยการใหบ้ริการรักษาผูป้่วยนอกโรคหืด 
3. เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ ให้กับหน่วยบริการนําไปใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ในการให้การ

ดูแล รักษาตามแนวทางท่ีเป็นมาตรฐาน และได้รับการดแูลอย่างตอ่เนื่อง ตามแนวทางการดูแลผู้ปว่ยโรค
หืด 

4. เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนางานด้านวิชาการ จากงานประจําสู่งานวิจัย 
 

หลักฐานประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน  
1. เวชระเบียนผู้ปว่ยนอกฉบับจรงิหรือสําเนา ของผู้ป่วยที่ไดร้บัการวินิจฉัยและเข้ารับการบริการด้วยโรคหดื 
2. บันทึกการดูแลผู้ป่วยในคลินิกโรคหืด (Asthma clinic) ไดแ้ก่ 

2.1. Appendix 1: ข้อมลูประวัติผูป้่วยเมื่อเริ่มเข้ารับการรักษา (First visit) 
2.2. Appendix 2: แบบประเมินผลการรักษา 
2.3. Appendix 3: ข้อมลูการซักประวัติเก่ียวกับอาการ ได้แก่  
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2.3.1. ข้อมลูการเกิดอาการหอบตอนกลางวัน การเกิดอาการหอบตอนกลางคืน การใช้ยา
ขยายหลอดลม การเข้ารับบริการฉุกเฉิน และการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหอบ 

2.3.2. บันทึกการตรวจประเมินสมรรถภาพปอด (PEFR: Peak Expiratory Flow rate) หรือ 
3. ข้อมลูการประเมินสถานะ การสูบบุหรี ่
4. การประเมินการใช้ยาพ่นอย่างถูกวิธี โดยเภสัชกร หรือทมีสหวิชาชีพ 
5. การให้ความรู้และคําแนะนําผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโรคหืด ปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการ 

และการดูแลเม่ือเกิดอาการกําเริบ  
6. ข้อมูลการตรวจประเมินสมรรถภาพปอดด้วยวิธีสไปโรเมตรีย์ (Spirometry) หรือผลการวัดค่า Peak 

expiratory flow rate โดยการเป่า Peak flow meter (PEFR)  
7. และเอกสารอืน่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลผู้ปว่ยโรคหืด เช่น เอกสารการให้คําแนะนําหรือการใหค้วามรู้

เก่ียวกับโรคและการปฏิบัตติัว เป็นต้น 
8. เอกสารอื่นๆ ที่ผู้ตรวจสอบรอ้งขอ 
 

 วธิกีารดําเนินการ 
ดําเนินการตรวจประเมินคณุภาพการให้บริการดูแลรักษา โดยใชแ้บบฟอร์มการตรวจประเมินการใหบ้ริการ

รักษาผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Audit Form) และคู่มอืการใช้แบบตรวจประเมินการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคหดืที่
พัฒนาขึ้นโดยสํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิในด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การซักประวตั ิ
1.1. การประเมินประเภทของการเข้ารับบริการของผู้ป่วยในการเข้ารับบริการแต่ละคร้ัง ได้แก่ การ

รับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก การมารับบริการคลินิกโรคหืด และการมารับบริการฉุกเฉิน 
(Unscheduled visit) 

1.2. การประเมินการซักประวัติผู้ป่วยโรคหืด ได้แก่ การเกิดอาการหอบตอนกลางวัน การเกิดอาการ
หอบตอนกลางคืน การใช้ยาขยายหลอดลม การเข้ารับบริการฉุกเฉิน และการนอนโรงพยาบาล
ด้วยอาการหอบ 

1.3. การประเมินสถานะ การสูบบุหร่ี 
1.4. การประเมินการใช้ยาพ่น 

2. การให้ความรู้และคําแนะนําผู้ป่วยและญาติ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับโรคหืด ปัจจัยกระตุ้นที่ทําให้เกิดอาการ 
และการดูแลเม่ือเกิดอาการกําเริบ  

3. การตรวจประเมินสมรรถภาพปอด (PEFR) 
4. การให้บริการด้านการรักษา โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีการส่ังการรักษาด้วยยา ได้แก่  

4.1. การใช้ยา ICS (Inhaled corticosteroid)   
4.2. การใช้ยากลุ่ม LABA (Long-acting B2-agonists) ชนิดรับประทาน และชนิดสูด  
4.3. การให้ยาผสม ICS และ LABA 
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4.4. การใช้ยากลุม่ SABA (Short-acting B2-agonists), SAMA (Short-acting muscarinic-
agonist)**, /Antileukotriene modified, Theophylline, ยากลุ่ม B2-agonists, 
Corticosteroid 

5. การดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลการนัดผู้ป่วยมารับการรักษาคร้ังต่อไป 
6. การประเมินระดับการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยในแต่ละ visit  โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บันทึกเก่ียวกับ

อาการของโรค การใช้ยาขยายหลอดลม ผลกระทบของโรคหืดต่อการประกอบกิจวัตรประจําวัน การกําเริบ
ของโรค และสมรรถภาพการทํางานของปอด โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามหนังสือแนวปฏิบัติบริการ
สาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ. 2551 ได้แก่ Controlled หมายถึง ควบคุมอาการได้ Partly-
controlled หมายถึง ควบคุมอาการได้ไม่ดี และ Uncontrolled  หมายถึง ควบคุมอาการไม่ได้  

7. สรุปผลการประเมินระดับการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วย ในภาพรวมของผู้ป่วยแต่ละราย โดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินระดับการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยทุกvisit ของผู้ป่วยรายน้ัน 

8. การประเมินคณุภาพบริการผู้ป่วยโรคหืด ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการหรือไม่ ตามแนวปฏิบัติ
บริการสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยโรคหดื พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

8.1. เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต้น หมายถึง ผู้ป่วยได้รับ ICS และมีการวัด PEFR ทุก visit ของการมา
รับบริการ 

8.2. เป็นไปตามมาตรฐานขั้นสูง หมายถึง ผู้ป่วยได้รับการดแูลครบถ้วนในดา้นต่างๆ ได้แก่ 
- ได้รับ ICS และมีการวัด PEFR ทุก visit และ 
- มีการซักประวัติการประเมินการใช้ยาพ่น การสูบบุหรี่ ทุก visit และ 
- ได้รับการสอนหรือคําแนะนําเก่ียวกับโรคหืด ปัจจัยกระตุ้น และการดูแลเม่ือเกดิอาการ

ครบทุกหัวข้อ อย่างน้อยปีละครั้ง  
8.3. ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หมายถึง ผู้ป่วยไดร้ับการดูแลไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติบริการ

สาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด 
**SAMA (Short-acting muscarinic-agonist)ไม่รวมอยู่ในรายการยาที่ชดเชย เนื่องจากเป็นกลุ่มยานอกบัญชียา

หลักแห่งชาติ เป็นการประเมนิเพื่อเป็นข้อมลูด้านการรักษา 
 

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คู่มือ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1. คู่มือกองทุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
2. แนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข: การดแูลผู้ปว่ยโรคหดื พ.ศ.2551 ของคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการ

วินิจฉัยและรักษาโรคหืด พ.ศ.2551 ที่จัดทําโดยสํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ
3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคหืดตามรูปแบบโปรแกรม Easy Asthma Clinic สําหรับ

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ
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เอกสารที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพบริการ 
แบบฟอร์มข้อมูลสถานพยาบาลและแพทย์ผู้ทําการรกัษา  

กรณกีารใช้ยา Peginterferon ร่วมกับ Ribavirin โรคไวรสัตับอักเสบซีเร้ือรัง  (genotype 1,2,3,6) 
โรงพยาบาล......................................................................................จังหวัด................................................... 
1. เป็นสถานพยาบาลระดับ  
 ทุติยภูมิ ซึง่ได้รับอนุมัตแิละลงทะเบียนไว้แล้วกับหน่วยงานกํากับดูแลการสั่งใช้ยาบัญช ีจ(2)  ตติยภูม ิ  
 Excellent center  
2.เป็นสถานพยาบาลท่ีมีการลงทะเบียนสถานพยาบาลกับหน่วยงานสิทธิประโยชน์ หรอื สปสช.เขต ไว้แล้ว 

 ใช่   ไมใ่ช ่
3. เป็นสถานพยาบาลที่มีความพร้อมในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษา ดังน้ี 

3.1 สามารถตรวจ หรือส่งตรวจ HCV RNA / HCV Genotype ได ้  
 ใช ่   
 ไม่ใช ่โปรดระบุ ส่งตรวจที่.............................................................................................................. 
3.2 สามารถทาํ Liver biopsy หรือ ส่งตรวจ fibroscan ได ้  
 ใช ่
 ไม่ใช ่โปรดระบุ ส่งตรวจที่.............................................................................................. 
3.3 รายงานผล HAI score หรือ Metavir score ได้   
 ใช ่
 ไม่ใช ่โปรดระบุ ส่งตรวจที่................................................................................................................ 

