
พญ.จามรี เช้ือเพชระโสภณ
นายกรงัสีวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย

chamareec@gmail.com



ICD 10 TM Radiology

Radiology (รงัสวีทิยา) แบ่งเป็น 3 สาขายอ่ย คอื

Diagnostic radiology (รงัสวีนิิจฉยั) 

Radiotherapy  (รงัสรีกัษา)  หรอื radiation oncology   

Nuclear medicine  (เวชศาสตรนิ์วเคลยีร)์  



ICD 10 TM Radiology

Radiology (รงัสวีทิยา) แบ่งเป็น 3 สาขายอ่ย คอื

Diagnostic radiology (รงัสวีนิิจฉยั)  เป็นการประกอบหตัถการที่

ใชร้งัสหีรอืคลื่นชนิดต่างๆ ในการวนิิจฉยั  โดยใชเ้ครือ่งมอืทางรงัสชีนิดต่างๆ 

(modality)  รวมถงึ interventional radiology (รงัสรีว่ม

รกัษา)  ซึง่เป็นการประกอบหตัถการทีเ่ป็น minimal invasive 

procedure คลา้ยกบังานบางสว่นของศลัยกรรม  แต่เน้นทีต่อ้งมกีารใช ้

image modality รว่มดว้ย



ICD 10 TM Radiology

Radiology (รงัสวีทิยา) แบ่งเป็น 3 สาขายอ่ย คอื

Radiotherapy  (รงัสรีกัษา)  หรอื radiation oncology  เป็น

การใชร้งัสชีนิดต่างๆ ในการรกัษา  มกัเป็นรงัสทีีม่กี าลงัสงูกวา่ทีใ่ชใ้นการ

วนิิจฉยั  มเีทคนิคเฉพาะบางอยา่งรว่มดว้ย



ICD 10 TM Radiology

Radiology (รงัสวีทิยา) แบ่งเป็น 3 สาขายอ่ย คอื

Nuclear medicine  (เวชศาสตรนิ์วเคลยีร)์  เป็นการใชส้ารเภสชัรงัส ี

(radiopharmaceuticals) ในการตรวจวนิิจฉยัหรอืรกัษา  รว่มกบั

การใชเ้ครือ่งมอืในการตรวจต่างกนั
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แนวคิดหลกัของการสร้างรหสั

 ใชร้หสั 7 หลกัเชน่เดยีวกบัหตัถการอื่นๆ

 รหสัสามารถบอก modality ทางรงัสวีทิยาได้

 รหสัสามารถบอกการตรวจวา่ใชท้รพัยากรมากน้อยแคใ่ด

 รหสัสามารถเพิม่เตมิไดเ้มือ่มกีารตรวจใหม่ๆ มาโดยไมต่อ้งแกไ้ขหลกัการหลกั
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การก าหนดรหสัหตัถการทางรงัสวีทิยา จาก รหสั 7 หลกั

1. รหสั 3 หลกัแรกเป็น รหสัของ anatomy เชน่เดยีวกบั รหสั
หตัถการอื่นๆ

2. รหสัหลกัที ่4 และ5 จะเป็น รหสัทีบ่อกวา่ เป็นสาขายอ่ยอะไรและ
เป็น Modality อะไร

3. รหสัหลกัที่ 6 และ 7 จะเป็นรายละเอยีดเพิม่เตมิ ของรหสัหลกัที่
4 และ5

XXX-XX-XX



ICD 10 TM Radiology
การก าหนดรหสัหตัถการทางรงัสวีทิยา จาก รหสั 7 หลกั

รหสัหลกัที ่4 และ5 จะเป็น รหสัทีบ่อกวา่ เป็นสาขายอ่ยอะไรและเป็น Modality อะไร

 Diagnostic radiology  ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 จาก 05 ถงึ 09

 Interventional radiology  ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 เชน่เดยีวกบั
หตัถการอื่น

 Radiotherapy  ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 เป็น 60 และ 92

 Nuclear medicine  ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 จาก 64-69

