การกําหนนดเลขรุ่นของง Thai DRG
ศูนย์พัฒนาากลุม่ โรคร่วมไทย
ม (ศรท.) รับผิดชอบต่ออการพัฒนา Thai
T DRG โดดยมีการปรับปปรุงเป็น
ระยะ Thai DRG ที่ประกาศแต่ลละครั้ง มีการรกําหนดเลขรุ่น (Version)) เรียกว่า "ฉบบับที่ .." ของกกลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่
ย วมไทยย (Thai DRGG Version)" ปประกอบด้วยยเลข 3 ชุด โดดยมีจุดคัน่
เมื่อมีการปปรับปรุง Thai DRG จะมีการเปลี่ยนแปลงเลขรุ่น ดังนี้
1. เลขชุดที่ 1 จะเปลี่ยนแปปลงเมื่อมีการเเปลี่ยนหลักกาารสําคัญ (Conncept) ของกลุ่มวินิจฉัยโรคคร่วม ซึ่ง
เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปปลงกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม แลละน้ําหนักสัมพัพทธ์ อย่างสําคคัญ เช่น มีการรเพิ่ม/ลด
ญ่ของ MDC และ/หรื
แ
อ มีการเพิ่ม/ลด M
MDC
กลุ่มโรค (DDC) ในส่วนใหญ
2. เลขชุดที่ 2 จะเปลี่ยนแปปลงเมื่อมีการปปรับปรุงอย่างใใดอย่างหนึ่ง หหรือ ทั้งสองออย่าง ดังนี้
 มีการจัดกลุ
ด ่มใหม่ (Reeclassificatioon) เป็นผลให้้มีกลุ่มโรค (DCC) ใหม่ หรือตัดกลุ่มโรคทีมีม่ ีอยูอ่ อกไป
 มีการคําานวณค่าน้ําหนนักสัมพัทธ์ใหมม่ทั้งหมด (Reecalibration)
3. เลขชุดที่ 3 จะเปลี่ยนแปปลงเมื่อมีการปปรับปรุง ดังนี้
 มีการปรัรับปรุง libraryy (ตารางอ้างอิอิง) โดยไม่มีการเพิ่มกลุม่ โรรคใหม่ หรือตัดดกลุ่มโรคเดิมออก
อ เช่น
เมื่อมีกาารเพิ่ม หรือตัดรหั
ด สโรค/รหัสสหัตถการ หรือมีการเปลี่ยนรหั
น สระหว่างกลุ่มโรค
 มีการปรัรับเปลี่ยนค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ธใหม่ เฉพาะบบางกลุ่มโรค โดยมี
โ ผลต่อค่าน้ําหนักสัมพัททธ์ของ
กลุ่มโรคคกลุม่ อืน่ เพียงเล็กน้อย (Minnor Recalibrration)
ค่าของตัวเลลขแต่ละชุด จะเพิ
จ ่มทีละ 1 เมือ่ มีการปรัรับปรุง Thai DRG ในลักษษณะทีต่ รงกับเลลขชุดนั้นๆ
และเมือมี
่ การเปลี่ยนนเลขชุดที่ 1 หหรือ 2 ตัวเลขชชุดถัดไปจะถูกกเปลี่ยนเป็น 0 ทั้งหมด
การประกาศศเลขรุ่นของ TTDRG โดยทัว่วไปใช้ตัวเลข 3 ชุด ยกเว้นกกรณีที่ตวั เลขชชุดที่ 3 เป็นเลลข 0 จะ
ประกาาศโดยใช้ตัวเลข 2 ชุดแรกเทท่านั้น เช่น
 5.0 หมาายถึง ฉบับที่ 55.0.0
 5.1 หมาายถึง ฉบับที่ 55.1.0
 5.1.1 หหมายถึง ฉบับที่ 5.1.1
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การปรับปรรุง Thai DRGG และการเปลีลี่ยนแปลงเลขขรุ่นในระยะทีที่ผ่านมา
o การปรับบปรุง Thai DRG 3.3 เป็น 4.0
4 นั้น เปลียยนแปลงเลขรุ
่
รนชุ
่ ดที่ 1 เนื่องจากมี
อ
การ
เปลีย่ นแแปลงหลักการรสําคัญที่ทําให้ Thai DRG 4.0 แตกต่างจาก Thai DRRG 3.3 คือ กาารให้
ความสําคั
า ญต่อกระบบวนการรักษาา ซึ่งมีผลต่อ M
MDC ส่วนใหญ
ญ่ เช่น
 คครอบคลุมการรทําหัตถการมากกว่า 1 แห่งง/ มากกว่า 1 ครัง้ ในการนนอนโรงพยาบาลครั้ง
เดียวกัน
 มีการเปลี่ยนแนนวทางการจัดดกลุ่มในผู้ป่วยยโรคมะเร็งตามมวิธีการรักษา
o การปรับบปรุง Thai DRG 4.0 เป็น 5.0
5 (= 5.0.0)) นั้น เปลีย่ นแแปลงเลขรุน่ ชุดที่ 1 เนื่องจจากมีการ
เปลีย่ นแแปลงหลักการรสําคัญ คือ กการใช้ข้อมูลในการจั
ใ
ดกลุ่มมทีล่ ะเอียดยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลต่ออการเพิ่ม
กลุ่ม MDDC และเพิ่ม//ลด DC ในหลลาย MDC เช่น
 ใให้ความสําคัญ
ญต่อโรคหลักในนการจัดกลุม่ ของ
ข Tracheoostomy
 มีการใช้ Dischharge type ในการกํ
ใ
าหนดกลุ่มโรคในหลลาย MDC
 มีการเพิ่มกลุ่มโโรคโดยใช้โรคค/หัตถการเพิม่มเติมในหลาย MDC
 เพพิ่มกลุ่มผู้ป่วยยที่มีวันนอนสั้น
o การปรับบปรุง Thai DDRG 5.0 เป็น 5.1 (= 5.1.00) นั้น เปลี่ยนนแปลงเลขรุ่นชุ
น ดที่ 2 เนื่องงจากมีการ
เปลี่ยนแแปลงไม่มาก แแต่มที ั้งการเพิ่ม DC ใหม่ แลละตัด DC ทีม่มีีอยู่เดิม ได้แก่
 กการเพิ่มเติม เปปลี่ยนแปลงแลละยกเลิก รหัสโรคและรหั
ส
สสหัตถการให้ทันสมัย
 ยยกเลิก DRG ขของกลุ่มผู้ป่วยยทีม่ ีวันนอนน้ออยกว่า 2 ชั่วโมง
โ
 เพพิ่ม DRG สําหหรับการตั้งครรรภ์ คลอดและะภาวะหลังคลลอดที่มีการทํา Tracheostoomy
o การปรับบปรุง Thai DRG 5.1 เป็
เ น 5.1.1 นนั้น เปลี่ยนแแปลงเลขรุน่ ชุดที่ 3 เนื่องงจากมีการ
เปลี่ยนแแปลงไม่มาก ไไม่มีผลให้มีกลุ่ม DC ใหม่หรือตัดกลุม่ DCC ออก โดยมีเพี
เ ยงการเพิ่มแและยกเลิก
รหัสโรคค ยกเลิกรหัสหัตถการ เปลี่ยยนแปลงคําอธิธิบายของรหัสโโรค และรหัสหหัตถการ
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