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หลักการบันทึกเวชระเบียน 
และการใหรหัส ICD-10-TM  

สําหรับการวินิจฉัยโรคและหัตถการแพทยแผนจีน 
 

 การรักษาทางการแพทยแผนจีนในไทยไดเกิดข้ึนมานานตั้งแตในอดีต แตยังไมมีการกําหนดมาตรฐาน
แนวทางการใหการบันทึกเวชระเบียนและการใหรหัสโรคตามหลักการของ ICD-10-TM (International 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problem, 10th Revision, Thai 
Modification) [1] ซ่ึงเปนหลักการมาตรฐานในการบันทึกเวชระเบียนและการใหรหัสเพ่ือการทําสถิติ
สาธารณสุขของประเทศไทย 
 กระทรวงสาธารณสุข โดยความรวมมือระหวางสวนขอมูลขาวสารสาธารณสุข สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร รวมกับ กรมการพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียนและการใหรหัส ICD-10-TM สําหรับการวินิจฉัยโรคและหัตถการ
แพทยแผนจีนดังนี้ 

 

หลักการบันทึกเวชระเบียน 
เวชระเบียน (Medical Record) เปนแหลงขอมูลท่ีรวบรวมรายละเอียดการดูแลรักษาผูปวยซ่ึงมา

รับการรักษาท่ีสถานพยาบาล โดยแตเดิมเวชระเบียนจะอยูในรูปเอกสาร แตในปจจุบัน สถานพยาบาลบางแหง
จัดเก็บเวชระเบียนในระบบคอมพิวเตอร ทําใหเวชระเบียนอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Medical Record)  
 
 ขอมูลท่ีบันทึกอยูในเวชระเบียนเปนขอมูลท่ีสําคัญอยางยิ่งตอการดูแลรักษาผูปวย แพทยใชขอมูลใน
เวชระเบียนเพ่ือทําความเขาใจลักษณะผูปวย โรคท่ีผูปวยเคยเปนในอดีต ผลการตรวจและการรักษาท่ีผูปวย
เคยไดรับมา ทําใหแพทยรับรูขอมูลท่ีสําคัญและจําเปนตอการวางแผนและตัดสินใจรักษาผูปวยไดอยางถูกตอง
แมนยําตามหลักวิชาการ พยาบาลและทีมสหวิชาชีพท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยก็ใชขอมูลในเวชระเบียนเพ่ือ
ชวยในการดูแลผูปวยไดอยางถูกตองสมควรเชนเดียวกับแพทย เวชระเบียนท่ีมีขอมูลถูกตอง แมนยํา จึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการดูแลรักษาผูปวย 
 
 นอกจากการนําไปใชในการดูแลรักษาผูปวยแลว เวชระเบียนยังถูกนําไปใชประโยชนดานอ่ืนๆอีก
หลายดาน อาทิ การวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผูปวยแบบใหมในอนาคต การเบิกจายคา
รักษาพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพถวนหนา การใชเปนเอกสารหรือหลักฐานสําคัญในการพิจารณาคดี
ตางๆ หรือ การวิเคราะหขอมูลในเวชระเบียนเพ่ือหาโอกาสการพัฒนาโรงพยาบาลดานตางๆ [2] 
 
 การบันทึกเวชระเบียนสําหรับการรักษาทางการแพทยแผนจีนในสถานพยาบาลของประเทศไทย ควร
บันทึกไวในระบบเวชระเบียนรวมกับขอมูลการรักษาทางการแพทยแผนปจจุบันและการแพทยแผนไทย เพราะ
จะทําใหขอมูลผูปวยถูกจัดเก็บไวท่ีเดียวกัน ทําใหแพทยท่ีดูแลรักษาผูปวยทุกคนสามารถรับรูการรักษาทุกดาน
ผสมผสานกัน และชวยใหดูแลผูปวยรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 อยางไรก็ตาม สําหรับแพทยแผนจีน ท่ีไมไดจบหลักสูตรแพทยแผนปจจุบันมากอน จะมีวิธีการซัก
ประวัติและตรวจรางกายรวมถึงการวินิจฉัยโรคท่ีแตกตางจากแพทยแผนปจจุบัน จึงกําหนดแนวทางการบันทึก
เวชระเบียน สําหรับการรักษาแพทยแผนจีน เปน 2 แบบ คือ 

1. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนสําหรับแพทยแผนปจจุบันท่ีใหการรักษาดวยศาสตรแพทยแผนจีน  
2. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนสําหรับแพทยแผนจีน 

 

1. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนสําหรับแพทยแผนปจจุบันท่ีใหการรักษาดวย
ศาสตรแพทยแผนจีน 

 
แพทยกลุมนี้ คือแพทยท่ีเรียนจบหลักสูตรแพทยแผนปจจุบัน กอนท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมศาสตรแพทย

แผนจีนจึงมีความสามารถในการรักษาดวยศาสตรแผนจีน รวมกับการรักษาแบบแผนปจจุบัน ใหบันทึกเวช
ระเบียนตามหัวขอดังตอไปนี้ 

A. อาการสําคัญ 
B. ประวัติปจจุบัน 
C. ประวัติอดีต 
D. ประวัติครอบครัว ประวัติสวนตัว 
E. ผลการตรวจรางกาย 
F. การวินิจฉัยโรค 
G. การทําหัตถการ เชน การฝงเข็ม 
H. การสั่งยา 
I. การใหคําแนะนํา และการนัดติดตามผล 
โดยการทําฝงเข็มอาจใช แบบฟอรมบันทึกการฝงเข็ม ดังภาคผนวก เพ่ือบันทึกจุดและวิธีการฝงเข็ม

โดยละเอียด 

2. แนวทางการบันทึกเวชระเบียนสําหรับแพทยแผนจีน 
 

แพทยกลุมนี้ คือแพทยท่ีเรียนจบปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเทาปริญญาสาขาการแพทยแผน
จีนจากสถาบันการศึกษาท่ีคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทยแผนจีนรับรอง ใหบันทึกเวชระเบียนตาม
หัวขอดังตอไปนี้ 

A. อาการสําคัญ 
B. ประวัติปจจุบัน 
C. ประวัติอดีต 
D. ประวัติครอบครัว ประวัติสวนตัว 
E. ผลการตรวจรางกาย สัญญาณชีพ และลักษณะท่ัวไป 
F. ผลการตรวจรางกายแบบแผนจีน (ซ่ือเจิ่น) 
G. การวินิจฉัยโรค ระบุชื่อโรคและปจจัยกอโรค 
H. การรักษา เชน การฝงเข็ม ลนยา ทุยหนา การใหยาจีน ฯลฯ 
I. การใหคําแนะนํา และการนัดติดตามผล 
โดยการบันทึกใหบันทึกตามแบบฟอรมตามตัวอยางดังตอไปนี้ 
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1.ขอมูลผูปวย病人资料 
ช่ือ-สกุล(Name-surname) 姓名............................................................................................................................... 
เพศ(Sex)性别……………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
อายุ(Age)年龄...................... วัน-เดือน-ป เกิด(Date of birth)出生日期................................................................ 
ท่ีอยูปจจุบัน(Address)现住址…............................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท(Telephone number)电话....................................................................................................... 
บัตรประชาชน(Thai National Identification Number)身份证........................................................................... 
การแพยา/ประวัติการแพอ่ืนๆ(Allergy & other)药物过敏..................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุลญาตท่ีิติดตอ(Relative names)联系人姓名........................................................................................ 
หมายเลขโทรศัพท(Telephone number)电话........................................................................................................ 
วัน-เดือน-ป ท่ีบันทึกขอมูลครั้งแรก(First of record )第一次登记日期................................................................... 
 