XXX-XX-XX



ICD 10 TM Radiology
การก าหนดรหสัหตัถการทางรงัสวีทิยา จาก รหสั 7 หลกั

รหสัหลกัที ่4 และ5 จะเป็น รหสัทีบ่อกวา่ เป็นสาขายอ่ยอะไรและเป็น Modality อะไร

 Diagnostic radiology  ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 จาก 05 ถงึ 09

xxx-05-xx = Plain radiograph, Mammogram

xxx-06-xx = Fluoroscopic study

xxx-07-xx = Ultrasound study

xxx-08-xx = CT scan 

xxx-09-xx = MRI



ICD 10 TM Radiology
การก าหนดรหสัหตัถการทางรงัสวีทิยา จาก รหสั 7 หลกั

รหสัหลกัที ่4 และ5 จะเป็น รหสัทีบ่อกวา่ เป็นสาขายอ่ยอะไรและเป็น Modality อะไร
Diagnostic radiology  ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 จาก 05 ถงึ 09

เชน่ ตรวจ abdomen (926= whole abdomen)

 926-07-xx = Ultrasound study (whole abdomen)

 926-08-xx = CT scan  (whole abdomen)

 926-09-xx = MRI ( whole abdomen)



Modality ต่างๆใน Diagnostic Radiology
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การใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7

ส าหรบั Plain radiograph and Fluoroscopy
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ตอ้งมคีวามรูบ้างเรือ่งเพือ่ประกอบการใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 ของ

Plain radiograph และ Fluoroscopy (รหสัหลกัที่ 4 และ 5 
เลข 05-06)

1. ทา่ต่างๆในการถ่ายภาพ (มกัดจูาก order หรอื ใบ report) เชน่
Chest PA, Lateral, Lateral decubitus

2 ชนิดของ Contrast media (มกัดจูากใบ report) เชน่ Barium 

Sulphate, Iodinated contrast, Gd-DTPA

2.วธิกีารให ้และชอ่งทางทีใ่ห้ contrast media (มกัดจูากใบ report)
เชน่ Oral, IV, Rectal
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Contrast material ทีใ่ชป้ระจ า ไดแ้ก่

 Barium sulphate

 High and low osmolality iodinated water 
soluble

 Iodinated oil

 Water

 Gas
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วธิกีารให ้contrast media (route of contrast administered)

 ผา่นทาง normal opening เชน่ ทางปาก ทางทวารหนกั ทางชอ่งคลอด 
ทางทอ่ปสัสาวะ รเูปิดทอ่น ้าตา

 ผา่นทาง abnormal/pathologic opening เชน่  fistula tract 

opening

 ผา่นทางรเูปิดทีท่ าขึน้ใหม ่ เชน่  colostomy

 ผา่นทางหลอดเลอืดด าหรอืหลอดเลอืดแดง (vascular access)

 ผา่นทางผวิหนงัเขา้สูอ่วยัวะนัน้โดยตรง  เชน่  ฉีดเขา้โพรงน ้าไขสนัหลงั
(Intrathecal) ฉีดเขา้ขอ้ (Intra-articular)

 ผา่นทางสายสวนทีม่อียูแ่ลว้  เช่น  NG tube,  central venous 

catheter



ICD 10 TM Radiology
PLAIN RADIOGRAPHY

รหสัหลกัที่ 6 รหสัหลกัที่ 7

0 No contrast 0 Standard

1 Barium sulphate 1 Standard with additional view

2 Barium sulphate with gas 2 Limited or special view

3 Gas

4
Low osmolality iodinated water
soluble contrast

5
High osmolality iodinated water
soluble contrast 5 Specimen

6 Iodinated oil contrast 6 Tomography

7 Water 7 Portable

8 Densitometry (any energy) 8 Densitometry

9 Unspecified 9 Unspecified
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 300-05-00  Plain radiography of chest (PA)

 300-05-01   Plain radiography of chest (PA and 

lateral)

 300-05-02   Plain radiography of chest, special 

view

 Lateral view

 Lateral decubitus view

 Lordotic view

 Spot view
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 302-05-00 Mammogram (bilateral)

 303-05-05 Plain radiography of right breast 
breast surgical specimen

 303-05-40 Ductogram, right breast, using 
low osmolality iodinated water soluble contrast

 303-05-50 Ductogram, right breast, using 
high osmolality iodinated water soluble contrast
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FLUOROGRAPHY

รหสัหลกัที่ 6 รหสัหลกัที่ 7

0 No contrast 0 Via normal organ opening

1 Barium sulphate 1 Intravascular

2 Barium sulphate with gas 2 Percutaneous / Direct puncture

3 Gas 3
Via fistula, sinus tract, abnormal
opening

4
Low osmolality iodinated water
soluble contrast 4 Via tube or catheter, pre-placed

5
High osmolality iodinated water
soluble contrast 5 Via artificial opening (ostomy)

6 Iodinated oil contrast

7 Water 7 Portable

9 Unspecified 9 Unspecified
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439-06-10   Esophagogram (using oral barium 

sulphate)

