การใหรหัสโรคกับระบบการเบิกจายตามหลักประกันสขภาพ
ุ
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
วันั ที่ี 277 กุมภาพันั ธ 25588
ณ. โรงแรม ที เค พาเลส กทม.

1

Medical audit
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยสํานักตรวจสอบ
การชดเชยและคณภาพบริ
การชดเชยและคุ
ณภาพบรการ(
การ( สตช.)
สตช ) มหนาทในการพฒนาระบบ
มีหน ้าทีใ่ นการพัฒนาระบบ
และดําเนินการตรวจสอบความถูกต ้องของการเบิกจ่ายชดเชยและ
คณภาพบริ
คุ
ณภาพบรการใหถู
การให ้ถกต
กตอง
้อง เปนไป
เป็ นไป ตามมาตรฐาน 4 ดาน
ด ้าน ดงน
ดังนี้
1. Coding audit เป็ นการตรวจสอบการจ่ายชดเชยในระบบ DRG
2 Billing audit เปนการตรวจสอบการเรยกเกบตามรายการซง
2.
เป็ นการตรวจสอบการเรียกเก็บตามรายการซงึ่
่ Instrument
เป็ น ontop payment นอก DRGs เชน
3 Quality Audit เปนตรวจสอบการใหบรการโดยเปรยบเทยบ
3.
เป็ นตรวจสอบการให ้บริการโดยเปรียบเทียบ
่
กับ CPG.ทีส
่ ปสช.โดยสํานักหรือกองทุนทีร่ ับผิดชอบกําหนด เชน
โรคนิว่ โรคมะเร็งเต ้านม เป็ นต ้น
4. Medical record audit เป็ นการตรวจสอบความถูกต ้องของ
ข ้อมูลทีถ
่ ก
ู บันทึกในเวชระเบียน

CODING AUDIT 2558

1

• ตรวจสอบแบบ Selected Case

2

• ตรวจสอบแบบSelectedหนวยบรการ
ตรวจสอบแบบSelectedหน่วยบริการ

3

• การพฒนาการจดการขอมู
การพ ัฒนาการจ ัดการข้อมลเบิ
ลเบกจาย
กจ่าย
ผิดปกติ

4

• การพ ัฒนาระบบการจ ัดการกรณีหน่วย
บริการเรียกเก็บเกินจริง
บรการเรยกเกบเกนจรง

5

การพ ัฒนาการตรวจสอบในระบบe-MA
• การพฒนาการตรวจสอบในระบบe-MA
3

ตรวจสอบเฉพาะกรณี Selected case / หน่วยบริการ
กรณีท ี่ 1 : คัดเลือกหน่วยบริการ โดยนํ าผล Grading หน่วยบริการจากผล
การตรวจสอบ Random case ปี 2557 หน่วยบริการที่ score
ความผิดพลาด > Mean ประเทศ หรอเขต
ความผดพลาด
หรือเขต
กรณีท ี่ 2 : คัดเลือกหน่วยบริการ นํ าผล selected case ปี 2557 ทีพ
่ บความ
ผิดพลาด Top - 20
ผดพลาด
กรณีท ี่ 3 : Selected case ตามเงือ
่ นไขความผิดพลาดของ ICD 10
ICD9CM DRGs
กรณีท ี่ 4 : พบความผิดพลาดทีพ
่ บจากการเบิกจ่ายของกองทุนต่างๆทัง้ ใน
และนอก UC
กรณีท ี่ 5 : หน่วยบริการทีส
่ รุป และให ้รหัสมากเกินหลักฐาน (SA2D ,
CA2D) สูงผิดปกติ
4

Selected หน่วยบริการ
1
1.
2.
3.
4.
5.

คะแนนweight รวม 6 คะแนน
เกณฑ์ 6(3) : หนวยบรการทประเมนดวยเกณฑปรบ
เกณฑ
หน่วยบริการทีป
่ ระเมินด ้วยเกณฑ์ปรับ 10 เทา
เท่า > Mean
ประเทศ *** (2 คะแนน)
เกณฑ์ Grading คะแนน < Mean : คัดเลือกหน่วยบริการ โดยนํ าผล
R d
Random
case ปี 2557 มา Grading
G di หน่่วยบริก
ิ าร ทีผ
ี่ ลการตรวจสอบพบ
ส
ความถูกต ้องน ้อยกว่าค่า mean ประเทศ (1 คะแนน)
เกณฑ์ Select : หน่วยบริการทีต
่ รวจ Selected พบว่าร ้อยละการ
เปลีย
่ นแปลง Adjrw > Mean ประเทศ (1 คะแนน)
เกณฑ์ Select 2 : หน่วยบริการทีต
่ รวจ Selected พบจํานวนการ
เปลีย
่ นแปลง Adjrw
j
> Mean ประเทศ ((1 คะแนน))
เกณฑ์ CA2D : หน่วยบริการทีใ่ ห ้รหัสมากเกินสงิ่ ทีแ
่ พทย์สรุป > Mean
ประเทศ (1 คะแนน)