๒.ประวัติการเจ็บปวย(History)病史 (อยางนอยตองมี 2 ขอ อาการสําคญั ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน) 
อาการสําคญั(Chief complaint)主诉...................................................................................................................... 
ประวัติการเจ็บปวยปจจุบัน(Presentillness)现病史............................................................................................... 
ประวัติการเจ็บปวยอดีต(Past illness)既往史.......................................................................................................... 
ประวัติการเจ็บปวยครอบครัว(Family history)家族疾病史………………………………………………..……………………… 
 
3.การตรวจรางกาย(Physical examination)体格检查. 

สัญญาณชีพ(Vital signs)生命体征  T体温…………..°C， P脉率……………./min, 
R呼吸速率……………  /min, BP血压……………….mm/Hg 
นํ้าหนัก(Body weigh)体重...................................กก(Kg)  
ลักษณะท่ัวไป(General Appearance)总体........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ ...... 
ผลการตรวจรางกายตามระบบ ………………………………………………………………………………………………………….……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
4.การตรวจรางกายแบบแผนจีน(ซ่ือเจิ่น)(四诊) 

  4.1การมอง(Visual)望诊 
  การดูเสิน เสินปกต得ิ神  เสินลดลง少神  ไมมเีสิน无神  

เสินปลอม假神  การแสดงออกอารมณ精神表情 ………………..………… 
การดูสีหนา面色 สีหนาปกต常ิ色 สีหนาผดิปกต病ิ常…………………………….……… 
สภาพรางกาย   รางกายสมบูรณแข็งแรง强  รูปรางออนแอ弱 
การดูลักษณะรูปราง形体 

รูปรางอวน胖    รูปรางผอม瘦 
……………………………………………… 

การตรวจลิ้น(Tongue examination)舌象  
ตัวลิ้น舌质 

ปกต正ิ常    ผิดปกติ 异常 
 สีของลิ้น舌色.................................รูปราง舌形..............................การเคลื่อนไหว舌态............. 
ฝา (ลักษณะ,สี, ตําแหนง)苔形  苔色  苔部位........................................................... 
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4.2.การฟง/การดม(Auditory/Olfactory)闻诊 
การฟงเสียง听语声 เสียงแหบ失音   การเปลงเสียง错乱   

ลักษณะการพูดคลอง/ตดิขัด謇涩 เสียงหอบ喘声 
     เสียงไอ咳嗽声 เสียงอาเจยีน呕吐声 เสียงสะอึก呃逆声 

.................................................................................................................................................................... 
การดม嗅气味  กลิ่นปาก口臭  กลิ่นเหม็นจากลําตัว身臭  

กลิ่นในจมูก浊涕臭 กลิ่นอุจจาระ/ปสสาวะ大小便之气 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  4.3.การถาม问诊 
การถาม问诊  รอนและเย็น热寒 เหง่ือ汗 ศีรษะและลําตัว头身 

    ปสสาวะและอุจจาระ大小便 อาหาร/รสชาต食ิ欲/口味 
   การไดยิน听力  การนอนหลับ睡眠ความกระหายนํ้า口渴 

     ประวัติเก่ียวกับการปวย病历 สาเหตุแหงการปวย病因 
  4.4.การตรวจชีพจร(Pulse)切诊 

ปกติ正常  ผิดปกต异ิ常................................................................. 
5.การวินิจฉัยDiagnosis诊断  
วินิจฉัยโรคDiagnosis诊断 

5.1ช่ือโรค กลุมอาการ病名诊断 
   ช่ือโรคหลัก…………………………………………………………………………………………… 
  ช่ือโรคอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………… 

5.2 รหัสICD (แผนจีน) (Code ICD)国际疾病分类 
  รหัสโรคหลัก…………………………………………………………………………………… 
  รหัสโรคอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………… 

5.3 อวัยวะท่ีเก่ียวของ (Other organ)有关脏腑与器官…………………………………….. 
   5.4 ปจจัยกอโรคRisk factor邪气 

Wind风 Cold 寒 Damp湿 Phlegm痰 
Heat热 Fire  火 Qi 气  Xue血 

6.การรกัษา Treatment治疗 
6.1ฝงเข็ม ลนยา针灸 

1.หัตถการ Type of Procedure手续方法

………………………………………………………………………………………. 
2.รหัสหัตถการ Code of Procedure手续代码………………………………………………………………………….. 
3.ตําแหนง (บันทึกในตาราง) ……………………………………………………………. 