4. แพทย์ผู้ทําการรักษา   
4.1 ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับหนังสืออนุมตั ิหรอืวุฒิบัตรจากแพทย์สภาในสาขาผู้เชี่ยวชาญทางระบบทางเดินอาหารและ
โรคตับ 

1. ชื่อ.................................................................................. ใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมเลขที่ ................................   
2. ชื่อ...................................................................................ใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมเลขที่ ................................   
3. ชื่อ...................................................................................ใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมเลขที่ ................................   
4. ชื่อ...................................................................................ใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมเลขท่ี ................................   

4.2 แพทย์อายุรกรรมที่ปฏิบตัิงานด้านโรคระบบทางเดินอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี (ได้รับการรับรองจาก
ผู้อํานวยการ หรือหัวหน้าสถานพยาบาล) 

1. ชื่อ...................................................................................ใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมเลขที่ ................................   
2. ชื่อ................................................................................... ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ................................   
3. ชื่อ................................................................................... ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ................................   
4. ชื่อ................................................................................... ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ................................   
5. ชื่อ................................................................................... ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมเลขที่ ................................   
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Glasgow coma score 
แบบประเมินความรู้สึกตัวของกลาสโกว (Glasgow Coma Scale) เป็นแบบประเมินท่ีเป็นที่ยอมรับว่า สามารถ

ประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยไดอ้ย่างรวดเร็ว มคีวามแม่นยํา เป็นดชันชีี้ความรุนแรงของการบาดเจ็บที่ศีรษะ 
ตลอดจนการทาํนายผลหรือพยากรณ์โรคภายหลังจากการได้รับบาดเจ็บทีศ่ีรษะ แต่จะใช้ได้ผลดตีอ้งมีการประเมนิซ้ํา
หลายๆ คร้ัง เน่ืองจากอาจได้ค่าที่ไมถู่กตอ้งเมื่อประเมินทันที หรอืภายในสองสามนาทีแรกหลังจากได้รับบาดเจ็บ หรือ
ผู้ป่วยได้รับยากดการทํางานของระบบประสาท หรอืแอลกอฮอล ์ และถ้าจะนําไปใชใ้นการประเมินเดก็อายุต่ํากว่า 3-5 
ปี จะต้องทําการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งข้ึน แบบประเมินความรู้สึกตัวของกลาสโกว จะประเมินพฤตกิรรม 3 ด้านของ
ผู้ป่วย ไดแ้ก่ การลืมตา- การเคลื่อนไหว - การใชค้ําพูด 

 

ผลรวมของคะแนนตามพฤตกิรรมทีแ่สดงทั้ง 3 ด้าน จะบอกระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บทีศ่ีรษะดังนีค้ือ 
1. ระดับ 13-15 คะแนน แสดงถึงการบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย ( minor head injury ) ผู้ป่วยจะรู้สึกตัวดีสามารถลืม
ตาได้เอง หรือเมื่อถูกเรียกทําตามคําสั่ง และตอบคําถามได้ถูกตอ้งทันทีหรือใช้เวลาเล็กน้อย หรือสับสนบ้างเป็นบางครั้ง
ผู้ป่วยกลุ่มนีอ้าจมีประวตัิการหมดสติชั่วครู่หลังจากได้รับบาดเจ็บ 
2. ระดับ 9-12 คะแนน แสดงถึงการบาดเจ็บที่ศีรษะปานกลาง ( moderate head injury ) หมายถึงผู้ป่วยที่มีความ
รู้สึกตัวลดลง และสับสน มักหลับเกือบตลอดเวลา จะตื่นเมื่อถูกปลุกหรือไดรั้บความเจ็บปวด สามารถทําตามคําสั่งหรือ
ตอบคําถามง่ายๆ ได้ถูกต้อง โดยใช้เวลานานกว่าปกติ ในรายที่ความรู้สึกตัวลดลงมาก อาจเพียงเคลื่อนไหวหนีความ
เจ็บปวดหรือสง่เสียงไม่เป็นคําพูด ผุ้ป่วยกลุม่น้ีมักจะมีประวัติหมดสติหลังจากได้รับบาดเจ็บ 
3. ระดับ 3-8 คะแนน แสดงถึงการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง ( severe head injury ) หมายถึงผู้ป่วยที่มีความ
รู้สึกตัวนอ้ยมาก หรอืไม่รูส้ึกตัวเลย ไม่สามารถทําตามคําสั่งใดๆทั้งสิ้น อาจส่งเสียงไม่เป็นคําพูดเมื่อได้รับความเจ็บปวด 
หรือเคล่ือนไหวแขนขาหนี หรืองอหรือเหยยีดในท่าผิดปกติ หรอืไม่เคลือ่นไหวเลย 
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http://audit.nhso.go.th/auditonline
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ข้อกําหนดแนวทางการอุทธรณ์สําหรับ Coding Audit   
 
 กรณีที่หน่วยบริการมีความเห็นเร่ืองการให้รหัสโรคและหรือรหัสหัตถการไม่ตรงกับที่ผู้ตรวจสอบ (auditor) 
ตรวจสอบได้  หน่วยบริการต้องบันทึกเหตุผลท่ีขออุทธรณ์ทุกรหัสลงในแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนที่ 
สปสชเขตส่งให้พร้อมแนบหลักฐานประกอบการให้รหัสโรคและหรือรหัสหัตถการดังกล่าวส่งให้ สปสช.  ถ้าหน่วย

บริการไม่บันทึกเหตุผลหรือแนบหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์รหัส สปสช. จะไม่รับพิจารณารหัสโรคและ/หรือรหัส

หัตถการดังกล่าว   

 วธิกีารบันทกึข้อมูลในแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนจากหนว่ยบริการ 

1.  เจ้าหน้าที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยรายท่ีต้องการนํามาขออุทธรณ์ลงในส่วนการขออุทธรณ์จากหน่วยบริการ

ตามแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวชระเบียนท่ี สปสช. ส่งให้และระบุชื่อผู้ขออุทธรณ์ ตําแหน่ง วันเดือนปี ที่ขอ

อุทธรณ์ ซึ่งเป็นแพทย์เท่านั้นพร้อมทั้งลงลายเซ็นกํากับ    

2.  บันทึกข้อมูลของหน่วยบริการลงในส่วนการขออุทธรณ์จากหน่วยบริการตามแบบขออุทธรณ์ผลการตรวจสอบเวช

ระเบียน เช่น ลําดับที่ . . . . . . HN . . . . . . . . . . . . AN . . . . . . . . . . 
3.  บันทึกข้อมูลการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการทุกรหัส ในช่อง ICD in com ซึ่งเป็นการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ

ของหน่วยบริการที่บันทึกข้อมูลส่ง สปสช.เพื่อการเบิกจ่ายชดเชย 
4.  บันทึกข้อมูลการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการในช่อง R ICD ซึ่งเป็นการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการของโดย

คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช. (auditor) ที่ สปสช. รายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยบริการ 
5.  กรณีการขออุทธรณ์เรื่องการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ ให้บันทึกข้อมูลรหัสโรคและรหัสหัตถการที่ขออุทธรณ์ทุก

รหัส ในช่องอุทธรณ์เป็นรหัส  พร้อมบันทึกเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์ของรหัสโรคและรหัส

หัตถการที่ขออุทธรณ์ดังกล่าว ในช่องเหตุผลหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ 
6.  กรณีการขออุทธรณ์ SA, CA และเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เก่ียวกับการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการให้บันทึกข้อมูลที่ขอ

