ลาดับ

การให้บริการ

ICD-10

ตัวอย่างโรคที่สามารถ Diag
ชื่อโรคภาษาไทย

หมายเหตุ

กรณีผู้ป่วยเรือ้ รังรายใหม่/มาตามนัด Dx Type1 ลงรหัสโรคเรือ้ รังที่ตรวจพบ/รหัสโรคเรือ้ รังเดิม

1

กรณีผู้ป่วยเรือ้ รัง มารับบริการ Dx Type1
รักษาโรคทั่วไป/ล้างแผล/ทันตฯ/
Dx Type4
แพทย์แผนไทย

ลงรหัสโรคที่ป่วย/มารับบริการในครัง้ นี้
ลงรหัสโรคเรือ้ รังเดิม

การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นด้วยวิธี
กรณีหายดีแล้ว
ที่ไม่ระบุรายละเอียด
Z54.8
การพักฟื้นหลังการักษาแบบอื่น
กรณีดีขึ้นแต่ยังไม่หาย
การปวดกล้ามเนื้อตาแหน่งต่างๆแล้วแต่กรณีที่ 1.ต้องลงโดย User ที่
M7X.XX
เป็นแพทย์แผนไทยที่
ตรวจพบ (Dx Type1)
แพทย์แผนไทย(ในหน่วยบริการ)
ผ่านการอบรมเท่านั้น
Uxx.xx รหัสโรคที่ขึ้นต้นด้วย U(U50.xx- U77) (Dx Type4)
2.กรณีเข้ารับการรักษา
เฉพาะแผนไทยโดย
xxxxxxx หัตถการ ที่เป็นแพทย์แผนไทย(รหัส 7 หลัก)
2
การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นด้วยวิธี ไม่ผ่านการรักษาด้วย
Z09.8
แผนปัจจุบันด้วย ให้
อื่น (Dx Type1)
รหัสโรค U เป็นDx
แพทย์แผนไทย(เชิงรุกในชุมชน)
Uxx.xx รหัสโรคที่ขึ้นต้นด้วย U(U50.xx- U77) (Dx Type4)
Type1โดยไม่ต้องให้
รหัสโรค M7X.XX
xxxxxxx หัตถการ ที่เป็นแพทย์แผนไทย(รหัส 7 หลัก)
รหัสโรคทีร่ ะบุตาแหน่ง ชนิดของแผลทีม่ ีความ
Dx Type1
รุนแรงมากทีส่ ุด(กรณีมีหลายแผล)
กรณีที่มาวันแรก(ลง
รหัสโรคทีร่ ะบุตาแหน่ง ชนิดของแผลทีม่ ีความ
หัตถการทุกตาแหน่ง
Dx Type4
รุนแรงรองลงมา(กรณีมีหลายแผล)
บาดแผลด้วย
3
อุบัตเหตุ
รหัสสาเหตุภายนอกของการเกิดอุบัต(ิ รหัส
Dx Type5
V,W,X,Y)
กรณีที่มาวันต่อมา(ลง
Z48.0
หัตถการล้างแผลตาม
การดูแลการตกแต่งและเย็บแผล
ตาแหน่งแผลตามจริง)
ตรวจสุขภาพประชาชน(15+)/ตรวจ
Z00.0
การตรวจร่างกายทั่วไป
เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง
4
ไม่ต้องลงรหัสหัตถการ
ตรวจสุขภาพนักเรียน/อนามัย
การตรวจสุขภาพทั่วไปตามปกติของประชากร
Z10.8
โรงเรียน
กลุ่มจาเพาะ(นักเรียน)
กรณี ผู้ป่วยมา Follow Up (ไม่ใช่
ผู้ป่วยเรือ้ รัง)

