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โจทย์

สอน ICD-10 พืนฐานให ้Auditors ใหม่ในเวลา 3 ½  ชวัโมง

ใหส้ามารถตรวจสอบเวชระเบียนได ้ภายในพรุ่งนีเยน็

สอนอะไรดี??
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ไม่สอน(แต่ควรรู้)

• หลกัการสรุปโรคหลกั โรคร่วมและโรคอืนๆ  ตามหลกั DRG

• รายละเอียดใน คู่มือ Standard Coding Guideline 2017

• รายละเอียดใน คู่มือแนวทางปฎิบติัในการตรวจสอบเอกสารฯ (เล่มสีสม้)

• รายละเอียดเกียวกบั ICD-10 ใน DRG 6.2

• Coding Audit, MRA
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• Versions of ICD-10

• Basic using Coding books

• Dual codings

• Factors modifying codes

• Complicated 4th & 5th digit codes

• Common ICD-10 Comorbidity & 
complication in DRG 6.2
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International 
Statistical 
Classification of 
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Related Health 
Problems 
10th Revision

บญัชจีาํแนกโรค
ระหวา่งประเทศ
ฉบบัแกไ้ข ครงัที 10
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Versions of ICD-10
• ICD-10 WHO 1st Edition 1993

• ICD-10 WHO 2nd Edition 2005

• ICD-10 WHO 3rd Edition 2008

• ICD-10 WHO 4th Edition 2010

• ICD-10 WHO 5th Edition 2016

• ICD-10AM/ACHI for Australia 2018

• ICD-10CA/CCI for Canada 2018

• ICD-10CM/ICD-10PCS for USA 2018

• ICD-10GM for Germany 2018
• ICD-10TM 2016 for Thailand 6นพ.พรณรงค ์โชติวรรณ



ICD-10 WHO 4th Ed. 2010 สปสช
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ICD-10 WHO 5th Ed. 2016
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ICD10-TM 2016
ใชง้านจริง 1 มกราคม 2560
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• Three letters for the Target

ie. KCA =Liver

• Two letters for the Action

ie. JJ = Partial Excision

• Two letters for the Means
ie. AB = Endoscopic

• Extension Codes

KCA JJ AB 
Laparoscopic partial hepatectomy
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I64 Stroke

B02 Herpes zoster 

I70.21 Atherosclerotic gangrene of limb 

S72.00 Closed Fracture neck of femur 

J15.1 Pseudomonas pneumonia 

รหสั ICD-10 WHO ม ี3-5 หลกัรหสั ICD-10 WHO ม ี3-5 หลกั

#E88.4 Metabolic syndrome

(# เฉพาะ ICD-10TM)
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ICD-10TM มี สูงสุด 6 หลกั

12นพ.พรณรงค ์โชติวรรณ



ICD-10

Volume 1
Tabular list

Volume 2
Instruction manual

Volume 3
Alphabetical 

index

2016 edition
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Content of ICD-10TM
• Volume 1 Tabular list of Diseases 2016

• Volume 2 Alphabetic Index of Diseases 2016

• Volume 3 Tabular list of Procedure 2004

• Volume 4 Alphabetic Index of Procedure 2004
• Volume 5 Thai Standard Coding Guideline 2017
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Chapter Title Blocks