อุทธรณ์ในช่องอุทธรณ์ประเด็นอื่นๆ พร้อมบันทึกเหตุผลและเอกสารหลักฐานประกอบการขออุทธรณ์ดังกล่าว ในช่อง
เหตุผลหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ 
 7.  สปสช. จะไม่รับพิจารณาอุทธรณ์รหัสโรคและรหัสหัตถการ ในกรณีต่อไปนี้ 

1)   กรณีการขอเพิ่มรหัสใหม่ จากเหตุที่หน่วยบริการยังไม่ได้ดําเนินการส่งข้อมูลเพื่อขอเบิกจ่ายชดเชยจาก 
สปสช. รหัสที่ไม่ปรากฏใน ICD in com, รหัสที่จากการบันทึกสรุปในdischarge summary ของแพทย์ทีห่น่วยบริการ

(S ICD) และไม่ใช่รหัสที่ได้จากการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช. (R ICD) 
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 ICD in com หมายถึง รหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการ ที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลส่งเพ่ือขอเบิกจ่ายชดเชย 
ในโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 S ICD หมายถึง รหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการ ที่ได้จากข้อมูลใน summary discharge  form ของหน่วย

บริการ 
 R ICD หมายถึง รหัสการวินิจฉัยโรค/รหัสหัตถการ ที่ได้จากการตรวจสอบเวชระเบียนโดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบเวชระเบียน สปสช. (auditor) 
2)  กรณีขอเปลี่ยนแปลงรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (Pdx) กรณีที่รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก (Pdx) ใน ICD in com 

ตรงกับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช. (R ICD) แล้ว 
 3)  กรณีหน่วยบริการขอส่งเอกสารเพิ่มเติมเน่ืองจากการส่งมอบไม่ทันในวันตรวจสอบเวชระเบียนตามที่ สปสช. 
กําหนดไว้ 
  4)  กรณีการขอเพ่ิมรหัสโรคและ/หรือรหัสหัตถการในการอุทธรณ์ครั้งท่ี 2 กับสํานักตรวจสอบการชดเชยและ

คุณภาพบริการ หรือ คร้ังที่ 3 กับ ราชวิทยาลัยหรือสมาคมแพทย์ต่างๆ โดยผ่านแพทยสภาซึ่งหน่วยบริการไม่ได้มีการ

ทักท้วงรหัสดังกล่าว ในการอุทธรณ์ครั้งที่ 1 ซึ่งถือว่าหน่วยบริการได้ยอมรับรหัสโรคหรือหัตถการดังกล่าวแล้ว 
 5)  กรณีย่ืนขออุทธรณ์หลังระยะเวลาตามท่ี สปสช. กําหนด 
 6)  กรณีหน่วยบริการไม่บันทึกเหตุผลทุกรหัสที่มีการขออทุธรณ์หรือทุกประเด็นทักท้วง  ในแบบขออุทธรณ์ผล

การตรวจสอบเวชระเบยีนท่ี สตช. สปสช. ส่งให้และ/หรือไม่ส่งหลักฐานประกอบการให้รหัสโรคและ/หรือรหัสหัตถการ

ทุกรหัสหรือทุกประเด็นทักท้วงที่หน่วยบริการขออุทธรณ์ 
        7) กรณีผู้อุทธรณ์ไม่ใชแ่พทย์ (ตรวจสอบการลงนามในแบบขออุทธรณ์) 
8.บันทึกรายการเอกสารเวชระเบียนประกอบการอุทธรณ์ ที่ส่งมาให้ สปสช.ทั้งหมด เช่น general summary 
discharge และ/หรือ progress note ซึ่งต้องเป็นเอกสารชุดเดิมที่ใช้ในการตรวจสอบหรืออุทธรณ์ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หรือคร้ังที่3 
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ร่างเอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอตัราค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง  

สําหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๘ 
ลงวันที่           กันยายน  ๒๕๕๘ 

___________________________________ 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้สนับสนุนการจัดบริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง สําหรับคนพิการ

ทางการได้ยินที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือให้ได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมตาม

มาตรฐานที่กําหนด และเพ่ือการพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้กับหน่วยบริการให้เป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่าต่อระบบ  จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการใส่

เคร่ืองช่วยฟัง สําหรับคนพิการที่สูญเสียการได้ยิน ดังน้ี   

๑. คุณสมบัติของหนว่ยบริการ 

 เป็นหน่วยบริการที่ได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ และมีความพร้อมในการจัดบริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง ดังน้ี 
๑.๑ ด้านบุคลากร 

๑.๑.๑ มีโสต ศอ นาสิกแพทย์ประจําหน่วยบริการ เพ่ือประเมินระดับการสูญเสียการได้ยินตาม

เกณฑ์ และพิจารณาใส่เคร่ืองช่วยฟัง 
๑.๑.๒ มีโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสตร์สื่อความหมายประจําหน่วยบริการ หรือ

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสตร์การ

สื่อความหมาย (หากไม่ได้เป็นนักเวชศาสตร์สื่อความหมายหรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ประจําหน่วย

บริการ ต้องมีสัญญาจ้างกับหน่วยบริการน้ัน)  เป็นผู้เลือกและประเมินเคร่ืองช่วยฟังประจําหน่วยบริการ 

 ๑.๒ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือและสถานที่  
  ๑.๒.๑ มีการทํา Otoscopy เพื่อแยกโรคที่สามารถรักษาได้ ภายใน ๖ เดือน นับถึงวันที่ประเมิน

เครื่องช่วยฟัง      
 ๑.๒.๒ มีการทํา Audiogram ในห้อง Sound proof room ที่ได้มาตรฐาน การตรวจการได้ยิน 

(Audiogram) ต้องตรวจตามมาตรฐานท่ีกําหนด ภายใน ๖ เดือน นับถึงวันที่ประเมินเครื่องช่วยฟัง  ได้แก่ การตรวจ 
Air Conduction, Bone Conduction, SRT (Speech reception threshold และ PB (Phonetically Balanced)  

๑.๓ ด้านการบริหารจัดการ 
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๑.๓.๑ มีการเลือกและการประเมินการทํางานของเคร่ืองช่วยฟังเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๑.๓.๒ มีการระบุชนิดเครื่องช่วยฟัง หรือชื่อทางการค้า รุ่น เลขเครื่อง (serial number) และราคา 
๑.๓.๓ มีการเซ็นต์รับเคร่ืองช่วยฟังของคนพิการทางการได้ยิน 
๑.๓.๔ มีการกําหนดติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง 

๒. การสมัครเข้าร่วมเป็นหนว่ยบริการจัดบริการอุปกรณเ์คร่ืองชว่ยฟัง  

๒.๑ หน่วยบริการที่มีความพร้อมในการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง สามารถติดต่อสอบถามและส่ง

หนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการจัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง  พร้อมแจ้งรายชื่อ และเบอร์

โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบได้ที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต   
๒.๒ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ลงตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการตามเกณฑ์ที่

กําหนด ณ หน่วยบริการ และประเมินต่อเนื่องทุก ๒ ปี    
๒.๓ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตแจ้งผลการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดบริการ

อุปกรณ์เครื่องช่วยฟังให้หน่วยบริการทราบ 
๒.๔ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทํารายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อม

ในการจัดบริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง  

๓. เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง สําหรับคนพิการทางการได้ยิน 

 ผู้มีสิทธิได้รับเคร่ืองช่วยฟัง เป็นผู้มีสิทธิและได้รับการจดทะเบียนเป็นคนพิการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  
๓.๑ สูญเสียการได้ยิน ๒ หู และมีการได้ยินที่ยังคงหลงเหลืออยู่ (Residual Hearing) ในหูข้างท่ีได้ยินดี

กว่าหลังสิ้นสุดการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัด โดยต้องระบุสาเหตุความจําเป็นที่เข้าได้กับลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
ดังต่อไปนี้ 

๓.๑.๑ ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือการผ่าตัด หรือมีข้อห้ามในการผ่าตัดหรือแพทย์

ผู้รักษาพิจารณาแล้วว่าการผ่าตัดไม่เกิดประโยชน์หรือผู้ป่วยปฏิเสธการผ่าตัด   
๓.๑.๒ สูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อม อย่างเฉียบพลันหลังการรักษาด้วยยาอย่างต่อเน่ือง

มากกว่า ๑๐๐ วัน 
๓.๑.๓ การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย และการดํารงชีวิตประจําวัน หรือ

