
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณผีูปวยท่ีมีอาการปอดตดิเช้ือและผลการชันสูตร

ทางหองปฏิบัติการ Positive พบเช้ือ COVID 19 
แพทยวินิจฉัยปอดติดเช้ือจาก 

(COVID 19) โดยบันทึกคําวินิจฉัย 

Covid19 Pneumonia 

 

J12.8 Other virus pneumonia คูกับรหัส 
U07.1  2019 nCoV virus disease  

 
 

กรณผีูปวยท่ีมีอาการไข นํ้ามูกไหล ไอ ผลการ

ชันสูตรทางหองปฎิบัติการ Negative ไมพบเช้ือ 

COVID 19 

แพทยวินิจฉัยตามอาการหรือโรค 

ท่ีเปน 

 

ยกตัวอยาง แพทยวินิจฉัย Common Cold ใหรหัส  
J00 Common Cold 

ใหร้หสั 

กรณีคดักรองกลุมเสี่ยงท่ียังไมมีอาการผลการ

ชันสูตรทาง หองปฎิบัติการNegative ไมพบเช้ือ 

COVID 19 

 

ใหร้หสั 

กรณผีูปวยท่ีมีอาการอ่ืนแตยังไมตดิเช้ือท่ีปอดและ

ผลการชันสูตรทางหองปฎิบัติการ Positive พบเช้ือ 

COVID 19 

แพทยวินิจฉัยวาเปนการติดเช้ือท่ี

อ่ืนๆนอกจากปอด จาก Corona 

Virus Disease 2019 (COVID 19) 

 

ยกตัวอยาง แพทยวินิจฉัย Covid19 Pharyngitis 
ใหรหัส J02.8 Acute Pharyngitis due to other 

specified organism คูกับ U07.1  2019 nCoV 

virus disease เปนตน 

 

ใหร้หสั 

แพทยวินิจฉัย  

 Screening Test Negative 

Z11.5 Special screening examination for other 
viral diseases 

ใหร้หสั 

ใหร้หสั 

กรณผีูปวยเสียชีวิตจาก COVID 19 

 

แพทยสรุปหนังสือรับรองการตาย 
a) Severe Pneumonia   (due to) 
b) Covid19 Infection 

 

 

เลือกรหสั U07.1 2019 nCoV virus disease 
เปนสาเหตุการตาย 

ใหร้หสั 

กรณีคดักรองกลุมเสี่ยงท่ียังไมมีอาการ ผลการ

ชันสูตรทาง หองปฎิบัติการ Positive พบเช้ือ 

COVID 19 

 

กรณีรบัไวเปนผูปวยใน ใหรอ

วินิจฉัยเมื่อสิ้นสุดการรักษา สวน

กรณีใหกลับบาน วินิจฉัยเปน 

Covid19 Test Positive 

 

กรณีรบัไวเปนผูปวยใน ดูหลักเกณฑดานบน  

กรณีใหกลับไปกักตัวท่ีบานใหรหสั  

U07.1 2019 nCoV virus disease 

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) 

ท่ีมา : Thai Health Coding Center, WHO-FIC, CC Thailand  กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 
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การใหรหัส  
ICD-10  

COVID 19 

1. คัดกรองกลุม

เสี่ยงยังไมมีอาการ 

2. มีอาการป่วย 

3. เสียชีวิต 

COVID Positive 

COVID Negative 

 

COVID Positive 

 

COVID negative 

 

Admit รพ.เป็นผูป่้วยใน 

แพทยส์รุปDx เมื่อสิน้สดุการรกัษา 

ใหรหัสตามขอ 2 ท่ีมีอาการปวย และ COVID 

Positive 

  

กรณีไมม่ีอาการ/กกัตวัท่ี

บา้น/สถานท่ีกกัตวั 

ใหรหัส U07.1  2019 nCoV virus disease 

 

แพทยสรุปหนังสือรับรองการตาย 
a) Severe Pneumonia   (due to) 
b) Covid19 Infection 

 

 

เลือก b) Covid19 Infection 
ใหรหัส U07.1  2019 nCoV virus disease 
เปนสาเหตุการตาย 

แพทยวินิจฉัย  

Screening Test Negative 

ปอดติดเช้ือจาก (COVID 19) 
แพทยวินิจฉัย :  
Covid19 Pneumonia 
 

ถา้มกีารตดิเชือ้ท่ีอ่ืน (ไมใ่ช่ท่ีปอด) 

แพทยว์ินิจฉยัตามอาการ/โรคท่ีเป็น 

 