6.2ยาจีน中药 
1.ตํารับยา Prescription方剂………………………………………………………………………………………. 
2.รหัสตํารับยา Code of Prescription方剂代码………………………………………………………. 

 
6.3ทุยหนา 推拿 

1.เทคนิค Technique 手法…………………………………………………………………………………………. 
2.รหัสทุยหนา Code of Technique手法代码…………………………………………………………. 
 

6.4 การรักษารวมอ่ืน ๆ 
……………………………………………………………………………………. 
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หนังสือ ICD-10-TCM ทางการแพทยแผนจีน 
 หนังสือ ICD-10-TCM ทางการแพทยแผนจีน ประกอบดวย รายการรหัสโรค รายการรหัสหัตถการ 

และหลักการบันทึกเวชระเบียนและการใหรหัส ICD-10-TM สําหรับการวินิจฉัยโรคและหัตถการแพทยแผน
จีน 
 
รายการรหัสโรค 

รายการรหัสโรคทางการแพทยแผนจีน กําหนดรหัสตามโครงสรางของ ICD-10-TCM โดยใชรหัส
จากหมวดอักษร U ในชวง U78-U79 โดยเรียงรหัสไปตามลําดับโดยโครงสรางเปนกลุมรหัส และรหัสท่ีใชดัง
ภาพท่ี 1 โดยรหัสแตละรหัสจะประกอบดวยเลขรหัส คําอธิบายรหัสภาษาอังกฤษ รหัสตามระบบ WHO-
Traditional Medicine Code คําอธิบายรหัสภาษาจีน และคําอธิบายภาษาไทย 

 
 
 

U78.02   Diseases of lower gastrointestinal tract  
 
  U78.020  Dysentery  (3.1.10) 
    痢疾  (痢疾)Lì jí 

บิด  เปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อโรคเขาไปสะสมอยูในลําไส  ปดกั้นการเคล่ือนไหวของชี่  และทาํใหเสนเลือดที่
ลําไสเสียหาย  มีอาการที่สําคัญคือปวดทอง  ทองเสีย  ปวดเบงที่กน  ถายเปนหนองปนเลือด 

 
  U78.021  Epidemic toxin dysentery  (3.1.11) 
    疫毒痢  (疫毒痢) Yì dú lì 

บิดเปนพิษ  เปนบิดแบบรายแรง  เกดิจากเชื้อโรคที่เปนพิษรอนชื้นเขาสูรางกายแลวทําลายหลอดเลือดบริเวณ
ลําไส  และเขาสูเยื่อหุมหัวใจ  ชักนาํใหลมของตับเกิดการปนปวนขึ้นภายใน  มีอาการสําคัญคือไขสูง  ปวดทอง  
ถายเปนหนองปนเลือด  จนกระทั่งชัก  หมดสติ  แขนขาเย็น  หนาเขียว 

 
 
ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะโครงสรางกลุมรหัสและรหัสในรายการรหัสโรคทางการแพทยแผนจีน 
 
 รายการรหัสยังมีสวนท่ีเปนดรรชนีคนหารหัสโรคดังตัวอยางดานลาง 
บาดทะยัก  U78.129 

- เด็ก  U78.660 

บิด  U78.020 

- เปนพิษ  U78.021 

- ไมยอมรับประทานอาหาร  U78.023 

- เรื้อรัง  U78.022 

บุม, ขมอม  U78.601 

เบ้ียว,  ปาก  U78.877 

 การคนหารหัส ตั้งตนโดยการคนหาจากคําวินิจฉัยโรค เชน บิด โดยเม่ือเปดดรรชนีจะพบวา โรคบิดมี
ไดหลายชนิด ใหเลือกชนิดท่ีตรงกับการวินิจฉัยโรคท่ีแพทยบันทึกไว แลวนํารหัสท่ีไดจากดรรชนี ไปตรวจสอบ
รายละเอียดจากรายการรหัสท้ังหมดตอไป 
 