I Certain infectious and parasitic diseases A00-B99 

II Neoplasms C00-D48 

III Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the 
immune mechanism

D50-D89 

IV Endocrine, nutritional and metabolic diseases E00-E90 

V Mental and behavioural disorders F00-F99 

VI Diseases of the nervous system G00-G99 

VII Diseases of the eye and adnexa H00-H59 

VIII Diseases of the ear and mastoid process H60-H95 

IX Diseases of the circulatory system I00-I99 

X Diseases of the respiratory system J00-J99 

XI Diseases of the digestive system K00-K93 

XII Diseases of the skin and subcutaneous tissue L00-L99 

XIII Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue M00-M99 

XIV Diseases of the genitourinary system N00-N99 

XV Pregnancy, childbirth and the puerperium O00-O99 

XVI Certain conditions originating in the perinatal period P00-P96 

XVII Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities Q00-Q99 

XVIII Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified R00-R99 

XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external causes S00-T98 

XX External causes of morbidity and mortality V01-Y98 

XXI Factors influencing health status and contact with health services Z00-Z99 

XXII Codes for special purposes U00-U85
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การใชง้านรหสั ICD-10การใชง้านรหสั ICD-10
• รหสั 3 หลัก  เป็นบัญชจํีาแนกหลัก  บังคับใชใ้นการทํา

รายงานสถติริะหวา่งประเทศ ไดแ้ก ่ฐานขอ้มลูการตาย เพอื
สง่ให ้WHO

• รหสั 4 หลัก  ใชใ้นการจําแนกรายละเอยีดหรอืในการ
แบง่กลุม่ยอ่ยของโรคทมีรีหัส 3 หลัก

• รหสั 5 หลัก  ใชใ้นการจําแนกยอ่ยลงไปอกี
esp. ในบทท ี8(I), 13(M), 19(S,T) และ 20(V,W,X,Y)

site codes
Codes for closed/open fracture

activity codesI70 Atheroscerosis
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Blocks
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Conventions used of ICD-10

Rubric = หัวขอ้, Code title

Inclusion terms • คําวนิจิฉัยอนื, คําพอ้ง (ทใีชร้หสัเดยีวกนั)
• เป็นตวัอยา่ง, ไมใ่ช่ Subclassification 

Includes = รวมทัง (แสดงความครอบคลมุ)

Excludes = ยกเวน้ (ไมใ่หใ้ชร้หัสน)ี

Notes = Guideline

Glossary description = คําอธบิาย ในบทท ี5 Mental disorders
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Conventions used of ICD-10

Rubric

Inclusion 
terms

Inclusion 
terms
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Includes

Excludes
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Conventions used of ICD-10

 คําเสรมิคําวนิจิฉัยทแีมจ้ะเพมิเขา้มา ก็ไมทํ่าใหร้หสั
เปลยีนไป 

 รหัส ICD-10 ใน Exclusion term 

 3-character codes ทอียูใ่น block

Dagger code ใน Asterisk category หรอื Asterisk 
code ใน Dagger term

Parentheses ( )
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Square brackets [ ]

Conventions used of ICD-10

 คําพอ้ง (Synonyms), คําแทน (Alternative words) 
หรอื ขอ้ความอธบิาย (Explanatory phrases)

 เพอือา้งองิไปท ีNotes

 เพอือา้งองิไปทคํีาอธบิายของ 4th หรอื 5th character 
subdivisions ทอียูก่อ่นหนา้
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Conventions used of ICD-10

Colon :

Brace } หรอื |
ใชแ้สดงรายการยอ่ย (คําขยาย) ใน 
Inclusion และ Exclusion terms
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Conventions used of ICD-10

Not Otherwise Specified (NOS)

Not elsewhere classified (NEC)

= ‘unspecified’ หรอื ‘unqualified’

= ‘Other specified’
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Conventions used of ICD-10

"And"

Point dash .-

= "and/or"

= Superficial injury of hip   or
Superficial injury of thigh  or
Superficial injury of both hip and thigh

แทนรหสัตวัท ี4

= Q03.0, Q03.1, Q03.8, Q03.9 32นพ.พรณรงค ์โชติวรรณ



ICD-10

• Section I Disease & nature of injury 
• Section II External causes of injury 

• Section III Table of Drugs and 
Chemicals

Volume 3 Alphabetical Index
of Diseases
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Cross referenceLead term

Modifiers
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ขอ้แนะนําในการคน้หารหสั

• อยา่เรมิคน้หาจาก Tabular list เรมิจาก Index กอ่น
• คน้หา Lead term จากคําวนิจิฉัย
• อา่น Note, คําในวงเล็บ, Cross reference 

