
 

 

แนวทางการใหร้หสัโรค ENT 

 

Hearing Loss    การไดย้นิลดลง หรือ การสูญเสียการไดย้นิ 

PDx: สาเหตทุีท่ าใหก้ารไดย้นิลดลง/สูญเสียการไดย้นิ 

SDx : H90.- Conductive & sensorineural hearing loss 

EX: PDx : H80.0 Otosclerosis 

       SDx : H90.1 Conductive hearing loss 

 

Hearing Aids   

เครือ่งชว่ยฟงัชนิดธรรมดา เชน่ Body type , In the ear (ITE) , Behind 

the ear(BTE) 

H90.- Conductive&sensorineural hearing loss 

Z46.1 Fitting and adjustment of hearing aid 

95.48 Fitting of hearing aid + extension code 

ชนิด Bone conduction hearing aids ใหร้หสั 20.95 Implantation of 

electromagnetic hearing device 

ชนิดทีใ่สใ่น middle ear จะไดร้หสั 20.99 Other operations on middle 

and inner ear 

 

Hearing Screening   

PDX: Disease 

 

ผลปกต/ิไมท่ราบผล
ตรวจ 

Z135 Special screening examination for 
eye and ear disorders 

ผลผดิปกต/ิสรุป 
abnormal OAE 

R941 Abnormal results of function 
studies of peripheral  nervous system 
and special senses 

แพทย์สรุปผลการตรวจ ใหร้หสัโรคตามทีแ่พทย์สรุป เชน่ H903 
Sensorineural hearing loss, 
Bilateral  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hearing Test 

 

การตรวจ รหสัหตัถการ 
OAE, Automate ABR  

95.46 Other auditory and vestibular 
function tests 

ABR: Auditory Brain 
stem Response 
ASSR: Auditory 
Steady State 
Response  
Audiometry  

95.41 Audiometry  
 

Tympanogram 
VRA: Visual 
Reinforcement 
Audiometry  

 

Lymph Node Excision 
1) การตดัเน้ือบางสว่นดว้ยวธิีการเจาะผา่นเน้ือเยือ่ (FNA) การผา่ตดัเน้ือ

บางสว่น หรือไมร่ะบุรายระเอียดของการผา่จากตอ่มน ้าเหลืองทีค่อ ใหร้หสั 

40.11 Biopsy of lymphatic structure 

2) การผา่ตอ่มน ้าเหลืองทีค่อในชัน้ลกึ เช่น upper jugular cervical lymph 

node ใหร้หสั 40.21 Excision of deep cervical lymph node 

3) Neck dissection: ไมม่ีรหสัแยกตาม levelของ neck เช่น Radical 

neck dissection (RND), Modified neck dissection (MRND), 

Selective neck dissection (SND), Supraomohyoid neck 

dissection (SOMND) ใหร้หสัเหมือนกนัขึน้อยูก่บัวา่  

ท าขา้งเดยีว หรือ สองขา้ง 

40.41 Radical excision of cervical lymph nodes กรณีทีท่ าขา้งเดยีว 

40.42 Radical neck dissection, bilateral กรณีทีท่ าท ัง้ 2 ขา้ง 

40.40 Radical neck dissection, not otherwise specified กรณีทีไ่ม่

ระบุรายละเอียด 

****ไมต่อ้งใหร้หสั Neck dissection เพิม่กรณีทีท่ ารว่มกบั laryngectomy 

(30.4) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tracheostomy 
 การเจาะคอ ใหด้จูากรายละเอียดการผา่ตดั เพือ่แยกวา่เป็นแบบชั่วคราว 

หรือ ถาวร 

-เจาะคอท ั่วไปคร ัง้แรกหรือรู
ทีค่อปิดไปนานแลว้ 
-โดยวธิีเจาะและขยายรูเจาะ
คอดว้ยอุปกรณ์  
percutaneous 
dilatational 
tracheostomy (PDT) 

 
 
 
31.1 Temporary tracheostomy 

-ระบุหตัถการเป็น 
permanent 
tracheostomy 

31.2 Permanent tracheostomy 

-ผา่ตดัเย็บปิดรูที ่trachea 
ทีไ่มส่ามารถปิดไดเ้อง
หลงัจาก off tube 

31.72 Closure of external fistula of 
trachea (Closure of tracheotomy) 

-กรณีทีม่าดแูลเปลีย่น ถอด 
revision tracheostomy 
tube 

Z43.0 Attention to tracheostomy +  
97.23 Replacement of tracheostomy 
tube 
97.37 Removal of tracheostomy 
Tube 
31.74 Revision tracheostomy 

-status การใส ่
tracheostomy tube 

Z93.0 Tracheostomy status 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Acute rhinitis, common cold, acute rhino pharyngitis/infective rhinitis 

• URI 

• Vasomotor rhinitis เกิดเม่ือสมัผสัการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิหรือสารระคายเคือง 

• Rhinitis, Chronic rhinitis, NARES, Rhinitis medicamentosa, drug induced rhinitis, hormoneinduced rhinitis, 
Atrophic rhinitisหรือ irritative rhinitis 

 

Rhinitis 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

  

 

Sinusitis 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Sinusitis involving more than one sinus but not pansinusitis 
J01.8 Other acute sinusitis 
J32.8 Other chronic sinusitis 