439-06-40   Esophagogram (using low osmolar

iodinated contrast) 

927-06-10    Upper GI study

 567-06-42    Myelography, lumbar region 

 567-06-62    Myelography, lumbar region (using 

iodinated oil contrast) 

833-06-92    Arthrography of knee joint 

(unspecified contrast)
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การใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 ส าหรบัUltrasound
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ความรูอ้ื่นทีต่อ้งมเีพือ่ประกอบการใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 ของ 
Ultrasound (รหสัหลกัที่ 4 และ 5 เลข 07)

 ความรูเ้กีย่วกบัภาพ ultrasound  เครือ่งมอืหรอืชนิดของการตรวจ 
เชน่

 Realtime, color flow (เหน็เป็นส ีเชน่สใีนหลอดเลอืด), 
doppler(เหน็เป็นคลื่น เชน่คลื่นหวัใจเดก็ในทอ้ง)

 ต าแหน่งการวางหวัตรวจ เชน่วางบนผวิหนงั บนหน้าทอ้ง หน้าอก หรอื
สอดเขา้ทางช่องคลอด ทวารหนกั

 มกัไดจ้าก report



ICD 10 TM Radiology
ULTRASOUND

รหสัหลกัที่ 6 รหสัหลกัที่ 7

0 Realtime 0 Superficial / Transabdominal

1 Colour flow 1

Transluminal / Via normal organ

opening

2 Doppler 2 Intravascular

3 Colour flow and Doppler 3 Intraoperative

4 Realtime with contrast

5 Colour flow with contrast

6 Doppler with contrast 6 Echocardiography(with dobutamine)

7

Colour flow and Doppler with

contrast 7 Portable

8 Densitometry 8 Densitometry

9 Unspecified 9 Unspecified
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 302-07-00 Ultrasonography of breasts

 338-07-31 Color doppler ultrasound of 
heart, trans-esophageal approach

 526-07-00 Obstetric ultrasound, 
superficial approach

 526-07-01 Obstetric ultrasound, 
transvaginal approach

 725-07-88 Bone densitometry at wrist 
region using ultrasound technique 
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การใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 ส าหรบั CT scan
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ความรูอ้ื่นทีต่อ้งมเีพือ่ประกอบการใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 

ส าหรบั CT (รหสัหลกัที่ 4 และ 5 เลข 08)

 การใช้ contrast (มกัดจูาก report)

 technique ในการ scan และสรา้งภาพ (มกัดจูาก report 
และควรทราบวา่สถานบรกิารทีต่วัเองท างานหรอืใหร้หสัใชเ้ครือ่งแบบ
ใด)
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COMPUTED TOMOGRAPHY

รหสัหลกัที่ 6 รหสัหลกัที่ 7

0 No contrast 0 Conventional technique

1 Gastrointestinal contrast 1

Spiral / helical (single slice or

multislice detector) technique

2 Intravascular contrast 2

Conventional and special technique

/ HRCT / CTA / 3D / virtual study

3 GI and IV contrast 3

Spiral and special technique / HRCT

/ CTA / 3D / Virtual study

4
Direct administered of contrast
such as intrathecal, intra-articular 4

Dual energy study (single source or

dual source)

7 Portable

8 Densitometry 8 Densitometry

9 Unspecified 9 Unspecified
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 126-08-00 Computed tomography of brain (no contrast, 
conventional technique)

 126-08-21 Computed tomography of brain (IV contrast, 
helical technique)

 161-08-03 Computed tomography of facial bones (no 
contrast, helical and 3D reconstruction technique)

 300-08-03 High resolution computed tomography [HRCT] 
of chest (using  helical technique)

 314-08-23 Computed tomography of thoracic aorta (IV 
contrast with spiral and special technique) CT 

 453 -08-03 CT Colonography
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การใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 ส าหรบั MRI
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ความรูอ้ื่นทีต่อ้งมเีพือ่ประกอบการใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 

ส าหรบั MRI (รหสัหลกัที่ 4 และ 5 เลข 09)