ทําใหคุ้ณภาพชีวิตลดลง 
๓.๑.๔ การสูญเสียการได้ยินเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาษาและการพูดหรือมีความพิการซ้อน 
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๓.๒ ระดับการสูญเสียการได้ยิน ที่เหมาะสมในการใส่เคร่ืองช่วยฟังให้อยู่ในดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิก

แพทย์ ทั้งนี้ต้องมีการสูญเสียการได้ยินทั้งสองข้าง โดยข้างที่ดีกว่าจะต้องมีค่าเฉล่ียของระดับการได้ยินทางอากาศ 
(Air Conduction Threshold) ของความถ่ี ๕๐๐, ๑,๐๐๐ และ ๒,๐๐๐ เฮิรตซ์ (Hertz: Hz) เท่ากับหรือมากกว่า 
๔๐ เดซิเบล (dB) และต้องตรวจวัดโดยใช้วิธีการตรวจการได้ยินตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๔. บุคลากรผู้ให้บริการ  

๔.๑ ผู้ให้บริการตรวจการได้ยินหรือผู้ที่สามารถตรวจการได้ยิน ได้แก่ โสต ศอ นาสิกแพทย์ นักเวชศาสตร์
การส่ือความหมาย และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ท่ีทํางานภายใต้การกํากับการดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนัก

เวชศาสตร์การสื่อความหมาย  
          ๔.๒ ผูร้ับรองเอกสารคนพิการทางการได้ยิน  

ก. โสต ศอ นาสิกแพทย์ ท่ีตรวจรักษาผู้สูญเสียการได้ยิน  และตรวจระดับการได้ยินของผู้สูญเสียการ

ได้ยิน มีสิทธิในการรับรองเอกสารคนพิการ  
ข. แพทย์เวชปฏิบัติท่ัวไป มีสิทธิในการรับรองเอกสารคนพิการทางการได้ยิน ทั้งนี้ ต้องมีผลตรวจ

ระดับการได้ยินของผู้สูญเสียการได้ยิน ท่ีได้การรับรองโดยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (ที่กํากับด้วยเลขการ

ประกอบโรคศิลปะ) หรือ โสต ศอ นาสิกแพทย์   
๔.๓ ผู้พิจารณาในการใส่เครื่องช่วยฟัง คือ โสต ศอ นาสิกแพทย์ ท่ีประจําหน่วยบริการนั้น 

๕. วิธีการตรวจการได้ยิน  

อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ดังน้ี 
๕.๑ การตรวจการได้ยิน ตรวจด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ ภายใต้ห้องควบคุมเสียงที่มีระดับ

เสียงรบกวนตามมาตรฐานที่กําหนด และตรวจโดยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย หรือ โสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือ

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานภายใต้การกํากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสตร์การส่ือ

ความหมาย ผลการตรวจที่ได้ จะเป็นข้อมูลที่จําเป็นในการจดทะเบียนคนพิการ และพิจารณาเลือกเคร่ืองช่วยฟังให้

เหมาะสมกับผู้สูญเสียการได้ยินในแต่ละราย 
๕.๑.๑ การตรวจการได้ยินในผู้ใหญ่  

ก. ซักประวัติที่เก่ียวข้องกับการได้ยิน และตรวจหูโดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ เสียก่อน เพื่อขจัดสาเหตุ

การสูญเสียการได้ยินที่เกิดจากหูชั้นนอก 
ข. ตรวจ Weber test, Rinne test  โดยใช้ Bone vibrator  เพ่ือแยกประเภทการสูญเสียการได้ยิน  
ค. ตรวจการได้ยิน โดยใช้คําพูด เพื่อหาค่าความสามารถในการจําแนกคําพูด (Word recognition)  
ง. ตรวจการได้ยินเสียงบริสุทธิ์ท้ังการนําเสียงทางอากาศและทางกระดูกมาสตอยด์ 
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๕.๑.๒ การตรวจการได้ยินในเด็ก 
  การตรวจการได้ยินในเด็กเล็ก ควรได้ผลการตรวจวินิจฉัย และให้ติดตามผลจนกว่าจะได้ระดับการ

ได้ยินท่ีแน่นอนจากการตรวจวิธีใดวิธีหน่ึงหรือประกอบกัน เช่น 
ก. สังเกตพฤติกรรมการฟัง (Behavioral Observation Audiometry : BOA ) 
ข. ตรวจการทํางานของหูชั้นกลาง (Acoustic Immittance measurement)  
ค. ตรวจสมรรถภาพเซลล์ประสาทหูชั้นใน (Otoacoustic emission : OAEs) 
ง. ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Auditory brainstem response : ABR ) 
    (Auditory steady state response : ASSR )  
จ. ตรวจการได้ยินโดยใช้แรงเสริมทางสายตา (Visual re-inforcement audiometry : VRA)   
ฉ. ถ้าเด็กสามารถให้ความร่วมมือในการตรวจได้ (อายุมากกว่า ๒ ปีครึ่ง)  

-  ตรวจการได้ยินโดยการใช้คําพูด 
-  ตรวจการได้ยินโดยการใช้เสียงบริสุทธิ์ ทั้งการนําเสียงทางอากาศ และทางกระดูก 
   มาสตอยด์ 

๕.๒ การเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟัง 
๕.๒.๑ ผู้ที่มีส่วนในการเลือกและการประเมินเครื่องช่วยฟัง 

ก. โสต ศอ นาสิกแพทย์ นักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย และเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ที่ทํางานภายใต้
การกํากับดูแลของโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือนักเวชศาสตร์การส่ือความหมาย เป็นผู้เลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม
ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน 

ข. ผู้สูญเสียการได้ยินมีสิทธิ์เลือกรับเครื่องช่วยฟังที่มีคุณภาพ ซึ่งเหมาะสมกับระดับการได้ยิน สภาพ
ของหู และความสะดวกในการใช้งาน ทั้งน้ีควรเลือกเคร่ืองที่มีราคาต่ําสุดก่อน โดยท่ีเคร่ืองช่วยฟังท่ีให้เลือก มี
คุณภาพใกล้เคียงกัน 

๕.๒.๒ ข้ันตอนการเลือกเครื่องช่วยฟัง 
ก. ทําความเข้าใจกับผู้สูญเสียการได้ยิน หรือผู้ปกครองกรณีที่เป็นเด็ก ถึงผลกระทบจากการสูญเสีย

การได้ยินที่มีต่อการส่ือความหมาย และการดํารงชีวิตประจําวันหรือทําให้คุณภาพชีวิตลดลง 
ข. อธิบายวิธีการเลือกเครื่องช่วยฟังให้แก่ผู้สูญเสียการได้ยิน หรือผู้ปกครองกรณีที่เป็นเด็ก 
ค. แนะนําเครื่องช่วยฟังแบบต่างๆ ที่มีคุณภาพซึ่งเหมาะสมกับผู้สูญเสียการได้ยิน และให้รายละเอียด

เกี่ยวกับเคร่ืองช่วยฟังในแต่ละแบบทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อให้ผู้สูญเสียการได้ยิน หรือผู้ปกครองกรณีที่เป็นเด็ก มี
ส่วนร่วมในการเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมกับการดําเนินชีวิตของตน 

ง. เลือกเคร่ืองช่วยฟังที่มีกําลังขยายพอเหมาะสมกับระดับการสูญเสียการได้ยินอย่างนอ้ยจํานวน ๒-
๓ เครื่อง แบบต่างๆ ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน เพ่ือให้ผู้สูญเสียการได้ยินมีโอกาสฟังเสียงพร้อมท้ังเปรียบเทียบ
คุณภาพเสียงที่แตกต่างกัน 
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จ. การใช้เคร่ืองช่วยฟัง ๑ ข้างหรือ ๒ ข้าง ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการใน ข้อ ๕.๒.๑ ก และ
ต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในกรณีที่ต้องใส่ ๒ ข้าง โดยคํานึงถึงระดับการได้ยิน ความพิการซ้อน อาชีพ และการ
ดํารงชีวิตของผู้สูญเสียการได้ยิน และมีการประเมินว่าได้ประโยชน์จากการใช้เครื่องช่วยฟัง ๒ ข้าง ทั้งนี้ต้องมี
ระยะห่างจากการใส่เคร่ืองช่วยฟังครั้งแรกไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 

๕.๒.๓ ข้ันตอนการประเมินการทํางานของเครื่องช่วยฟัง เพื่อให้เคร่ืองช่วยฟังเหมาะสมกับผู้สูญเสียการ

