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FAQ TDRG 6.2 
……………………………….. 

1. การใช้ TDRG version 6.2 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
a. กองทุนสวัสดิการข้าราชการ ประกาศใช้ TDRG Version 6.2 เป็นเครื่องมือในการ

จ่ายเงินให้สถานพยาบาล “ส าหรับผู้ป่วยในทุกรายที่จ าหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 
เป็นต้นไป” (ประชุมชี้แจงสถานพยาบาล 26-27 พย. 2560, ประกาศใช้ตามหนังสือ
กระทรวงการคลังเลขท่ี กค 0416.4/ว 485 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 เรื่องการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม) 

b. กองทุนประกันสังคม ประกาศใช้ TDRG Version 6.2 เป็นเครื่องมือในการจ่ายเงินให้
สถานพยาบาล “ส าหรับผู้ป่วยในที่จ าหน่ายตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป” โดย
ผ่านการประชุมประชาพิจารณ์ TDRG6.2 ส าหรับสถานพยาบาลในกองทุนประกันสังคม 
วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 และประชุมชี้แจงสถานพยาบาลหลักของกองทุนประกันสังคม
เรื่องการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ด้วย TDRG 6.2 ในวันท่ี 25-26 ธันวาคม 
2560 

c. กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “ยังไม่ประกาศใช้ TDRG Version 6.2”  

2. หนังสือการจัดกลุม่วินจิฉัยโรคร่วมไทยและน้ าหนักสัมพัทธ์ ฉบับ 6.2  (TDRG 

Version 6.2) มีท้ังหมด 7 เล่ม ประกอบด้วย 
1) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ าหนักสมัพัทธ ์ฉบับ 6.2 เล่ม 1 
2) การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ าหนักสมัพัทธ ์ฉบับ 6.2 เล่ม 2 
3) ภาคผนวก F1 ตอน 1 (DCL Table ส าหรับรหัสโรคท่ีขึ้นต้นด้วยอักษร  A – E) 
4) ภาคผนวก F1 ตอน 2 (DCL Table ส าหรับรหัสโรคท่ีขึ้นต้นด้วยอักษร  F – J) 
5) ภาคผนวก F1 ตอน 3 (DCL Table ส าหรับรหัสโรคท่ีขึ้นต้นด้วยอักษร  K – O) 
6) ภาคผนวก F1 ตอน 4 (DCL Table ส าหรับรหัสโรคท่ีขึ้นต้นด้วยอักษร  P – Z) 
7) ภาคผนวก F2 CC Exclusion Lists 

โดยทั้ง 7 เล่ม ส านักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทยได้จัดท าในรูปแบบ Pdf ไฟล์ ให้โรงพยาบาล 
Download ได้ที่  www.tcmc.or.th  และ  www.chi.or.th   
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 ทั้งนี้ หนังสือคู่มือ เล่ม 1 และเล่ม 2 (รูปแบบหนังสือ) ได้แจกให้โรงพยาบาลทุกแห่ง
ที่มาประชุมชี้แจงสถานพยาบาล 26-27 พย. 2560 ของสิทธิสวัสดิการข้าราชการ และ
ประชุมชี้แจงสถานพยาบาลหลักของกองทุนประกันสังคมเรื่องการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 
 

3. โปรแกรมการจัดกลุม่วนิิจฉัยโรคร่วมไทย (Grouper) 

a. โปรแกรม TDRG Grouper 6.2  “ส าหรับวิเคราะห์ผู้ป่วยหลายรายพร้อมกัน” พร้อม

ค าอธิบายการใช้และตัวอย่างไฟล์ข้อมูลส าหรับ grouper สามารถ Download ได้ท่ี 

www.tcmc.or.th และ www.chi.or.th   

b. โปรแกรม TDRG Seeker 6.2 “ส าหรับการศึกษาเฉพาะราย” อยู่ในระหว่างทดสอบ

โปรแกรม คาดว่าจะน าขึ้น www.tcmc.or.th ให ้Download ได้ภายใน “เดือนมกราคม 

2561” 

4. รหัสโรคและรหัสหตัถการ 
a.  ทีมผู้พัฒนาก าลังด าเนินการจัดท าหนังสือรหัสโรคและรหัสหัตถการให้โรงพยาบาล  

โดยรหัสโรคจะอ้างอิงจาก ICD-10-WHO 2016 และรหัสหัตถการจะอ้างอิงจาก ICD-
9-CM 2015 ซึ่งคาดว่าจะสามารถ Download ได้ที่ www.tcmc.or.th ภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561 แต่ระหว่างนี้ให้โรงพยาบาลสามารถ download หนังสือ ICD-10-
2016 ของ WHO ทั้ง 3 เล่มมาศึกษาได้ตามที่ link ใน www.tcmc.or.th และ 
เอกสารสรุปการปรับเปลี่ยนรหัสโรคและรหัสหัตถการใน Thai DRG6.2 (จาก Thai 
DRG 5.1) ใน www.tcmc.or.th 

b. ทั้งนี้ส าหรับรหัสโรคและรหัสหัตถการ อนุโลมให้สถานพยาบาลสามารถใช้ ICD-10-
2010 และ ICD-9-2009 ได้โดย TDRG 6.2 grouper สามารถรองรับรหัสโรคและรหัส
หัตถการ version เก่าและ version ใหม่ ได้จนกวา่โรงพยาบาลจะมีความพร้อม ตาม
รูป 

http://และ/
http://www.tcmc.or.th/
http://www.tcmc.or.th/main/index.php/139-thai-drg6-2-thai-drg-5-1
http://www.tcmc.or.th/main/index.php/139-thai-drg6-2-thai-drg-5-1
http://www.tcmc.or.th/
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5. การส่งข้อมลู: โรงพยาบาลสามารถส่งข้อมูลด้วยโครงสร้างเดิม “ไม่มีอะไร
เปลี่ยนแปลง” โดยสกส.จะ run TDRG 6.2 ให้ส าหรับสิทธิข้าราชการและสิทธิ
ประกันสังคม และมีการตอบกลับไปให้โรงพยาบาล 

6. ส านักพัฒนากลุ่มโรครว่มไทยมีแผนจะ “จัดอบรมการใช้งาน TDRG v6.2” 
ส าหรับผู้สนใจ โปรดตดิตามข่าวสาร หรอืสอบถามเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ TDRGv6  
ได้ที่  

 
……………………………………………………….. 

04/01/2561 