 

กลุม่รหสั ห้ามใช้บนัทกึเป็นรหสั ช่ือกลุม่รหสั 

รหสัท่ีนําไปใช้ได้ 

คําอธิบายรหสัภาษาองักฤษและรหสั WHO 

คําอธิบายภาษาจีนและอกัษรพินอิน 

คําอธิบายภาษาไทย 
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รายการรหัสหัตถการ 
รายการรหัสโรคทางการแพทยแผนจีน กําหนดรหัสตามโครงสรางหัตถการของ ICD-10-TCM [3] 

โดยมีรหัสเปนตัวเลข 7 ตัว แบงเปน 3 ชุด คือ รหัส 3 ตัวแรก เปนรหัสตําแหนงรางกายท่ีทําหัตถการ สวน
รหัส 4 ตัวทายเปนรหัสวิธีการทําหัตถการ โดยรหัสแตละรหัสจะประกอบดวยเลขรหัส รหัสตามระบบ WHO-
Traditional Medicine Code คําอธิบายรหัสภาษาอังกฤษ คําอธิบายรหัสภาษาจีน ดังภาพท่ี 2 

 
 
 
999-18-07       (5.1.4) Warm needling 
    溫鍼; wēn zhēn; 
    溫鍼灸 wēn zhēn jiū 

(1) A practice performed by placing an ignited moxa stick on the handle of the needle after 
insertion; 

(2) A method of acupuncture in which the needle is warmed before/during needling, the same 
as warm needling moxibustion. 

 
999-18-10      (5.1.106) Single-handed needle insertion 
    單手進鍼法  dān shǒu jìn zhēn fǎ 
    A needle insertion technique using one hand only. 
 
999-18-11      (5.1.101) Double-handed needle insertion 
    雙手進鍼法  shuāng shǒu jìn zhēn fǎ 
    A needle insertion technique using both the right and left hands in cooperation. 

 
ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะรหัสในรายการรหัสหัตถการทางการแพทยแผนจีน 
 
 รายการรหัสยังมีสวนท่ีตารางรหัส ICD-10-TCM สําหรับจุดฝงเข็ม ใชสําหรับคนหารหัสของจุด
ฝงเข็ม โดยคนหาจากตารางตามตัวอยางในภาพท่ี 3 
 

ช่ือภาษาจนี พนิอนิ 

 

ภาษาไทย ตําแหน่ง 

ICD-10TCM 

Anatomy รหสัจุด 

安眠 An-Mián อนั-เหมีย่น หวั 1RD EX-HN19 

八风 Bā-Fēng ปา-เฟิง ง่ามนิว้เท้า 8WA EX-LE10 

白虫窝 Bái-Chóng-Wō ไป๋-ฉง-อวอ ต้นขา 8W3 EX-LE3 

白环俞 Bái-Huán-Shū ไป๋-หวน-ซู หลงั-Sacrum 5DL BL30 

百会 Bǎi-Huì ไป่-หุย้ หวั 1J2 GV20 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยางตารางท่ีใชคนหารหัสของจุดฝงเข็ม 
 
 การคนหารหัสหัตถการฝงเข็ม ดําเนินการไดโดยการคนหารหัสจุดฝงเข็มตามระบบ ICD-10-TCM 
เชน ฝงเข็มท่ีจุด Bai-Hui ไปหุย ดวยวิธี Warm Needling (เข็มอุน) ใหคนหารหัสจุดฝงเข็มตามระบบ 
ICD-10-TCM กอน โดยตรวจสอบตารางรหัสจุดฝงเข็ม ไดรหัสจุดเปน 1JS ตอมาคนรหัสหัตถการ Warm 
Needling ไดรหัสเปน 999-18-10 หลังจากนั้น เปลี่ยนแลข 999 ซ่ึงเปนรหัสบอกตําแหนงการฝงเข็มให
กลายเปนรหัส 1JS ผลลัพธคือ ไดรหัส 1JS-18-10 Warm Needling ท่ีจุด Bai-Hui 