ได้ยินแต่ละราย สามารถประเมินการทํางานของเคร่ืองช่วยฟัง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือท้ังสองวิธี ดังน้ี 
วิธี Subjective Method    
ก. การหาค่าความสามารถในการจําแนกคําพูด (Word recognition score) ด้วยการฟัง จาก

เคร่ืองช่วยฟังเปรียบเทียบกัน ๒-๓ เคร่ือง (จากต่างบริษัทหรือชื่อการค้าหรือรุ่น (Model) ของเครื่องช่วยฟัง) ใน
กรณีที่ผู้สูญเสียการได้ยินสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรงให้ทดสอบหาค่าความสามารถในการจําแนกคําพูดด้วยการ
ฟังขณะที่ใส่เครื่องช่วยฟังร่วมกับการอ่านริมฝีปาก (Speech reading) 

ข. ทดสอบการได้ยินโดยปล่อยเสียงผ่านลําโพง (Sound field) ในขณะใส่เครื่องช่วยฟังและไม่ใส่
เคร่ืองช่วยฟัง (Functional gain) ต้องระบุรายละเอียดในการปรับตั้งเคร่ือง หรือกรณีใช้คอมพิวเตอร์ในการปรับให้
แนบใบรายละเอียดการปรับเคร่ือง 

ค. ให้พิจารณาเลือกเครื่องช่วยฟัง โดยใช้คุณภาพเสียงเป็นหลัก 
วิธี Objective Method โดยการใช้ Probe microphone instrument วัดการขยายเสียงภายใน

ช่องหูของผู้สูญเสียการได้ยินขณะใส่เคร่ืองช่วยฟังทีละเครื่อง แสดงผลเป็นรูปกราฟการขยายเสียงในแต่ละความถี่

ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทําการประเมินทีละเคร่ืองรวม ๒-๓ เคร่ือง เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องช่วยฟัง 

๕.๒.๔ ข้ันตอนการแนะนําวิธีใช้เคร่ืองช่วยฟัง การแนะนําผู้สูญเสียการได้ยิน หรือผู้ปกครองกรณีที่เป็นเด็ก 
ถึงวิธีการใส่เคร่ืองช่วยฟัง วิธีการใช้ วิธีการดูแลรักษา และการแก้ปัญหาเม่ือเครื่องช่วยฟังขัดข้อง  

๕.๒.๕ การติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟัง 
ก. ในช่วงระยะ ๑–๓ เดือนแรก ให้ติดตามผลการใช้เครื่องช่วยฟังในชีวิตประจําวัน ให้คําแนะนํา

เพ่ิมเติม และหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อปรับแต่งเครื่องช่วยฟังเพ่ือเพ่ิมคุณภาพเสียง  แนะนําเรื่องอุปกรณ์เสริมที่

จําเป็น ได้แก่ แบตเตอร่ี (ถ่าน) สําหรบัเครื่องช่วยฟัง สารดูดความชื้นสําหรับผู้ท่ีมีเหง่ือมาก รวมทั้งให้การฟื้นฟูสร้าง

เสริมสมรรถภาพการได้ยิน แก้ไขการพูดและพัฒนาการทางภาษาแก่ผู้สูญเสียการได้ยิน เป็นต้น 
ข. หลังจากนั้นจึงติดตามผลการใช้เคร่ืองช่วยฟังพิมพ์หู และแบตเตอร่ี (ถ่าน) เป็นระยะ เช่น ๓ เดือน 

๖ เดือน หรือเม่ือมีปัญหา และควรติดตามตรวจการได้ยินและประเมินการใช้เครื่องช่วยฟัง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ค. หากการได้ยินเสียงจากเคร่ืองช่วยฟังลดลง เนื่องจากสูญเสียการได้ยินเพิ่มมากข้ึน ควรตรวจการได้

ยินและประเมินการทํางานของเครื่องช่วยฟัง ทั้งน้ีการเปล่ียนเคร่ืองช่วยฟังใหม่ ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของโสต ศอ 
นาสิกแพทย์ 
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ง. ในกรณีเครื่องช่วยฟังชํารุด ควรตรวจการได้ยินและประเมินการทํางานของเคร่ืองช่วยฟัง ทั้งน้ีการ

เปลี่ยนเครื่องช่วยฟังใหม่ ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของโสต ศอ นาสิกแพทย์ 
จ. หน่วยบริการต้องดําเนินการติดตามผู้รับบริการ กรณีผู้รับบริการไม่มาตามนัดของการติดตามผล

การใช้เคร่ืองช่วยฟัง เพ่ือประโยชน์ในการใช้เคร่ืองช่วยฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๖. การตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องช่วยฟังก่อนให้บริการ  

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดทําระบบตรวจสอบอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง

ก่อนให้บริการ (๑ เครื่องใช้งานได้ ๓ ปี) เพ่ือให้เป็นไปตามสิทธิ และเพ่ือป้องกันการเบิกเคร่ืองช่วยฟังซ้ําซ้อน หน่วย

บริการสามารถเข้าไปตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องดังกล่าว ได้ที่ “โปรแกรมรายงานที่ สปสช.กําหนด” 

๗. แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 

 หน่วยบริการที่จัดบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสําหรับคนพิการทางการได้ยิน สามารถส่งข้อมูลขอรับ

ค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
๗.๑ หน่วยบริการบนัทึกข้อมูลการให้บริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง โดยระบุรหัสการวินิจฉัยโรค (ICD10) 

ใน “โปรแกรมท่ี สปสช.กําหนด” ภายใน ๓๐ วันหลังการให้บริการ  
๗.๒ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการสนับสนนุค่าใช้จ่ายการให้บริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง   

๗.๒.๑ เกณฑ์ในการใส่เครื่องช่วยฟัง วิธีการตรวจการได้ยิน การเลือกและการประเมินเคร่ืองช่วยฟัง   
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กําหนด ดังรายละเอียดข้างต้น โดยหน่วยบริการต้องแสดงหลักฐานการตรวจ

การได้ยิน ผลการเลือกและการประเมินการทํางานของเครื่องช่วยฟัง เอกสารการเซ็นต์รับเคร่ืองช่วยฟัง เอกสารการ
จัดซื้อรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง รวมทั้งหลักฐาน Sticker ที่ระบุรุ่น และเลขที่ (serial number) ของเครื่องช่วย
ฟัง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง 

๗.๒.๒ อายุการใช้งานเครื่องช่วยฟังอย่างน้อย ๓ ปี และตรวจสอบแล้วว่าเคร่ืองไม่สามารถใช้งานได้ 
หรือไม่เหมาะสมกับการสูญเสียการได้ยิน 

๗.๒.๓ หากเคร่ืองช่วยฟัง สญูหาย ผูม้ีสิทธิจ์ะไมส่ามารถใช้สิทธ์ิได ้
๗.๒.๔ หน่วยบริการ ต้องมีการลงบันทึกข้อมูลในเวชระเบียน เพื่อใช้สําหรับการตรวจสอบหลังจ่าย 

(Post Audit) โดยในใบประวัติผู้รับบริการ (OPD Card) ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญคือ 
-  ผลการตรวจ Otoscopy และผลการตรวจการได้ยินภายใน ๖ เดือน นับถึงวันที่ประเมินเคร่ืองช่วยฟัง    
-  เหตุผลความจําเป็นในการใส่เคร่ืองช่วยฟัง 
-  ผลการประเมินการใช้เครื่องช่วยฟัง 
-  การแนะนําการใช้เครื่องช่วยฟัง 
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-  การติดตามผลการใช้เคร่ืองช่วยฟัง 
-  จํานวนเคร่ืองที่ให้กับผู้สูญเสียการได้ยิน พร้อมท้ังลักษณะเฉพาะของแต่ละเครื่อง ได้แก่ ชนิด

เคร่ืองช่วยฟัง ชื่อการค้าของเคร่ืองช่วยฟัง (ย่ีห้อ) และรุ่นหรือเลขเคร่ือง  

๗.๓ อัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสําหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ  
๗.๓.๑ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กําหนดรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท    

คุณสมบัติทางเทคนิค และราคากลางอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง และค่าบริการทางการแพทย์ รายละเอียดดังตาราง ๑ 
โดยพิจารณาการสนับสนุนการจ่ายค่าอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังไม่เกินราคากลางอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังแต่ละประเภท

ตามบัญชีรายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังสําหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
ค่าบริการทางการแพทย์สําหรับหน่วยบริการ เพื่อให้หน่วยบริการจัดบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

การใส่เคร่ืองช่วยฟัง    

๗.๓.๒ บัญชีรายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังสําหรับคนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติสําหรับหน่วยบริการจัดซื้อหรือจัดหาเพื่อขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๒ 

หมายเหตุ  
๑. ราคากลางอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังรวมส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังและการให้บริการ

ตัวอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง มีดังน้ี 
๑.๑ ส่วนประกอบต่างๆ อุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง  

(๑)  แบบพิมพ์หู 
(๒)  แบตเตอรี่ ๖ ก้อนต่อ ๑ เครื่อง สําหรับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูและแบบในช่องหู และ ถ่าน  

AA หรือ AAA ๔ ก้อนสําหรับเครื่องแบบกล่อง หรืออุปกรณ์สําหรับชาร์จแบตเตอรี่ในกรณีที่อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง

รุ่นท่ีมีแบตเตอรี่ในตัว 
(๓)  สารดดูความชื้น ๑ ชุด 
(๔)  ชุดอุปกรณ์ทําความสะอาด ไดแ้ก่ แปรงทําความสะอาด, ที ่Check แบตเตอร่ี 
(๕)  คู่มือการใช้งานภาษาไทย  
(๖)  บัตรรับประกัน 
(๗)  กระเป๋าใส่เคร่ืองสาํหรบัเครื่องช่วยฟงัแบบกล่อง 

๑.๒ การให้บรกิารอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟัง    
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(๑)  รับประกันการซ่อมรวมอะไหล่ฟรีในระยะ ๑ ปีแรก กรณีเครื่องช่วยฟังแบบกล่องครอบคลุมถึง

สายและลําโพง ยกเว้นกรณีการชํารุดและความเสียหายท่ีไม่ได้เกดิจากการใช้งานปกติ 
(๒) กรณีที่ต้องมีการซ่อม ใช้เวลาเกิน ๗ วัน (หรืออาจพิจารณาเป็น ๑๕ วันข้ึนกับระยะทาง) ให้ทาง

บริษัทจัดให้มีเครื่องสํารองรุ่นเดิมให้กับผู้ป่วย 
(๓)  กรณทีีไม่สามารถซ่อมได้ ให้เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ 
(๔)  ล้างเครื่อง เช็คเครื่องฟรีระหว่างการรับประกัน ๒ ครั้ง (ระยะ ๖ เดือน, ๑๒ เดือน) 

๒. ปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายตามมติที่ประชุมการขึ้นทะเบียนรายการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังและการปรับ

ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังสําหรับคน

พิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมีผู้แทนจากราช

วิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย หน่วย

บริการ และนักวิชาการที่เก่ียวข้อง 
๓. รายละเอียดรหัสรายการอุปกรณเ์คร่ืองช่วยฟังให้เป็นไปตามที่สปสช. กําหนด 

๗.๔  การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการ ในกรณีที่พบว่าหน่วยบริการจัดบริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฟังไม่

เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานท่ีกําหนด สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถดําเนินการตาม

ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนและการหักค่าใช้จ่าย กรณี
หน่วยบริการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขเกินจริง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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       (๖) บันทึกรับรองการสั่งจา่ยอุปกรณ์รองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยแพทย์ที่ให้การรักษา 
    (๗) บันทึกการได้รับอุปกรณ์รองเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีหลักฐานลายมือชือ่-สกุลของผู้ป่วย 
ข้อ ๔ การสนบัสนุนหน่วยบริการท่ีเข้าร่วมโครงการ 

(๑) หน่วยบริการเรียกเก็บตามราคาที่หน่วยบริการจัดซื้อหรือจัดหาได้จริง บวกค่า 
ดําเนินการตามควรแก่กรณี และสํานักงานดําเนินการจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ ให้แก่หน่วยบริการตามระบบ Point 
system with ceiling with global budget และไม่เกินเพดานราคากลางที่กําหนด   ดังน้ี   

รหัสอุปกรณ์ ประเภท หน่วย  ราคากลาง
(บาท) 

๘๖๑๒ 
(Custom 
Insole) 

อุปกรณ์พยุงสน้เท้าและฝ่าเทา้สําหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดหล่อพิเศษ
เฉพาะราย (Total Contact Insole/Orthosis )  
ลักษณะ เป็นวัสดุที่เสริมรองรบัเท้า ชนดิหลอ่พิเศษเฉพาะราย 
(Total Contact Insole/Orthosis) 
ข้อบ่งชี้  
ใช้กับผู้ป่วยท่ีได้รับการประเมินโดยเกณฑ ์ แนวทางเวชปฏิบัติการ
ป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซอ้นทีเ่ท้า*  
แล้วพบว่ามีความเส่ียงอยู่ในระดับสูง   

คู่ละ  
 

๑,๒๐๐  

๘๘๑๓ 
(Depth-inlay 

shoes) 

รองเท้าสําหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเส่ียงสูงและยังสามารถสวมใส่
รองเท้าสําเร็จรูปได้   
 ลักษณะ 

๑. รองเท้าทําจากหนังแท้ หรือวัสดุสังเคราะห์ทีม่ีความยืดหยุ่น 
ระบายอากาศ บุ/หรือซับในดว้ยหนังแท้ หรอืวัสดุสังเคราะห์ที่ออ่นนุ่ม 
(วัสดุสังเคราะห์ที่ใช้ห้ามเป็นยางพารา /ไวนิล / พลาสติก)  
๒. ส่วนหัวรองเท้าเป็นชนิดปิดปลายนิ้วเท้าและตอ้งกว้างพอเพ่ือไมใ่ห้
บีบหรือกดน้ิวเท้า ไม่มตีะเข็บแข็ง  เพือ่ป้องกันการเกิดแผล และตอ้งมี
สายรัดส้น หรือ หุม้ส้นเท้า (Back strap / Heel counter)  ส่วนหัว
รองเท้าชนิดเปิดปลายนิ้วเท้า ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีแผลและอยู่ระหว่าง
การทําแผล เทา่นั้น 
๓. รองเท้าตอ้งปรับขนาดไดด้้วยเชอืก หรือ Velcro เป็นต้น เพื่อ
สามารถกระชับเท้าให้อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม ไม่เกดิการเสียดส ี
๔. เป็นรองเท้าที่มีความลึกมากกว่าปกติอย่างน้อย ๕ มิลลิเมตร(deep 
inlay) สามารถถอดพื้นรองเท้าด้านใน เพือ่ใส่แผ่นเสริมได ้ 
๕. พื้นรองเท้าด้านใน ทําจากวัสดุท่ีมคีวามยืดหยุ่น  นุ่ม มคีวามหนา
อย่างน้อย ๕ มลิลิเมตร  