 การใช้ contrast (มกัดจูาก report)

 technique ในการ scan และสรา้งภาพ (มกัดจูาก report 
และควรทราบวา่สถานบรกิารทีต่วัเองท างานหรอืใหร้หสัใชเ้ครือ่งแบบ
ใด)

 รหสัส าหรบั 1.5 T กบั 3 T เหมอืนกนั
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MAGNETIC RESONANCE IMAGING

รหสัหลกัที่ 6 รหสัหลกัที่ 7

0 No contrast 0 Standard

1 Gastrointestinal contrast 1 MRA and/or MRV

2 Intravascular contrast 2 Standard and MRA / MRV

3 GI and IV contrast 3 Functioning MR

4

Direct administered of contrast

such as intrathecal, intra-articular 4 Standard with functioning MR

5

Standard with MRA / MRV with

functioning MR

6 MR spectroscopy

9 Unspecified 9 Unspecified
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126-09-00 MRI of brain (no contrast)

126-09-20 MRI of brain (IV contrast)

126-09-02 MRI and MRA or MRV of brain 
(no contrast)

126-09-03 Functional MRI of brain (no 
contrast)
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ICD 10 TM Radiology

Radiation oncology, Radiation Therapy.

Radiotherapy  ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 เป็น 60 และ 92

xxx-60-xx = Stereotactic surgery

xxx-92-xx = Radiation therapy
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ความรูอ้ื่นทีต่อ้งมเีพือ่ประกอบการใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 

ส าหรบั Radiation oncology (รหสัหลกัที่ 4 และ 5 เลข 60 และ
92)

Technique เชน่ ฉายจากระยะไกล (Teletherapy) ใหร้งัสโีดยวาง
Source ไวใ้กล(้Brachytherapy) เชน่ใสแ่รร่กัษามะเรง็ปากมดลกู 
ฝงัเมด็แรใ่นมะเรง็(Implantation)
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RADIOTHERAPY

รหัสที่ 6 รหัสที่ 7

0 Superficial technique 0 Non tumor

1 Brachytherapy 1 Tumor (benign or malignant)

2 Teletherapy

3 Implantation

4 Intraoperative technique

5 Other special technique

9 Unspecified 9 Unspecified
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 126-92-20   Teleradiotherapy of the brain without 

tumor identified( prophylaxis)

 126-92-21    Teleradiotherapy of the brain with 
tumor

 177-92-21 Teleradiotherapy to the orbit with 
tumor eg. Retinoblastoma of the eye

 194-92-11    Brachytherapy of nasopharynx tumor

 507-92-31   Implantation or insertion of 
radioisotope for prostate tumor

 184-60-51   Stereotactic radiosurgery of inner ear 
tumor
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Nuclear Medicine

 ใชร้หสัหลกัที ่4 และ 5 จาก 64 ถงึ 69

xxx-64-xx = Planar imaging

xxx-65-xx = PET imaging

xxx-66-xx = Tomographic imaging 

xxx-67-xx = Isotope treatment

xxx-68-xx = PET/CT imaging

xxx-69-xx = PET/MR Imaging
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ความรูอ้ื่นทีต่อ้งมเีพือ่ประกอบการใหร้หสัหลกัที่ 4 และ 5 ส าหรบั Nuclear 
medicine รหสั 64-69

 เครือ่งทีใ่ช้ เชน่ใชเ้ครือ่ง

Gamma camera(Planar=64), 

 SPECT(Tomographic=66), 

 PET CT(=68) 

 สว่นใหญ่ดจูาก report

 เป็นการรกัษาหรอืไม่ Treatment(67) เชน่ใหย้ารกัษาต่อมไทรอยดเ์ป็น
พษิ
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ความรูอ้ื่นทีต่อ้งมเีพือ่ประกอบการใหร้หสัหลกัที่ 6 และ 7 ส าหรบั Nuclear 

medicine

 ตอ้งตัง้ตน้จากใชเ้ครือ่งมอือะไรหรอืเป็นการรกัษาก่อน เลอืกจาก 64-69

 แลว้ดวูา่ใชส้าร Radiopharmaceuticals อะไร

 แลว้จงึเลอืกรหสัจาก List ตาราง

 ถา้เป็นการวนิิจฉยัทีใ่ชเ้ครือ่งมอืทีต่อ้งใชส้ารทีใ่ห้ gamma ray เชน่
Gamma camera, SPECT (64 และ 66) ใช ้list ที่ 1