รหสัท่ีนําไปใช้ได้ 

รหสัของ WHO ไมใ่ช้ในประเทศไทย 

คําอธิบายภาษาจีนและอกัษรพินอิน 

 

คําอธิบายภาษาองักฤษ 
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 กรณีฝงเข็มท่ีจุดอาซ่ือ ใหตรวจสอบวา จุดนั้นอยูบริเวณใดของรางกายแลวใหรหัสตําแหนงตามภาพ
ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
หลักการบันทึกเวชระเบียนและการใหรหัส ICD-10-TM สําหรับการวินิจฉยัโรคและหัตถการ
แพทยแผนจีน 
 
 คือหนังสือเลมท่ีทานกําลังอานอยูนี้ อธิบายถึง หลักการบันทึกขอมูล การวินิจฉัยและการทําหัตถการ 
ซ่ึงเปนคําแนะนําใหแพทยบันทึกขอมูลใหครบถวนและถูกตอง รวมถึงหลักการใหรหัส ICD-10-TM สําหรับ
การวินิจฉัยโรคและหัตถการ ซ่ึงเปนคูมือสําหรับการใหรหัส ICD-10-TM ท้ังรหัสการวินิจฉัยและรหัส
หัตถการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยาง ฝงเข็มท่ีจุดอาซ่ือบริเวณหัวไหล แบบ Warm Needling ใหรหัสเปน 601-18-10  

 
 
 

ภาพแสดงรหัสของตําแหนงจุดอาซื่อบนรางกาย 
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หลักการใหรหัส ICD-10-TCM สําหรับการวินิจฉัยโรคและหัตถการแพทยแผนจีน 
 เนื่องจากการบันทึกเวชระเบียนสําหรับการรักษาแพทยแผนจีน มีการบันทึกเปน 2 แบบ ดังนั้น 
หลักการใหรหัส ICD-10-TCM จึงกําหนดไว 2 แบบ ดังนี ้

1. หลักการใหรหัส ICD-10-TCM สําหรับผูปวยท่ีไดรับการรักษาโดยแพทยแผนปจจุบันท่ีใหการ
รักษาดวยศาสตรแพทยแผนจีน  

2. หลักการใหรหัส ICD-10-TCM สําหรับผูปวยท่ีไดรับการรักษาโดยแพทยแผนจีน 
 
1. หลักการใหรหัส ICD-10-TCM สําหรับผูปวยท่ีไดรับการรักษาโดยแพทยแผนปจจุบันท่ีใหการรักษาดวย
ศาสตรแพทยแผนจีน 
 การใหรหัสในกรณีนี้ จะใชรหัสจากหนังสืออางอิงท่ีตางกัน 2 แหลง คือ 

A. รหัสกลุมโรค จาก รหัส ICD-10-TCM สําหรับแพทยแผนปจจุบัน โดยใชวิธีการเดียวกับการให
รหัสผูปวยแผนปจจุบันท่ัวไป รวมกับ 

B. รหัสหัตถการจาก รหัสหัตถการ ICD-10-TCM แผนจีน 
 
2. หลักการใหรหัส ICD-10-TCM สําหรับผูปวยท่ีไดรับการรักษาโดยแพทยแผนจีน 
 การใหรหัสในกรณีนี้ จะใชรหัสจากหนังสืออางอิงแหลงเดียวกัน คือ 