คู่ละ  
 

๑,๘๐๐ 
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คณะทํางานพัฒนาการตรวจสอบและควบคุมกํากับการชดเชยค่าบริการและคุณภาพการรักษาพยาบาล
ร่วมกันระหว่าง ๓ กองทุน  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 ๑. องค์ประกอบ 
๑.๑ ผู้อํานวยการสาํนักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ     ประธานคณะทํางาน 
 สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิ
๑.๒ ผู้อํานวยการสาํนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษาพยาบาล    รองประธานคณะทํางาน 
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
๑.๓ ผู้อํานวยการสาํนักจัดระบบบริการทางการแพทย์      คณะทํางาน 
  สํานักงานประกันสังคม หรือผู้แทน 
๑.๔ ผู้อํานวยการสาํนักสิทธิประโยชน ์        คณะทํางาน 
  สํานักงานประกันสังคม หรอืผู้แทน 
๑.๕ ผู้อํานวยการสาํนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดกิาร      คณะทํางาน 
 กรมบัญชีกลางหรือผูแ้ทน 
๑.๖ ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาค่าตอบแทนและสวัสดิการ     คณะทํางาน 
 กรมบัญชีกลาง  
๑.๗ ผู้อํานวยการกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ     คณะทํางาน 
 กรมบัญชีกลาง  
๑.๘ ผู้อํานวยการสาํนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ     คณะทํางาน 
 สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิหรอืผู้แทน 
๑.๙ ผู้อํานวยการสาํนักกํากับคุณภาพและประเมินผลลัพธ์สุขภาพ    คณะทํางาน 
 สํานกังานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิหรอืผู้แทน 
๑.๑๐ ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการจ่ายประโยชน์ทดแทน    คณะทํางาน 
          สํานักสิทธิประโยชน์ สํานักงานประกันสังคม หรือผูแ้ทน 
๑.๑๑   ผูอ้ํานวยการกลุ่มงานกํากับและควบคุมการวินิจฉยัประโยชน์ทดแทน      คณะทํางาน 
             สํานักสิทธิประโยชน์  สํานักงานประกันสังคม หรือผูแ้ทน 
๑.๑๒    รองผูอ้ํานวยการสํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ       คณะทํางาน 
           สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ          และเลขานุการ 
๑.๑๓     เจ้าหน้าที่สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ      คณะทํางาน 
           สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ ที่ได้รับมอบหมาย      และผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๔    ผู้อํานวยการกลุ่มงานพัฒนาสุขภาพและระบบบริการทางการแพทย์          คณะทํางาน     
             สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สํานักงานประกันสังคมหรือผูแ้ทน   และผู้ช่วยเลขานุการ  
๑.๑๕    นักวิชาการคลังชํานาญการ/นักวิชาการคลังปฏิบัติการ       คณะทํางาน 
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              กลุ่มงานพัฒนาค่าตอบแทนและสวัสดิการ                                 และผู้ช่วยเลขานุการ 
              กรมบัญชีกลาง 
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ตามพระราชบัญญตัิหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๔๕ (๕) ซึ่งกําหนดใหห้น่วยบริการมี

หน้าท่ีจัดทําระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพือ่สะดวกตอ่การตรวจสอบคุณภาพและบริการ รวมทั้งการขอรับ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุข   

 

และมาตรา ๒๖ (๖)  สํานักงานมีอํานาจตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการ

สาธารณสุขของหน่วยบริการ ประกอบมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
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สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้ง ข้อ ๒ (๖) (ช) และ (๗) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ืองแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๕๗    ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗  สํานักงานโดยผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ  เขต........ และเจ้าหน้าที่ของสํานักงานที่ได้รับมอบหมายในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย

อาญา ซึ่งมีอํานาจเข้าไปในสถานท่ีของหน่วยบริการหรือของเครือข่ายหน่วยบริการ 
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ความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสาร และการใช้เอกสารปลอม 

 บทบัญญตัิเก่ียวกับการกระทาํความผิดทั้งสองเรื่องนี้ ได้มบีัญญตัิไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ดังน้ี 
มาตรา 264  ผู้ใดทําเอกสารปลอมข้ึนทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหน่ึงส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไข

ด้วยประการใดๆ ในเอกสารท่ีแท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร โดยประการที่น่าจะ

เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ถ้าได้กระทําเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริง ผู้นั้นกระทํา

ความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 
ผู้ใดกรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดย

ฝ่าฝืนคําสั่งของผู้อื่นนั้น ถ้าได้กระทําเพ่ือนําเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือประชาชน 
ให้ถือว่าผู้นั้นปลอมเอกสาร ต้องระวางโทษเช่นเดียวกัน 
 มาตรา 268  ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทําความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265มาตรา 
266 หรือมาตรา 267 ในประการท่ีน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ใน

มาตรานั้นๆ 
 ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารน้ัน หรือเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองให้

ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว 
ความผิดฐานปลอมเอกสาร 
 การทําเอกสารปลอม ตาม มาตรา 264 สามารถทําข้ึนมาได้ในหลายลักษณะ ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นการทํา

ปลอมขึ้นมาทั้งฉบับเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าเข้าเง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการปลอมเอกสารท้ังสิ้น 
 1. ทําปลอมขึ้นใหม่ท้ังฉบับ หรือแต่บางส่วน คือ ทําข้ึนใหม่เหมือนเดิมทุกอย่างหรือทําข้ึนใหม่บางส่วน โดยมี
เจตนาให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารท่ีแท้จริง และผลของการกระทํานั้น น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือ

ประชาชน 
 2. เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริง เช่น เติมตัวเลขในสัญญาเงินกู้ มี
ผลทําให้บุคคลที่กระทํามีความผิด ฐานปลอมเอกสาร 
         3. ประทบัตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร ดังน้ัน ผู้ลงลายมือชื่อแทนผู้อื่นในเอกสารหรือสัญญาใด 
ๆ อาจมีความผิดฐานปลอมเอกสารได้ เนื่องจากการประทับตราปลอมหรือลง ลายมือชื่อปลอมในเอกสารสามารถทํา

ให้เอกสารนั้นเป็นเอกสารปลอมได้ ดังน้ัน การลงลายมือช่ือของ ผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต หรือแม้แต่เจ้าของชื่อ

สั่งให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าเขา ก็เป็นเอกสารปลอมได้  การลงลายมือชื่อของตัวเองจึงเป็นการดีที่สุด เพราะจะ

อย่างไรก็เป็นของแท้ 
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         4. กรอกข้อความลงในแผ่นกระดาษหรือวัตถุอื่นใด ซึ่งมีลายมือชื่อของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอม หรือโดย

ฝ่าฝืนคําสั่งของผู้นั้น ถ้าได้กระทําเพ่ือนําไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดเสียหายแก่ผู้หนึ่ง ผู้ใดหรือประชาชน  
 ท้ังนี้ นอกจากจะมีการกระทําดังสี่ข้อที่กล่าวข้างต้นแล้ว การกระทําดังกล่าวยังต้องมีพฤติการณ์พิเศษ คือ 
“โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน” ด้วย กล่าวคือ พิจารณาจากความคิดธรรมดาของบุคคล

ทั่วไปในฐานะเดียวกับจําเลยว่าการกระทําเช่นนี้น่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่ โดยแม้จะไม่เกิดความเสียหายขึ้นจริงก็

ถือว่ามีพฤติการณ์พิเศษตามน้ีได้ 
 องค์ประกอบสุดท้าย คือ ผู้กระทําต้องมีเจตนาพิเศษ คือ “ได้กระทําเพ่ือให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่

แท้จริง” ด้วย ดังน้ันหากเป็นการทําปลอมขึ้นมาเล่นๆ ก็จะไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร 
 ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการที่บุคคลจะต้องรับผิดในความผิดฐานปลอมเอกสารได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบ ครบ
ทั้งหมด 3 ข้อ คือ 1. ได้ทําการปลอมเอกสารโดยเจตนา ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงจากสี่ลักษณะดังอธิบายข้างต้น 2. 
ต้องมีพฤติการณ์น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน และ 3. มีเจตนาเพื่อให้ผู้หน่ึงผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสาร

ที่แท้จริง  
ความผิดฐานใช้เอกสารปลอม 
 กรณีจะต้องรับผิดในความผิดฐานน้ี คือ ผู้กระทําได้ ใช้หรืออ้างเอกสารที่มีการทําปลอมขึ้น ตามที่ได้อธิบาย

ข้างต้น ไม่ว่าผู้นั้นจะทําปลอมข้ึนเสียเอง หรือเป็นเอกสารที่ผู้อื่นปลอมไว้ก็ตาม โดยมีพฤติการณ์ที่น่าจะเกิดความ

เสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน จึงจะเป็นความผิด และต้องระวางโทษเช่นเดียวกับความผิดฐานปลอมเอกสาร 
 อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้หรืออ้างเอกสารปลอม เป็นผู้ปลอมเอกสารข้ึนเองด้วย ให้ลงโทษในความผิดฐานใช้เอกสาร

ปลอมน้ีแต่เพียงกระทงเดียว 
มาตรา 265  ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรอืเอกสารราชการ ตอ้งระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่
หน่ึงพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท 
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กองบรรณาธิการ 

แพทย์หญิงกฤติยา ศรีประเสริฐ    สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
นายแพทย์วรชยั  อึ้งอภินันท์               สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
คุณณัฐพงศ ์อนุวัตรยรรยง              สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ  

     คุณภณดิา กลิ่นพิพัฒน ์    สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
     คุณสิรินาถ ยั่งยืน                   สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
     คุณสุเมศร ์อดุมกรีติกลุ              สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ     

         คุณรุ่งจิต ลีลางามวงศา    สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
         คุณกฤษณา  จงส่งเสริม                      สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 