(See/See also) จนเขา้ใจ
• ไดร้หสัแลว้กลับไปดรูายละเอยีดใน Tabular list
• มปัีญหาอา่น Volume 5 

(Standard coding guideline 2017)
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Dagger † / Asterisk *

Dual Codes (1 Dx  2 codes)

• ใชก้บัโรคทตีอ้งการแสดงขอ้มลู 2 ดา้น คอื 
– ดา้นทเีป็นโรคทวัไปอนัเป็น เหต ุ(Etiology) 

– ดา้นทเีป็นผลทเีกดิขนึตามระบบอวยัวะ (Manifestation)

• โรคทมีรีหสักรชิคูก่บัรหสัดอกจนั  ตอ้งบนัทกึทงัสอง
รหสั  โดยใหร้หสักรชิ เป็นการวนิจิฉยัแรก  ตามดว้ย
รหสัดอกจนั

(กรชิ/ดอกจนั)
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อาจใชร้หสักรชิเดยีวๆ ได ้ในบางกรณี
แต ่หา้มใช ้รหสัดอกจนั โดยไมม่รีหสักรชิ
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Other dual coding

Local infections + B95-B97 Dx Acute pyelonephritis from 
Streptococcus gr A
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Other dual coding

Neoplasm + Morphology code

Morphology code ตอ้งลงเสมอ แตไ่มม่ผีลกบั DRG
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Other dual coding

Condition from toxic agent  + External cause
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Other dual coding

Injury/poisoning/adverse effect + External cause
S,TV,W,X,Y
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Combined code

 รหสัรวม  หมายถงึ รหสัเดยีวครอบคลมุมากกวา่ 1 โรค

 ถา้ถอดรหสักลบัจะไดช้อืโรคเดมิกลบัมาครบทกุโรค
 ไมใ่ชร่หสัโรคหลายตําแหนง่ หรอืรหสักํากวม

I05.2 Mitral stenosis with insufficiency

K80.0 Calculus of gallbladder with acute 
cholecystitis

N20.2 Calculus of kidney with calculus of ureter

Q37.9 Cleft lip with cleft palate

Q36.9 Cleft lip NOS
Q35.9 Cleft palate NOS

I05.0 Mitral stenosis
I05.1 Mitral insufficiency
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 รหสักํากวม  หมายถงึ  รหสัเดยีวครอบคลมุหลายโรค

 ไมอ่าจถอดรหสัไดว้า่ทจีรงิเป็นโรคอะไร

D48.9 Neoplasm of uncertain or unknown behavior, 
unspecified

S09.9 Unspecified injury of head

T07 Unspecified multiple injuries

T08 Fracture of spine, level unspecified

T14.1 Open wound of unspecified body region

Ambiguous  codes
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รหสัโรคหลายตาํแหนง่/หลายแบบ  
• ใชเ้มอืแตล่ะโรคมคีวามรนุแรงเทา่กนั  

• ใชร้หสัโรคหลายตําแหนง่/หลายแบบเป็นการวนิจิฉยัหลกั

• ใชร้หสัของแตล่ะโรคเป็นการวนิจิฉยัรว่ม 

• มกัใชใ้นผูป่้วย HIV, Injuries, Sequelae

ในกรณีทแีตล่ะโรคมคีวามรนุแรงไมเ่ทา่กนั ไมต่อ้งใชร้หสั
โรคหลายตําแหนง่/หลายแบบ   ใหเ้ลอืกรหสัโรคทรีนุแรง
ทสีุดเป็นการวนิจิฉยัหลกั

Multiple conditions
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ผูป่้วย HIV ม ีPulmonary TB, Oral candidiasis 
และ Mycoplasma pneumonia

การวนิจิฉยัรว่ม 

การวนิจิฉยัหลกั 
B20.7 HIV disease resulting in multiple infections

A16.2 Pulmonary TB NOS

B37.0 Oral candidiasis

J15.7 Mycoplasma pneumonia

Multiple conditions (continued)
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Morbidity coding