Selected case ไม่มกี ารตรวจ Randomในปี 2558
 เงือ
่ นไข 2557 (52 เงือ
่ นไข)
 เงือ
่ื นไข
ไ 2558 ((20 เงือ
่ื นไข)
ไ )
5

จํานวนหน่วยบริการทีเ่ ข้าเป้าหมายต้องตรวจสอบ ปี 2558
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

ี งใหม่
1 เชยงใหม
เชย
2 พิษณุโลก
3 นครสวรรค์
4 สระบุร ี
5 ราชบุร ี
6 ระยอง
7 ขอนแก่น
8 อุ
อดรธานี
ดรธาน
ี า
9 นครราชสม
10 อบลราชธานี
อุบลราชธาน
11 สุราษฎร์ธานี
12 สงขลา
13 กรุงเทพ

จํานวน รพ

เข ้าเกณฑ์Grading

ร ้อยละ

101

54
37
37
41
49
32
41
37
41
36
44
39
24
512

53 47
53.47

49
47
79
74
72
63
81
85
66
71
70
42

900

75.51
78.72
51.90
66.22
44.44
65.08
45 68
45.68
48.24
54.55
61.97
55.71
57.14
56.89

เป้าหมายการตรวจสอบเวชระเบียน ปี 2558
เขต

จํา
ํ นวนเวชระเบีย
ี น / หน่ว
่ ยบริก
ิ าร
150

250

ี งใหม่
เขต 1 เชย

30

22

เขต 2 พิษณุโลก

15

16

เขต 3 นครสวรรค์

14

14

เขต 4 สระบุร ี

25

เขต 5 ราชบุร ี

จํา
ํ นวนหน่ว
่ ย
บริการ
400 450 500 600 700 800

2
4

1

4

1

2

11

2

3

41

28

16

3

2

49

เขต 6 ระยอง

22

6

3

1

32

เขต 7 ขอนแก่น

23

11

5

2

41

ุ รธานี
เขต 8 อุด

28

6

3

ี า
เขต 9 นครราชสม

28

10

2

เขต 10 อุบลราชธานี

12

20

3

เขต 11 สุราษฎร์ธานี

22

15

เขต 12 สงขลา

25

เขต 13 กรุงเทพมหานคร
Grand Total

1

54

1

1

37

41
1

2

7

1

4

15

6

2

1

287

160

31

23

1

2

37

3

1

37

1

36
44

2

39
24

4

5

512

แผนการตรวจสอบ Billing audit 2558
1

้ การซํ้าหลายครัง้ (>3 ครัง้ ) และหรือค่าบริการในแต่ละ
OP-AE กรณีมาใชบริ
ครัง้ มีมล
ู ค่าสูงู ((>3,000
,
บาท))

2

้ มีการ
OP-อปท กรณีเบิกจ่ายตรง ทีต
่ รวจพบข ้อมูลมีปัญหาเรือ
่ งเบิกซํ้าซอน
เบิกด ้วยใบเสร็จจํานวนมาก และหรอคาบรการในแตละครงมมู
เบกดวยใบเสรจจานวนมาก
และหรือค่าบริการในแต่ละครัง้ มีมล
ลค่
คาสู
าสงง
้ NED จํานวนมาก
(>3,000 บาท)และการใชยา

3

ข ้อเข่าเทียม
ขอเขาเทยม

4

่ ายสวนหัวใจ
การใสส

5

แพทย์แ
์ ผนไทย:
ไ
ผลการตรวจพบมีป
ี ั ญหาเรือ
่ื งบุคลากร/คุ
/ ณภาพ

6

ื้ จัดจ ้าง และ
รองเท ้าเบาหวาน : ผลการตรวจพบมีปัญหาเบิกก่อนการจัดซอ
คุณภาพรองเท ้าไม่เป็็ นตามมาตราฐาน