     คุณวาสนา จันทรพินิจ               สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
     คุณอรพรรณ  มณีเนตร                      สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ    
     คุณอดุมพร ภูมิวัฒนากิจ     สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
     คุณภัทรา อเนกวิทยากิจ      สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
     คุณประไพ วัฒนไกร                สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
     คุณสุมลรัตน ์ดอกเขียว      สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
     คุณสุมณฑา โสภาพันธ์      สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ 
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คณะทํางานจัดทําคู่มือการตรวจสอบเวชระเบียนการสรุปและให้รหัสโรค 
 

แพทย์หญิงกาญจนี เจนวณชิสถาพร สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 11  สุราษฎร์ธานี 
นายแพทย์กวิน  ก้านแก้ว โรงพยาบาลสุโขทัย 
นาวาเอกจตุรงค์  ตันติมงคลสุข   โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกล้า 
แพทย์หญิงจินตนา  ตั้งอมรสถิตย์ โรงพยาบาลสุโขทัย 
รศ.นายแพทย์ชัยวัฒน์  บํารุงกิจ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
นายแพทย์ไชยวัฒน์  ภูติยานนัต ์ โรงพยาบาลเชยีงคํา 
นายแพทย์ณัฐพล  วงศ์วิวัฒน์ โรงพยาบาลบางละมุง 
แพทย์หญิงณัฎฐิรา  ชัยศรสีวัสดิส์ุข โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
แพทย์หญิงฐิตพิร  บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ ่
นายแพทย์ธนาวุธ  ลิ่มเล็ก   โรงพยาบาลกระบี ่
นายแพทย์ธรา ธรรมโรจน์ โรงพยาบาลศรีนครินทร ์
แพทย์หญิงธีรนุช  คงสวัสดิ ์ โรงพยาบาลสระบุร ี
นายแพทย์นรุตม์  วิรยศิร ิ โรงพยาบาลสนัป่าตอง 
นายแพทย์บารมี  บญุเลิศ โรงพยาบาลลําพูน 
นายแพทย์ปริญญา สันติชาติงาม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
แพทย์หญิงปรียานุช อันอดิเรกกุล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
แพทย์หญิงวนดิา  สมบูรณ์ศลิป์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
แพทย์หญิงสมรัก  ภูติยานันต์ โรงพยาบาลเชยีงคํา 
แพทย์หญิงสุน ี จิรสมิทธา สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 2  พิษณุโลก 
แพทย์หญิงสุพรรณี เลาวหุตานนท์ โรงพยาบาลเสนา 
แพทย์หญิงสุววิรรณ นกหนู  โรงพยาบาลหาดใหญ ่
แพทย์หญิงเสาวลักษณ์  ศิลาลาย โรงพยาบาลปัตตานี 
นายแพทย์สันติ  สัมฤทธ์ิมโนพร โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
นายแพทย์สายชล  รชัตธรรมากูล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
นายแพทย์ศุภศิลป์ จําปานาค โรงพยาบาลสระบุร ี
นายแพทย์อภิชาต ิ ลอ้ไพบูลย์ทรัพย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 
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คณะทํางานจัดทําคู่มือการตรวจสอบเวชระเบียนการสรุปและให้รหัสหัตถการ 
 

นายแพทย์วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ ์ ผู้รั้งตําแหน่งประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชติ ผู้แทนราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 
นพ.อลงกรณ ์เกียรตดิิลกรฐั รองเลขาธิการราชวิทยาลัยรงัสีแพทย์แห่งประเทศไทย 
ผศ.นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล ผู้แทนวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย 
พ.อ.นายแพทย์อนันต ์วัฒนธรรม ผู้แทนสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย 
รศ.นายแพทย์วิทยา ศรีดามา ผู้แทนราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 
นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล  ผู้แทนราชวิทยาลัยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
นายแพทย์กวิน ก้านแก้ว โรงพยาบาลสุโขทัย 
แพทย์หญิงขวญัใจ วงศกิตตรัิกษ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตมิหาราชิน ี
แพทย์หญิงจุฬาภรณ์ จตุปารสิุทธิ์   โรงพยาบาลกลาง 
แพทย์หญิงชลศณีย์ คล้ายทอง ศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุร ี
นายแพทย์ชัยยศ เสียงประเสริฐกิจ โรงพยาบาลตากสิน 
รศ.นายแพทย์ชัยวัฒน์ บารุงกิจ   โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่
นายแพทย์เชาวน์วัต พิมพ์รัตน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
นายแพทย์โชคราชัน ชัยฤกษส์ุขสันต ์ โรงพยาบาลลานสัก 
นายแพทย์ไชยยศ ประสานวงค์ สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
นายแพทย์ไชยวัฒน์ ภูติยานันต ์ โรงพยาบาลเชียงคํา 
แพทย์หญิงณัฎฐิรา ชยัศรีสวัสดิ์สุข   โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
นายแพทย์ธนาวุธ ลิ่มเล็ก   โรงพยาบาลกระบ่ี 
แพทย์หญิงธัญรัตน์ อร่ามเสรวีงศ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
แพทย์หญิงธีรนุช คงสวัสดิ ์ โรงพยาบาลสระบุร ี
นายแพทย์นรุตม์ วิรยะศิร ิ โรงพยาบาลสนัป่าตอง 
แพทย์หญิงนิภาพร อรุณวรากรณ์   โรงพยาบาลชยันาทนเรนทร 
นายแพทย์นิรันดร์ ชัยศรสีุขอาพร   โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
นายแพทย์บริรกัษ์ เจริญศิลป ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์
นายแพทย์บารมี บุญเสิศ โรงพยาบาลลําพูน 
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แพทย์หญิงบุญรอด แสงอังคณาวิน โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 
นายแพทย์ปิยชาต ิสุทธินาค โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
พันเอกปุญชทร ทิพยวงษ์ กรมแพทยท์หารบก 
แพทย์หญิงพรสรวง สังข์ศร ี โรงพยาบาลพระพุทธบาท 
นายแพทย์พิพัฒน์ บรรเทากุล โรงพยาบาลชมุพรเขตรอดุมศักดิ ์
นายแพทย์ภคณัฏฐ์ กรฤทธิ์ โรงพยาบาลชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์
แพทย์หญิงมาลีชาติ ศรีพิพัฒนะกุล โรงพยาบาลขอนแก่น 
นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ   โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
แพทย์หญิงรุ้งใจ เจริญศิลป ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ ์
แพทย์หญิงวนดิา สมบูรณ์ศิลป์ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
พันตํารวจเอกวรชาติ   โมฬฤีกษ์ภูม ิ โรงพยาบาลตํารวจ 
แพทย์หญิงวรมน เจียมศรีพงษ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช 
แพทย์หญิงวรรณี ตันติประสิทธ์ิ   โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 
นายแพทย์วิเชยีร ตันสุวรรณนนท์   โรงพยาบาลดําเนินสะดวก 
นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ ์มหารัตนวงศ์   โรงพยาบาลหลังสวน 
แพทย์หญิงศิรพิร พูลศิริ   โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 
แพทย์หญิงสมใจ อดุมพงศ์ลกัขณา โรงพยาบาลสกลนคร 
แพทย์หญิงสมรัก จุ้ยวรมิตร ์ โรงพยาบาลเชียงคํา 
นายแพทย์สมทิธ์ิ สรอ้ยมาด ี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
นายแพทย์สันติ สัมฤทธ์ิมโนพร โรงพยาบาลสนามชัยเขต 
นายแพทย์สายชล รัชตธรรมากุล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา โรงพยาบาลสิรนิธร 
แพทย์หญิงสุพรรณี เลาวหุตานนท์   โรงพยาบาลเสนา 
นายแพทย์สุรพงศ์ ออประยูร โรงพยาบาลลําพูน 
แพทย์หญิงสุววิรรณ นกหนู   โรงพยาบาลหาดใหญ ่
นายแพทย์เสาร์ ปัญจพงษ ์ โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
นายแพทย์อดลุย์ บํารุง โรงพยาบาลบ้านไผ่ 
แพทย์หญิงอรอนงค์ สถาพรธีระ โรงพยาบาลเลย 
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แพทย์หญิงอรญัญา กัลยาณพจน์พร โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
แพทย์หญิงอารีย์ นิมติรวงศ์สกุล   โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ 
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