A. รหัสกลุมโรค จาก รหัสกลุมโรค ICD-10-TCM แผนจีน และ 
B. รหัสหัตถการจาก รหัสหัตถการ ICD-10-TCM แผนจีน 

 
ข้ันตอนการใหรหัสกลุมโรค ICD-10-TCM แผนจีน 
 การใหรหัสกลุมโรค ICD-10-TCM แผนจีน มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบคําวินิจฉัยโรคท่ีบันทึกไวโดยแพทยแผนจีน 
2. คนหาดรรชนีรหัสโรคแผนจีน 
3. นํารหัสท่ีไดจากดรรชนี มาตรวจสอบจากรายการรหัสกลุมโรคแผนจีนท้ังหมด แลวเปลี่ยนรหัสถา

จําเปน 
4. เขียนรหัสลงไปในเวชระเบียน  
5. บันทึกชื่อโรคและรหัสกลุมโรคเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

 
ตัวอยางท่ี 1  
ผูปวยหญิง อายุ 43 ป 
อาการสําคัญ เปนดางขาวมา 18 ป 
ประวัติปจจุบัน เริ่มเปนดางขาวมาตั้งแต 18 ป กอน โดยเริ่มข้ึนเปนรอยขาวท่ีมือ ตอมาข้ึนท่ีไรผม นิ้วเทา และ

รักแรสองขาง เคยทายา Steroid สีดูดีข้ึนแตไมหายขาด 
ผลการตรวจรางกาย 
 Loss of pigment area at both dorsum on hands and axilla, no papule 
วินิจฉัยโรค 
 Vitiligo both hands and axilla 
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หัตถการ 
 ฝงเข็มท่ีจุด Hegu(LI4) Zusanli (ST36) และ Taiyuan (LU9) แบบ double-handed 

needle insertion 
 
ใหรหัสกลุมโรคเปน L80 Vitiligo 
ใหรหัสหัตถการเปน  7A4-18-11 Hegu double-handed needle insertion,  

     8B5-18-11  Zusanli double-handed needle insertion, 
     6K6-18-11 Taiyuan double-handed needle insertion 

 
ข้ันตอนการใหรหัสหัตถการ ICD-10-TCM แผนจีน 
 การใหรหัสหัตถการ ICD-10-TCM แผนจีน มีข้ันตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบรายการหัตถการท้ังหมดท่ีบันทึกไว รวมถึงบันทึกการฝงเข็ม 
2. คนหารหัสจุดฝงเข็มตามระบบ ICD-10-TCM จากตารางรหัสจุดฝงเข็ม 
3. ใหรหัสการฝงเข็ม 
4. สําหรับการรักษาอ่ืนเชน ทุยหนา ใหตรวจสอบรายการรหัสหัตถการ 
5. เขียนรหัสลงไปในเวชระเบียน  
6. บันทึกชื่อโรคและรหัสกลุมโรคเขาสูระบบคอมพิวเตอร 

 
ตัวอยางท่ี 2  
ผูปวยหญิง อายุ 66 ป 
อาการสําคัญ ปวดเม่ือยหลัง ปวดราวไปดานหลังของขาท้ังสองขาง 1 เดือน 
ประวัติปจจุบัน 1 เดือนกอน เปนไขหวัด ไอแลวสะเทือนไปถึงหลังและหนาทอง ตอมามีอาการปวดหลังเม่ือย

เอว ราวไปถึงขาดานหลังสองขาง ดานขางสองขาง ถึงบริเวณหัวเขาท้ังสองขาง 
 
3.การตรวจรางกาย (Physical examination) 体格检查. 
ลักษณะท่ัวไป (General Appearance) 总体............ดูปกติ.................................................................................................. 
 