J00 Acute rhinitis 

J06.9 Acute upper respiratory infection 

J30.0 Vasomotor rhinitis 

J31.0 Chronic rhinitis 

• Sinusitis โพรงอากาศขา้งจมูกอกัเสบ 

• Acute /Subacute sinusitis เป็นการอกัเสบ < 3 เดือน 

• Chronic sinusitis เป็นการอกัเสบแบบเร้ือรัง มีอาการนานกว่า 3 เดือน 
ระบุต  าแหน่งไซนสั 

J32.9 Chronic sinusitis 
 

J01.- Acute sinusitis 

J32.- Chronic sinusitis 

• Pansinusitis J01.4 Acute pansinusitis 
J32.4 Chronic pansinusitis 



 

 

Epistaxis 
 
- R04.0 Epistaxis Hemorrhage from nose Nosebleed ถา้ทราบ
สาเหตใุหใ้ชส้าเหตเุป็น PDx  
EX. A91 Dengue hemorrhagic fever / D61.9 Aplastic anemia, 
unspecified 
หตัถการการหยุดเลือด 
21.01 Control of epistaxis by anterior nasal packing  การใช้วสัดุ
กดหา้มเลือดในโพรงจมูกสว่นหน้า 
21.02 Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing ใช้
วสัดกุดหา้มเลือดในโพรงจมูกสว่นหน้าและสว่นหลงั 
 

Laryngeal Stenosis 
 
• กรณีเกดิจาก congenital laryngeal stenosis ใหร้หสั Q31.8 Other 
congenital malformations of larynx absence, agenesis, atresia 
• กรณีเป็น post procedure laryngeal stenosis ใหร้หสั J95.8 Other 
post procedural respiratory disorders 
• กรณีไมร่ะบุสาเหต ุบนัทกึเพียง laryngeal stenosis ใหร้หสั J38.6 
Stenosis of larynx 
• Congenital subglottic stenosis ใหร้หสั Q31.1 Congenital 
subglottic stenosis 
• กรณีทีเ่กดิขึน้หลงัท าหตัถการ Postprocedural subglottic stenosis ให้
รหสั J95.5 Postprocedural subglottic stenosis 
 
Acute pulmonary insufficiency following non thoracic surgery 
(J95.2) 
 
1. พจิารณาวา่ผูป่้วยจ าเป็นจะตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจตอ่เน่ืองไปทีห่อผูป่้วย
เน่ืองจากประสทิธภิาพการท างานของปอดไมเ่พียงพอ ตอ้งมีสาเหตุ 

 มีพยาธสิภาพของปอดทีเ่ป็น acute onset เชน่ pneumonia, COPD 
with AE เป็นตน้ทีท่ าใหไ้มส่ามารถ off ET tubeได ้

 หลงัผา่ตดัวสิญัญีแพทย์ reverse ตามมาตรฐานการดมยาแลว้ พบวา่ motor 
power ฟ้ืนคืนไดไ้มป่กต ิ

 มีภาวะ acute respiratory failure ใน recovery room 
2. ตอ้งการใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจตอ่เน่ืองจากหอ้งผา่ตดั 
3. ตอ้งมีบนัทกึของศลัยแพทย์หรือวสิญัญีแพทย์ถงึปญัหาทีต่อ้ง on 
ventilator ตอ่จากหอ้งผา่ตดั 
 



 

 

******กรณีน้ีไมร่วมการใสท่อ่ชว่ยหายใจและการใสเ่ครือ่งชว่ยหายใจมาต ัง้แต่
กอ่นการผา่ตดัและภายหลงัยงัจ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งชว่ยหายใจอยู่ 
******การนบัเวลาการใสเ่ครือ่งช่วยหายใจ เริม่นบัต ัง้แตผู่ป่้วยออกจากหอ้ง 
recovery room 
 
**เพิม่เตมิ 
FESS :  Functional Endoscopic Sinus Surgery 
 ใหร้หสัการผา่ตดัหรือหตัถการนัน้ๆ เชน่  
 

 
 
ในผูป่้วย CA larynx มาท า Laryngectomy and Radial neck 
dissection  
พจิารณาการใหร้หสั ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Body in 

ENT 
 

T16 Foreign body in ear 

T17.1 Foreign body in 

nose 

T17.2 Foreign body in 

pharynx 

T17.3 Foreign body in 

larynx 

T17.4 Foreign body in 

trachea 

T17.5 Foreign body in 

 

Operation 

Remove Foreign 

Direct laryngoscopy ถา้มกีารท าผา่ตดัเพือ่การ

รกัษา (therapeutic procedure) ผา่นทาง

เครือ่งมอืน้ี ใหใ้ชร้หสัการผา่ตดันัน้ๆ โดยไมต่อ้ง

ใหร้หสัของ direct laryngoscopy และ 

bronchoscopy 

98.11 Removal of intraluminal foreign 

body from ear 

98.12 Removal of intraluminal foreign 

body from nose 

98.01 Removal of intraluminal foreign 

body from mouth 

98.13 Removal of intraluminal foreign 

body from pharynx 

(Pyriform) 

98.02 Removal of intraluminal foreign 

 

W44.-- Foreign body entering through 

natural orifice 