ยกตัวอยาง เชน แพทยวินิจฉัย Covid19 Pharyngitis 
ใหรหัส J02.8 Acute Pharyngitis due to other 

specified organism คูกับ U07.1  2019 nCoV 

virus disease เปนตน 

ใหรหัส J12.8 Other virus pneumonia คูกับรหัส 
U07.1  2019 nCoV virus disease  

 

แพทยวินิจฉัยตามอาการหรือโรค 

ท่ีเปน 

 

ยกตัวอยาง เชน แพทยวินิจฉัย Common Cold ใหรหัส  
J00 Common Cold เปนตน 

Z11.5 Special screening examination for other 
viral diseases 

 

ท่ีมา : Thai Health Coding Center, WHO-FIC, CC Thailand  กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 
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การใหรหัส  
ICD-10  

COVID 19 
กรณีหญิง
ตั้งครรภ 

1. คัดกรองกลุม

เสี่ยงหญิงต้ังครรภ

ท่ียังไมมีอาการ 

2. หญิงต้ังครรภ 

มีอาการป่วย 

3. หญิงต้ังครรภ

เสียชีวิต 

COVID Positive 

COVID Negative 

 

COVID Positive 

 

COVID negative 

 

กรณีไมม่ีอาการ/กกัตวัท่ี

บา้น/สถานท่ีกกัตวั 

 

ใหรหัส O98.5 Other viral diseases complicating 
pregnancy, childbirth and the puerperium คู
กับรหัส U07.1  2019 nCoV virus disease 

 

แพทยสรุปหนังสือรับรองการตาย 
a) Severe Pneumonia   (due to) 
b) Covid19 Infection 

 

 

เลือก b) Covid19 Infection 
ตามกฎการใหรหสัสาเหตุการตายของหญิงตั้งครรภ ให
รหัส U07.1  2019 nCoV virus disease 
คูกับ O99.5 เปนสาเหตุการตาย 

แพทยวินิจฉัย  

Screening Test Negative 

ปอดติดเช้ือจาก (COVID 19) 
แพทยวินิจฉัย :  
Covid19 Pneumonia 
 

ถา้มกีารตดิเชือ้ท่ีอ่ืน (ไมใ่ช่ท่ีปอด) 

แพทยว์ินิจฉยัตามอาการ/โรคท่ีเป็น 

ยกตัวอยาง เชน แพทยวินิจฉัย 
Covid19 Pharyngitis 
 

ใหรหัส Pdx : O99.5 Diseases of the respiratory 
system complicating pregnancy, childbirth 
and the puerperium คูกับรหัส 
ใหรหัส J02.8 Acute Pharyngitis due to other 

specified organism และ U07.1  เปนตน 

ใหรหัส Pdx : O99.5 Diseases of the respiratory 
system complicating pregnancy, childbirth 
and the puerperium คูกับรหัส 
J12.8 Other virus pneumonia และ 
U07.1  2019 nCoV virus disease 

แพทยวินิจฉัยตามอาการ/โรคท่ีเปน 

ยกตัวอยาง เชน แพทยวินิจฉัย 

Common Cold 

 

ใหรหัส Pdx : O99.5 Diseases of the respiratory 
system complicating pregnancy, childbirth 
and the puerperium คูกับรหัส 
J00 Common Cold เปนตน 

Z11.5 Special screening examination for other 

viral diseases คู่กบั รหสั Z33 Pregnant state 

 

ท่ีมา : Thai Health Coding Center, WHO-FIC, CC Thailand  กองยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน  สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงสาธารณสขุ 

 

Admit รพ.เป็นผูป่้วยใน 

แพทยส์รุปDx เมื่อสิน้สดุการรกัษา 
ใหรหัสตามขอ 2 ท่ีมีอาการปวย และ COVID 

Positive 
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หมายเหตุ :   ตอบคําถามโรงพยาบาล/หนวยบริการสุขภาพ 

       1. กรณีท่ีหนวยบริการมีการใหรหัส B 97.2 เปนรหัสรวมตามท่ีมีประกาศการใหรหัส COVID 19 ฉบับกอนไปแลวนั้น ทางกองทุนประกันสุขภาพอนุโลมให 

          สามารถเบิกคาใชจายได 

       2. กรณีท่ี Admit ผูปวยท่ีมีอาการสงสัยเขาขายเปน COVID 19 แตผลตรวจออกมา COVID negative ใหแพทยวินิจฉัยตามอาการ/โรคท่ีเปน 

          ยกตัวอยาง เชน แพทยวินิจฉัย Common Cold นั้น ซ่ึงหนวยบริการไดใชชุดตรวจ COVID 19 ไปแลวมีคาใชจาย สามารถเบิกคาใชจายไดโดยใสรหัส  

          Project code ของ PUI (ไมใชรหัส ICD) ตามหลักเกณฑการบันทึกโปรแกรม e-claim ของ สปสช. 
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