 ถา้เป็นการวนิิจฉยัทีใ่ชเ้ครือ่งมอืทีใ่ชส้ารทีท่ าใหเ้กดิ Positron 
emission เชน่ PET (65) PET/CT (68) , PET/MR 
(69) ตอ้งใช้ List ที่ 2

 ถา้เป็นการรกัษา (treatment 67) ตอ้งใช้ List ที ่3
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 126-64-07 Brain scan (using Tc-99m DTPA)

 463-64-13 Liver scan (using Tc-99m sulfur colloid)

 219-64-60 Thyroid scan (using I-131)

 914-64-02 Bone scan (using Tc-99m MDP)

 926-64-21 GI system scan, for GI bleeding (using Tc-99m 
RBC)

 929-64-12 Hepatobiliary scan (using IDA compound)

 219-67-60 Treatment of hyperthyroidism using I-131

 126-68-11 Brain PET CT study using F18-FDG

 126-68-12 Brain PET CT study using F18-DOPA

 900-68-11 Whole body PET CT study using F18-FDG



Interventional Procedure



Interventional Procedure

 ใชเ้ครือ่งมอืในการสรา้งภาพเป็น guide ในการท า procedure

 เชน่ใช้ ultrasound guide, Fluoroscopy 

guide(Angiographic equipment), CT guide

 เชน่ PCN percutaneous nephrostomy ใสท่อ่เขา้ที่ renal 
pelvis ผา่นทางผวิหนงัโดยใช้ ultrasound guide จะอยูใ่นหมวด
non vascular procedure ของ Interventional 
radiology. (อาจท าโดยศลัยแพทยห์รอืรงัสแีพทย)์
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 หลกัที่ 1-3  Organ, anatomy axis

 หลกัที่ 4-5 action axis เหมอืน procedure อื่นๆ

 หลกัที่ 6 แยกระหวา่ง vascular procedure กบั non vascular 

procedure

 ใชเ้ลข 5 หมายความวา่เป็น vascular procedure เช่น angiogram, 

IVC filter placement

 ใชเ้ลข 6 หมายความวา่เป็น Non vascular procedure เชน่ PCN, 

PTBD

 xxx-xx-5x= Vascular procedure

 Xxx-xx-6x= Non vascular procedure
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 ดงันัน้การใหร้หสัของ Interventional radiology ตอ้งดหูลกัที่
4 และ 5 ก่อน จงึจะสามารถเลอืกรหสัหลกัที่ 7 ได้

 เชน่ Embolization ของหลอดเลอืดแดงตบั (Hepatic 
artery=418)

Embolization = Occlusion ซึง่เป็น action axis เลข 
30

 ถา้ท าโดยใชเ้ครือ่ง angiogram guidance รหสัหลกัที่ 6 เป็น
เลข 5 คอื vascular procedure with image guidance

 (ถา้ท าในหอ้งผา่ตดัโดยใชว้ธิผีา่ทอ้งลงไปและผกูหลอดเลอืดตบัใชร้หสัอื่น)

 รหสัจะเป็น 418-30-5x
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 หลงัจากนัน้เลอืกรหสัหลกัที่ 7 ไดโ้ดยดจูากตาราง โดยแบง่ตาม action axis

 เชน่ embolization กจ็ะตอ้งรูว้า่ใชส้ารอะไรมาท า embolization

INTERVENTION (VASCULAR)

รหสัหลกัที่4, 5 รหสัหลกัที่ 6 รหสัหลกัที่ 7

Occlusion

(Embolization) 30 5 0 = particle, permanent

1 = particle, temporary
2 = non-particle, permanent
(solid or liquid)

3 = non-particle, temporary

9 = not specified
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 418-30-50 = Transcatheter embolization of the hepatic 
artery using permanent particle (เชน่ Ivalon)

 418-30-51 = Transcatheter embolization of the hepatic 
artery using temporary particle(เชน่ gelfoam powder)

 418-30-52 = Transcatheter embolization of the hepatic 
artery using permanent non particle (เชน่ Coil)

 418-30-53 = Transcatheter embolization of the hepatic 
artery using temporary non-particle(เชน่ gelfoam piece)
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 นอกจากน้ียงัมกีารสอดสายในหลอดเลอืดเพือ่ฉีด contrast 
media (Angiogram, cardiac catheterization, 
etc) หรอืใสส่ายเพือ่ใหย้าละลายลิม่เลอืด เชน่ในผูป้ว่ย stroke