• Single condition coding
• Multiple condition coding

Main condition
Other condition(s)

ไทยใชร้ะบบ Multiple condition coding

ThaiDRG แบง่การวนิจิฉัยออกเป็น

• Principal diagnosis (PDx)
• Secondary diagnoses (SDx)
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Main condition

• โรคที่ไดรบัการวินิจฉัยแนชัดเม่ือสิน้สุดการรกัษาใน
ครั้งน้ัน และเปนโรคที่เปนเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวย
ตองมารับการรกัษา

• ถามีมากกวา 1 โรค  ใหเลือกโรคที่สิ้นเปลือง
  ทรัพยากรในการรกัษามากที่สุด

• ถาไมสามารถวินจิฉยัไดชัดเจน อาจใชอาการหรือ
อาการแสดงที่ผดิปกติมาใชเปนโรคหลกัแทน
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รหสัโรคไมเ่หมอืนรหสัไปรษณีย์รหสัโรคไมเ่หมอืนรหสัไปรษณีย์

• หนงึรหสั อาจตรงกบั หนงึชอืโรค
• หนงึรหสั อาจตรงกบั หลายชอืโรค
• หลายรหสั อาจตรงกบั หนงึชอืโรค

บางโรค อาจใชร้หสัตา่งกนั ในแตล่ะสถานการณ์

บางโรค ตอ้งใชม้ากกวา่ หนงึ รหสั
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บางโรคมหีลายชอื

E28.2 Polycystic ovarian syndrome

Sclerocystic ovary syndrome

Stein-Leventhal syndrome
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บางรหสัครอบคลมุหลายโรค

N82.1 Other female urinary-genital tract fistulae

Fistula:
 cervicovesical
 ureterovaginal
 urethrovaginal
 uteroureteric
 uterovesical
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รหสัโรคอาจเปลยีนตาม condition

Bartholin’s abscess
• non-pregnant  N75.1
• in pregnancy  O23.5, N75.1
• postpartum  O86.1, N75.1
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รหสัโรคอาจเปลยีนตามเวลาทเีกดิโรค

Eclampsia
• in pregnancy  O15.0
• in labour  O15.1
• in the puerperium  O15.2
• unspecified as to time period  O15.9
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เพศหญงิอาจใชร้หสัไมเ่หมอืนเพศชาย

• Peritoneal adhesions 
    ใชร้หสั K66.0 ทงัหญงิและชาย

• Pelvic peritoneal adhesions
    หญงิ ใชร้หสั  N73.6
    ชาย  ใชร้หสั  K66.0
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บางรหสัหา้มใชเ้ป็น Principal diagnosis

V, W, X, Y กลไกการบาดเจ็บหรอืไดร้บัพษิ

B90-B94 Sequelae of infectious and 
parasitic diseases

B95-B97 Infectious agents

D63.0* Anemia in neoplastic disease

Z51.5 Palliative care
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บางรหสัใชเ้ป็น Principal diagnosis
ไดเ้ฉพาะในบางกรณี

O80.- Single spontaneous delivery

O81.- Single delivery by forceps and vacuum extractor

O82.- Single delivery by caesarean section

O83.- Other assisted single delivery

O84.- Multiple delivery
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บางรหสัควรหลกีเลยีงทจีะใชเ้ป็น 
Principal diagnosis

R00-R99R00-R99 Symptoms, signs and abnormal 
clinical and laboratory findings, 
not elsewhere classified

ถา้ทราบวา่อาการและอาการแสดงนนัเกดิจากโรคใด

ใหใ้สร่หสัของโรคนนั
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ตอ้งทราบขอ้มลูอะไรในการใหร้หสัโรค