4.การตรวจรางกายแบบแผนจีน (ซ่ือเจิ่น) (四诊) 
  4.1 การมอง (Visual) 望诊 
  การดูเสิน เสินปกต ิ得神 เสินลดลง 少神 ไมมเีสิน 无神  

เสินปลอม 假神 การแสดงออกอารมณ 精神表情………………..………… 
การดูสีหนา 面色 สีหนาปกต ิ常色สีหนาผดิปกติ 病常…………………………….……… 
สภาพรางกาย  รางกายสมบูรณแข็งแรง 强 รูปรางออนแอ 弱 
การดูลักษณะรูปราง 形体 

รูปรางอวน 胖    รูปรางผอม 瘦 
……………………………………………… 

การตรวจลิ้น(Tongue examination) 舌象  
ตัวลิ้น 舌质 
ปกติ 正常     ผิดปกติ 异常 
สีของลิ้น 舌色......แดงเล็กนอย........รูปราง 舌形.......ปกต.ิ......... 
การเคลื่อนไหว 舌态.....ปกติ... 
ฝา (ลักษณะ,สี, ตําแหนง) 苔形苔色苔部位...... มีฝาสีขาวบาง..ลักษณะปกติ ตาํแหนงปกต.ิ....... 
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4.2.การฟง/การดม (Auditory/Olfactory) 闻诊 
การฟงเสียง 听语声  
เสียงแหบ失音   การเปลงเสียง 错乱  
ลักษณะการพูดคลอง/ตดิขัด 謇涩 เสียงหอบ 喘声 

  เสียงไอ 咳嗽声   เสียงอาเจยีน 呕吐声  
เสียงสะอึก 呃逆声 
.......................................................................................................... 

 
การดม 嗅气味   
กลิ่นปาก 口臭  กลิ่นเหม็นจากลําตัว 身臭  
กลิ่นในจมูก 浊涕臭 กลิ่นอุจจาระ/ปสสาวะ 大小便之气 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   
4.3. การถาม 问诊 
การถาม 问诊   
 รอนและเย็น 热寒  เหง่ือ 汗   ศีรษะและลําตัว 头身   

 ปสสาวะและอุจจาระ 大小便    อาหาร/รสชาติ 食欲/口味 

 การไดยิน 听力   การนอนหลับ 睡眠   ความกระหายนํ้า 口渴 

   ประวัติเก่ียวกับการปวย 病历    สาเหตุแหงการปวย 病因 

  4.4.การตรวจชีพจร (Pulse) 切诊 
 ปกติ 正常   ผิดปกต ิ异常.......................ตึง............................................................ 

 
5.การวินิจฉัย Diagnosis 诊断 

วินิจฉัยโรค Diagnosis 诊断 
5.1ช่ือโรค หรือ กลุมอาการ 病名诊断 (ใหบันทึกเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 

ช่ือโรคหลัก…ช่ีของ Foot Taiyang และ Shaoyang ติดขัดผดิปกต…ิ…………. 
ช่ือโรคอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………… 

5.2 รหัส ICD-10-TM (แผนจีน)(ICD-10-TM)国际疾病分类 
  รหัสโรคหลัก…………………………………………………………………… 
  รหัสโรคอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………… 

5.3 อวัยวะท่ีเก่ียวของ (Other organ) 有关脏腑与器官 

…………………………………………………………………………………… 
 5.4 ปจจัยกอโรค Risk factor 邪气 

 Wind 风  Cold 寒  Damp 湿  Phlegm 痰 
 Heat 热  Fire  火  Qi 气  Xue 血 
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หัตถการ 
 ฝงเข็มท่ีจุด Dachangshu, Chengfu, Weizhong, Fengshi, Yangling quan แบบ 

insertion of needle with tube 
 

ใหรหัสกลุมโรคเปน U79.062 Qi stagnation pattern / syndrome   
     氣滯證  (气滞证) Qì zhì zhèng 

ภาวะ/กลุม่อาการช่ีติดขดั   
ใหรหัสหัตถการเปน  5DF-18-16 Dachangshu insertion of needle with tube 

     8D0-18-16 Chengfu insertion of needle with tube 
     8D4-18-16 Weizhong insertion of needle with tube 
     8G2-18-16 Fengshi insertion of needle with tube 
     8G5-18-16 Yangling quan insertion of needle with tube 
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