 หตัถการเหล่าน้ีใช้ image guidance ทัง้สิน้จงึอยูใ่นหมวดน้ี



INTERVENTION (VASCULAR)

รหสัหลกัที่4, 5 รหสัหลกัที่ 6 รหสัหลกัที่ 7

Introduction,

Injection

(Infusion therapy)

81 5

0 = contrast study for single vessel

1 = contrast study for 2-3 vessels

2 = contrast study for 4-5 vessels

3 =contrast study for more than 5 

vessels

4 = Transcatheter Infusion therapy 

(catheter temporary placement in 

vein or artery) 
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 335-81-50 Arteriogram of coronary artery (contrast study, 
single vessel)

 335-81-51 Arteriogram of coronary arteries(contrast study,2-
3 vessels)

 418-81-50 Arteriography of hepatic artery

 755-81-50 Arteriography of artery of lower extremity, 
unspecified(single vessel)

 755-81-51 Arteriography of arteries of lower extremity, 
unspecified (2-3 vessels)



 รหสัที ่4และ5 อื่นๆ action axis ของ vascular procedure จะมรีหสัหลกั

ที ่6 แตกต่างกนัไป

 Biopsy = 04 (xxx-04-5x)

 Bypass(TIPS) =35 (xxx-35-5x)

 Dilatation(angioplasty) = 31 (xxx-31-5x)

 Insertion (stent placement) =10 (xxx-10-5x)

 Reopening (Clot removal , thrombolysis) =41 

 (xxx-41-5x)
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Interventional procedure Non vascular procedure

 เมือ่เขา้ใจ vascular procedure แลว้กไ็มย่ากส าหรบั non vascular 

structure

 XXX-XX-6X

 หลกัที่ 7 ของ non vascular procedure image guide จะเป็นวธิกีาร

ท าวา่ผา่นทางใดเชน่ ผา่นผวิหนงั (Percutaneous) ผา่นทางกลอ้ง 

(endoscopic)
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INTERVENTION (NON-VASCULAR)

รหสัหลกัที่
4, 5

รหสัหลกัที่
6 รหสัหลกัที่ 7

Change (Exchange catheter) 12 6

0 = percutaneous or percutaneous fine

needle or cutting biopsy

Biopsy 04 1 = endoscopic
Drainage (Biliary drainage,
other drainage) 22 2 = intraoperative

Destruction (Tumour ablation) 28 3 = laparoscopic

Dilation (Non-vascular) 31

4 = 1 + any treatment (e.g.

sphincterotomy, stone removal)

Creation opening (Ostomy) 33 5 = transvascular approach

Insertion (Stent placement,
non-vascular) 41

6 = non - invasive/ superficial approach

(using ultrasound, heat or other energy with

or without image guidance)
Removal (Stone removal,
foreign body removal) 45 9 = others
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 441-33-60 Percutaneous gastrostomy, imaging guided

 463-22-60 Drainage of liver, imaging guided

 468-22-60 Percutaneous transhepatic biliary drainage 

[PTBD]

 468-22-64 ERCP with sphincterotomy and/or stone 

removal

 478-33-60 Nephrostomy, imaging guided
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ขอ้ระวงั

ตอ้งแน่ใจวา่ตัง้หลกัถกูโดยเฉพาะหลกัที่ 6และ 7 อาจจะสบัสน 
บางรหสัตอ้งเปิด guideline อยา่ใชว้ธิจี า เพราะจะผดิเสมอ
ถา้จ าผดิ

บางครัง้ report ไมช่ดัเจนคงตอ้งถามแพทย์

อยา่ใช้ 9 อยูเ่รือ่ยๆ



ปญัหาทีย่งัตอ้งแกไ้ข เพิม่เตมิ
 CT Simulation, MR Simulation for tumor treatment

 จะอยูใ่นหมวด CT และ MR เพราะไมใ่ชก่ารใหร้งัสี

Nuclear medicine radiopharmaceuticals lists 
อาจมแีกไ้ขบา้ง

 มพีมิพผ์ดิหรอืรหสัต่างกนัใน procedure เดยีวกนับา้งในตวัอยา่ง จะ
แกไ้ขต่อไป
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Contrast Media in Cardiac CT Imaging