ชอืโรค              ชอืโรค              
ทแีพทยว์นิจิฉยั

ขอ้มลู  
ผูป่้วย

• หญงิ หรอื ชาย

• อาย,ุ อยูใ่นระยะแรกเกดิหรอืไม ่

• ตงัครรภ,์ ระหวา่งคลอด, หลงัคลอด

ขอ้มลู 
โรค

• เกดิทอีวยัวะใด  สว่นใด

• อยูใ่นขนัใดของการดาํเนนิโรค

• เกดิแตก่ําเนดิหรอืไม่

• เกดิจากการบาดเจ็บหรอืไม ่อยา่งไร 

• ถา้เป็นเนอืงอก  เป็นมะเร็งหรอืไม ่

• ถา้เป็นการตดิเชอื  เชอือะไร

• มภีาวะแทรกซอ้นอยา่งไรหรอืไม่

• พบรว่มกบัโรคอะไร 60นพ.พรณรงค ์โชติวรรณ



รหสั 3 หลกั = Type of DM

E10.- Insulin-dependent DM
E11.- Non-insulin-dependent DM
E12.- Malnutrition-related DM
E13.- Other specified DM
E14.- Unspecified DM

DM
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รหสัหลกัท ี4 = Complication

.0 with coma

.1 with ketoacidosis

.2 with renal complications

.3 with ophthalmic complications

.4 with neurological complications

.5 with peripheral circulatory complications

.6 with other specified complications

.7 with multiple complications

.8 with unspecified complications

.9 without complication

DM
• Type
• Complication

DM
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รหสั 3 หลกั = Type

O03.- Spontaneous abortion
O04.- Medical abortion
O05.- Other abortion
O06.- Unspecified abortion

Abortion
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รหสัหลกัท ี4

Incomplete
.0 complicated by genital tract and pelvic infection
.1 complicated by delayed or excessive haemorrhage
.2 complicated by embolism
.3 with other and unspecified complications
.4 without complication

Complete or unspecified
.5 complicated by genital tract and pelvic infection
.6 complicated by delayed or excessive haemorrhage
.7 complicated by embolism
.8 with other and unspecified complications
.9 without complication

Abortion
• Type
• Complete/Incomplete
• Complication

Abortion
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ในกรณีผูป่้วยไดร้บับาดเจ็บหรอืไดร้บั
พษิ  แพทยค์วรบนัทกึอยา่งชดัเจน . . . 
ในกรณีผูป่้วยไดร้บับาดเจ็บหรอืไดร้บั
พษิ  แพทยค์วรบนัทกึอยา่งชดัเจน . . . 

ตําแหน่งและรายละเอยีดทกุบาดแผล

อบุัตเิหต ุถกูทํารา้ย หรอืทํารา้ยตนเอง

เหตเุกดิอยา่งไร

เหตเุกดิทไีหน

เหตเุกดิขณะผูบ้าดเจ็บกําลังทําอะไรอยู่

Injury
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FractureFracture
• Trauma/Non trauma
• Closed/Open
• Part of bone
• Site of body

BurnBurn
• Thermal/Chemical
• Degree of burn
• Extent of body surface

AppendicitisAppendicitis
• Acute/Chronic
• Rupture/Peritonitis
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ตวัอยา่งการวนิจิฉยักาํกวม

• Multiple injury, Head injury,         
Soft tissue injury

• Blunt trauma of abdomen
• URI, UTI, CVA
• Car accident, Motorcycle accident
• Diabetic foot, Cellulitis
• Laceration wound, Gun shot wound
• Snake bite, Dog bite
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ตวัอยา่งการวนิจิฉยัไมล่ะเอยีด

• Pneumonia
• DM (Diabetes mellitus)
• Burn
• TB (Tuberculosis)
• Fracture femur
• CA cervix
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Website ทสีาํคญั

• ICD-10 WHO องคก์ารอนามยัโลก

www.who.int/classifications/en
• ICD-10TM 

ศูนยม์าตรฐานรหสัและขอ้มูลสุขภาพแห่งชาติ

www.thcc.or.th 
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