Z09.9

BY IT. TEAM UBON UPDATE 27/01/2555

ลาดับ
5

1

6

การให้บริการ
การชั่งน้าหนักเด็กรายงวด,ตรวจ
พัฒนาการ(NUTRITION)
การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรค
-Metabolic (Hypertension / อ้วน)
-Pre HT
( เมื่อตรวจคัดกรองแล้วพบผล
ผิดปกติ โดยค่า Systolic BP
ระหว่าง 120-139 mmHg หรือ
Diastolic BP ระหว่าง 80-89
mmHg )

ICD-10
Z00.1
Z13.8

ตัวอย่างโรคที่สามารถ Diag
ชื่อโรคภาษาไทย
การตรวจสุขภาพเด็กตามปกติ(การทดสอบ
พัฒนาการของทารกหรือเด็ก)
การตรวจคัดกรองพิเศษสาหรับโรคและความ
ผิดปกติอื่นที่ระบุรายละเอียด

หมายเหตุ
(Dx Type1 )
ในรายที่ทา confirm
screening

R03.0

วัดความดันโลหิตได้สูง ไม่มีการวินิจฉัยว่าเป็น
ความดันโลหิตสูง

ให้ลง R30.3 (Dx
Type1 )แล้วค่อยลง
Z13.8 (Dx Type4)

Z13.1

การตรวจคัดกรองพิเศษสาหรับโรคเบาหวาน

(Dx Type1 )

R73.1

ผลการตรวจระดับน้าตาลในเลือดหลังอดอาหาร
ผิดปกติ

7

- DM
-Pre DM ( เมื่อตรวจคัดกรอง
แล้วพบผลผิดปกติ โดยค่า FBS
ระหว่าง 100 -125 mg/dl
หรือ Postpandial blood glucose
ระหว่าง 140-199 mg/dl
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

8

การคัดกรองโรคซึมเศร้า

Z13.3

9

กรณีการคลอด

Z37.0
Z37.2

ระดับน้าตาลในเลือดสูง ไม่ระบุรายละเอียด
การให้คาปรึกษาและการเฝ้าระวังด้านอาหาร
การตรวจคัดกรองพิเศษสาหรับความผิดปกติทาง
จิตและพฤติกรรม(ภาวะซึมเศร้า)
เกิดเดี่ยวมีชพี
เกิดแฝดสอง มีชพี ทั้งคู่

10

การเยี่ยมหลังคลอด(MCH)

Z39.1

การดูแลและตรวจมารดาที่ให้นมบุตร

Z39.2
Z00.1

การติดตามหลังคลอดตามปกติ
การตรวจสุขภาพเด็กตามปกติ

Z30.0

การคาปรึกษาและคาแนะนาในการคุมกาเนิด

ขอรับยาคุมฯครัง้ แรก

Z30.4

การเฝ้าระวังการใช้ยาคุมกาเนิด

ขอรับยาคุมฯครัง้ ต่อมา

Z32.0

การตรวจและการทดสอบการตั้งครรภ์(ผลเป็น-)

Z32.1

การตรวจและการทดสอบการตั้งครรภ์(ผลเป็น+)

11 การเยี่ยมเด็กแรกเกิด(PP)

12

การให้บริการวางแผนครอบครัว
(FP)

R73.9
Z71.3
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ให้ลง R73.1 หรือ
R73.9 (Dx Type1 )
แล้วค่อยลง Z13.1 (Dx
Type4)
(Dx Type1 )
(Dx Type1 )

ลาดับ

13

1
14

15

การให้บริการ
กรณี Refer

ICD-10
Dx Type1

ลงรหัสโรคที่ทาให้ต้องส่งต่อ

การตรวจติดตามผลหลังการรักษาภาวะอื่นที่ไม่
การเยี่ยมบ้านทั่วไป/ผู้ป่วยเรือ้ รัง/ผู้
ระบุรายละเอียด (Dx Type1)
พิการ
ให้ลงรหัสโรคที่ตรวจพบ/โรคเรือ้ รังเดิมของผู้ป่วย/
Dx Type4
โรคที่ป่วยอยู่เดิม ด้วยถ้ามี
Z09.9

บริจาคเลือด/คาราวานบริจาคโลหิต Z52.0
Z23.2
Z23.5
Z24.0
Z24.1
Z27.1

16

ตัวอย่างโรคที่สามารถ Diag
ชื่อโรคภาษาไทย

การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค (EPI)

Z27.3

Z27.4

ผู้บริจาคเลือด
ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อวัณโรค
วัคซีน [BCG]
ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
เท่านั้น (DT)
ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรค
โปลิโอไมอีไลติส (OPV)
ต้องการก่อภูมิคุ้มกันต่อโรคสมองอักเสบจาก
ไวรัสที่มีแมลเป็นพาหนะ
ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคคอ
ตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน รวมกัน
ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ
โรคบาดทะยัก และโรคไอกรน และโรคโปลิโอ
ไมอีไลติส รวมกัน [วัคซีน DTP + Polio]
ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคหัด
โรคหัดเยอรมัน และโรคคางทูม รวมกัน[วัคซีน
MMR]

หมายเหตุ
ไม่ต้องให้รหัสโรค Z
จ่ายยา หรือหัตถการ
ได้ตามความเป็นจริง
ลงรหัสหัตถการที่
กระทาจริงได้
งานคาราวานบริจาค
โลหิตเคลื่อนที่ปีละ 2
ครัง้
เด็กแรกเกิด , ป.1
กรณีฉีดยาป้องกัน
บาดทะยักบาดแผล
กรณี เด็ก 2ด,4ด,6ด,
รณรงค์โปลิโอ
กรณี 1ปีครึง่ ,1ปี7เดือน
, 2ปีครึง่ -3ปี
กรณีเด็ก 1ปีครึง่ , 4 ปี
กรณีเด็ก 1ปีครึง่ , 4 ปี

กรณีเด็ก 9-12 เดือน

Z24.6 +
Z27.1

วัคซีน DHB1,DHB2,DHB3

กรณี 2,4,6 เดือน(ให้
ทั้งสองรหัส)

Z23.5 +
Z23.6

ฉีดวัคซีน DTs1 , DTs2 , DTs3

นักเรียน ป.1 ,2 ,6
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ลาดับ

การให้บริการ

ICD-10

ตัวอย่างโรคที่สามารถ Diag
ชื่อโรคภาษาไทย

Z34.0

การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์แรก

Z34.8

การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ครรภ์อื่น

Z34.9

การดูแลการตั้งครรภ์ปกติ ไม่ระบุรายละเอียด

1

ฝากครรภ์ (ANC)
17

Z01.7
Z11.3
Z13.0

Z23.5
18

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

Z12.4

ตรวจมะเร็งเต้านม

Z12.3

หมายเหตุ
กรณีตั้งครรภ์แรก
ดูแลครรภ์ที่สองเป็น
ต้นไปถึงแม้ครรภ์แรก
จะแท้งก็ตามดูที่คนไข้
ท้องที่เท่าไร
ไม่รวู้ ่าครรภ์ที่เท่าใด
เพราะไม่มีข้อมูลหา
ข้อมูลไม่ได้

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจคัดกรองพิเศษสาหรับโรคติดเชื้อที่ติดต่อ
กรณีตรวจครรภ์ครัง้
ทางเพศสัมพันธ์(VDRL...?)
แรก/ตรวจภาวะเสี่ยง
การตรวจคัดกรองพิเศษสาหรับโรคเลือดและโรค
อื่นๆ
ของอวัยวะสร้างเม็ดเลือดและความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกัน
ต้องการก่อภูมิคุ้มกันต่อเฉพาะโรคบาดทะยัก

กรณีฉีดยาป้องกัน
บาดทะยักหญิงตั้งครรภ์

การตรวจคัดกรองพิเศษสาหรับเนื้องอกปากมดลูก ยังไม่ยืนยันจาก สนย.
การตรวจคัดกรองพิเศษสาหรับเนื้องอกเต้านม
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ยังไม่ยืนยันจาก สนย.