7

เครือ
่ งชว่ ยฟั ง : Outsource ราชวิทยาลัยENT. จํานวน 500 ฉบับ
8

แนวทางการตรวจสอบ Quality audit ปี 2558
อ ันด ับ

ระบบ

การดําเนินงาน

1

S
Stone

l
้
้องการของ
เขต
Deployลงเขตตามความต

2

Stroke

ตรวจสอบรวมศูนย์ข ้อมูลทัง้ หมดทีใ่ ห ้บริการปี 2558

3

STEMI

Deployลงเขตตามความต ้องการของ เขต

4

ยาจ2 กรณี IVIG

เฉพาะเขตทีไ่ ม่ได ้ตรวจสอบปี 2557

5
6
7

Asthma
Hemodialysis
MRA

Deployลงเขต (ตามความต ้องการของเขต/QOF)
Deployลงเขต และตรวจสอบร่วม3 กองทุน
ประกาศเกณฑ์การประเมินใหม่ ยังไม่ตรวจสอบ

8

Peginterferon

Post audit ข ้อมูลปี 56,57
Pre-Audit
Pre
Audit ขอมู
ข ้อมลก่
ลกอนการจายชดเชยป
อนการจ่ายชดเชยปี 58

9

้ ตรดือ
HIV กรณีใชยาสู
้ ยา

พัฒนาระบบตรวจสอบร่วม3 กองทุน

10

CA Protocol

เฉพาะข ้อมูล
ู ผิดปรกติทแ
ี่ จ ้งจากสํานักจ่ายชดเชย

11

CA Breast-Lung-Colon

ตรวจสอบคุณภาพบริการเฟส 2
9

1. การตรวจสอบการเบิกจ่ายผู ้ป่ วยใน
Coding audit และ Instrument ในบางรายการ
2. การตรวจสอบด ้านคุณภาพการบริการและการรักษา
โรคมะเร็ง ฟอกเลือดด ้วยเครือ
่ งไตเทียม
้ื ดือ
HIV กรณีเชอ
้ ยา
3. การตรวจสอบก่อนการเบิกจ่าย
ี าหลักแห่งชาติ บัญช ี จ (2)
ในบัญชย
4. การเบิกจ่ายค่ารักษาผู ้ป่ วยนอก
ระบบสวัสดิการข ้าราชการและอปท.
10
โดยการสร
้างทีมงานร่วมหรือเป็ นหน่วยงานกลางและลงตรวจสอบพร ้อมกัน

คู่มอื แนวทางปฏิบตั ิในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2557
 วัตถุประสงค์ของการทบทวนเวชระเบียน
เป้ าหมายการตรวจสอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กระบวนการดําเนินงานการตรวจสอบเวชระเบียน
กระบวนการดาเนนงานการตรวจสอบเวชระเบยน
หลักฐานการตรวจสอบเวชระเบียน
แนวทางการพิจารณาเอกสารการตรวจสอบเวชระเบียนของ
แนวทางการพจารณาเอกสารการตรวจสอบเวชระเบยนของ
คณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน สปสช
ข ้อกําหนดแนวทางการอุทธรณ์
้
ข ้อตกลงในการใชเอกสารและแนวทางการตรวจสอบฯ
ขัน
้ ตอนกระบวนการตรวจสอบ
กฎหมายทีเ่ กีย
กฎหมายทเกยวของ
่ วข ้อง
แนวทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนรายโรค
ทางการตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียนกรณีหต
ทางการตรวจสอบหลกฐานในเวชระเบยนกรณหตถการ
ั ถการ
11

แนวทางการพิจารณาเอกสาร
ประกอบการตรวจสอบเวชระเบี
กอ ก วจสอ ว
ยน

แพทยหญ
ญิงกฤ
กฤติยา ศรีประเสริ
สฐ
สํานักตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ สปสช.
12

แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน
1. หลักฐฐานในสําเนา OPD card ที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบครั้งนั้น
เพื่อพิสูจน์หลักฐานการดําเนินของโรค เช่นโรคเรื้อรัง กรณีEMCO เป็นต้น
2 ใบ Summary discharge (General Summary) ประเดนการ
2.
ประเด็นการ
พิจารณามีดังนี้
2 1 ใบ
2.1
ใ Summary
S
discharge
di h
(General
(G
l Summary)
S
) กรณทม
ี ี่ ี
ใบ summary discharge หลายใบ จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน
ที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจสั่งการ ระบุว่าใช้ใบ summary discharge ใบใด
ในการตรวจสอบ หากไม่มีจะใช้ใบแรกสุุดของเวชระเบียนในการตรวจสอบ
โดยแบบฟอร์มดังกล่าวมีข้อมูลครบถ้วนเช่นเดียวกับ general summary
discharge จงเปนเอกสารทยอมรบได
จึงเป็นเอกสารที่ยอมรับได้

แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน
2.2 การลงนามรับรองการสรุปเวชระเบียน แพทย์ลงนาม
attending or approval ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ ยกเว้น นักศึกษาแพทย์ลง
นามได้เพียง attending และมีแพทย์ลงนามรับรอง จึงจะถือว่าเป็นใบสรุปุ
การรักษาพยาบาลที่สมบูรณ์ หากไม่มีการลงนามรับรองจะถือว่าเวช
ระเบียนดังกล่าวไม่มีการสรปการรั
ระเบยนดงกลาวไมมการสรุ
ปการรกษาพยาบาล
กษาพยาบาล
2.3 กรณีการสรุปเวชระเบียนในระบบอิเลคทรอนิคส์ ต้องมีการ
สืบค้นในระบบ Log
สบคนในระบบ
L IInไดวาแพทยผู
ได้ว่าแพทย์ผใ้ ดเปนผู
ดเป็นผ้สรปการรั
รุปการรกษาพยาบาลในใบ
กษาพยาบาลในใบ
general summary discharge
2.4 การสรุปการโรคหรือหัตถการเป็น็ รหัส หรือสรุปด้วยดินสอ ถือ
ว่าไม่มีการสรุปการรักษาพยาบาล
เวชระเบียนที่ไม่มกี ารสรุปการรักษาพยาบาลจะได้ SA=5 แต่สามารถตรวจสอบcoding audit ต่อได้

แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน
3. แบบบันทึกการซักประวัติ และตรวจร่างกาย (Admission
note)
t ) เอกสารการประเมนตางๆ
ส
ป ิ ่ ๆ ทเกยวของผู
ี่ ี่ ้ ้ปวย
่ เชน
ช่ ใบประเมนระบบ
ใ ป ิ
ประสาท NIHSS Barthel’s Index MRS เป็นต้น ในการตรวจสอบ
สามารถใช้ข้อมูลที่บันทึกโดยแพทย์เท่านั้น ในกรณีบุคลากรอื่น เช่น
นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ทําการบันทึกข้อมููลแทนแพทย์จะต้องมีการลง
นามโดยแพทย์ในแบบ history, physical examination กํากับจึงจะถือ
ว่าเป็นข้อมลที
วาเปนขอมู
ลทมความนาเชอถอและสามารถอางองในการตรวจสอบเวช
่มีความน่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงในการตรวจสอบเวช
ระเบียนได้
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4. Progress
g Note ในการตรวจสอบสามารถใช้ข้อมููลที่บันทึกโดย
แพทย์เท่านั้น ในกรณีบุคลากรอื่น เช่น นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักกายภาพบําบัด นันกโภชนากร
นกกายภาพบาบด
กโภชนากร ทาการบนทกขอมู
ทําการบันทึกข้อมลแทนแพทย์
ลแทนแพทยจะตองมการ
จะต้องมีการ
ลงนามโดยแพทย์กํากับ จึงจะถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและ
สามารถอ้า้ งอิิงใในการตรวจสอบเวชระเบีียนได้
ไ ้
5. Doctor’s order ใช้คําสั่งการรักษาพยาบาลของแพทย์เท่านั้น ใน
กรณีนักศึกษาแพทย์ หรือการบันทึกของพยาบาลที่รับคําสั่ง (รคส) ต้องมีการ
ลงนามกํากับโดยแพทย์ทกกครั
ลงนามกากบโดยแพทยทุ
ครงทสงการรกษาพยาบาล
้งที่สงั่ การรักษาพยาบาล หากไมมการลงนาม
หากไม่มีการลงนาม
รับรองไว้ ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถใช้อ้างอิงประกอบการตรวจสอบเวช
ระเบียนได้
ระเบยนได
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6. Operative note ผู้ป่วยทีม่ ีการทําหัตถการต้องมีใบ operative note
ประกอบการตรวจสอบ กรณีี non OR procedure ให้
ใ ้บันทึึก short operative note
ในบันทึกความก้าวหน้าของโรคได้ ในเบื้องต้นต้องมีขอ้ มูลสิง่ ที่ตรวจพบ และ
รายละเอียี ดของการทําํ หัตั ถการ ในกรณี
ใ
ใี ช้บ้ นั ทึกึ การผ่า่ ตัดั ทีเ่ี ป็น็ แบบพิิมพ์์สําเร็็จรูป
โดยบันทึกข้อมูลบางส่วนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการทําหัตถการจะต้องมีการลงนาม
ของแพทย์ผ์ ้ทู ําหัตั ถการ จึงึ จะถือื ว่า่ เป็น็ บัันทึึกทีมี่ คี วามสมบูรณ์์
การตรวจสอบหลักฐานการทําหัตถการของแพทย์ให้ยดึ ข้อมูลในdescription
ขันั้ ตอนการทําํ หัตั ถการเป็ป็นข้อ้ มูลประกอบการตรวจสอบเวชระเบี
ป
ยี น หากมีเี พียี งการ
สรุปโรคหัตถการในข้อมูลเบื้องต้นของบันทึกการทําหัตถการไม่สามารถใช้อา้ งอิงเพื่อ
เป็ป็นหลัักฐานการตรวจสอบเวชระเบีียนได้
ไ ้ กรณีที ีเ่ ป็น major OR ต้อ้ งมีี operative
note เสมอ ถ้าไม่มีถอื ว่าไม่มบี ริการ โดยแยกเขียนให้ชัดเจน non OR กับ major OR
กรณีลี ายมือื อ่า่ นไม่
ไ อ่ อก ถือื ว่่าไม่
ไ ม่ ีการให้
ใ บ้ ริกิ าร อนุโลมให้
ใ ห้ น่ว่ ยบริกิ ารสามารถแจ้ง้
คําแปลมาก่อนการตรวจสอบได้
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7 Anesthetic record (ถาม)
7.
(ถ้ามี) โดยการทาหตถการวสญญประเภท
โดยการทําหัตถการวิสัญญีประเภท
general anesthesia หรือ regional anesthesia เพื่อประกอบการดูแล
ผู้ป่วยระหว่างการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อ้ นทีเ่ กิดขึนึ้ ก่อนผ่าตัด ระหว่าง
และหลังการผ่าตัด เช่น Intraoperative bleeding เป็นต้น
8. Graphic sheet แบบฟอร์มบันทึก vital signs ของผู้ป่วยโดย
การวาดกราฟ ได้
ไดแก
แก่ body temperatures blood pressure pulse
rate respiratory rate และยังสามารถใช้ตรวจสอบการบันทึกจํานวน
วนที
โ
l
leave
d การสิิ้นสุดการรกษา
day
ั
ั ผี่ ู้ปว่ ยเข้า้ อยู่ในโรงพยาบาล
น้ําหนักผู้ป่วย fluid intake/output ในรูปต่าง ๆ ของการพยาบาล
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99.Nurses’s Note ต้องตรวจสอบแบบประเมินสมรรถนะทางการ
พยาบาล ใบบันทึกการให้ยาของพยาบาล บันทึกการเฝ้าระวังอาการ
ผูผ้ป่ววยย แผนการจํ
แผนการจาหนายผู
าหน่ายผ้ป่ววยย เปนขอมู
เป็นข้อมลประกอบการตรวจสอบว่
ลประกอบการตรวจสอบวามการ
ามีการ
ดําเนินการตามคําสั่งแพทย์ หรือไม่ การประเมินสภาพผู้ป่วยระหว่างที่นอน
ใ โ
ในโรงพยาบาล
เหตุการณ์ท์ ีไ่ ม่่พึงประสงค์ต์ ่างๆ เวลารับั และจําํ หน่า่ ยผู้ป่วย
เวลาการon ventilator
กรณีที่ต้องตรวจสอบการให้ยาว่ามีการให้ยากับผู้ป่วยจริงหรือไม่ ต้อง
ตรวจสอบจากใบบันทึกการให้ยาและพบลายเซ็นของพยาบาลกํากับ เช่น
ยา streptokinase, chemotherapy blood transfusion เป็นต้น
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10. ผลการตรวจเพิ่มเติมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับผู้ป่วยไว้นอน
โรงพยาบาลในครั้งนั้น เช่น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลตรวจรังสี
วิทยา ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา เอกสารการให้รังสีรักษา แบบบันทึกการ
ให้บริการทางกายภาพบําบัด แบบฟอร์มกํากับการใช้ยาบัญชีจ.2 ประกอบการ
ตรวจสอบด้วยทกครั
ตรวจสอบดวยทุ
กครง้ง ซึซงอาจเปนการตรวจโดยหนวยบรการททาการรกษา
่งอาจเป็นการตรวจโดยหน่วยบริการที่ทําการรักษา
หรือหน่วยบริการอื่นๆ ที่ส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือผล
การตรวจสอบทางห้อ้ งปฏิ
ป บิ ัติการทีบ่ี ันทึึกไไว้้โดยหน่่วยบริิการทีีส่ ่งมารัับการ
รักษาในหน่วยบริการแห่งนั้น เป็นต้น
กรณีที่มีการวินิจฉัยมะเร็งควรมีผล ที่เป็น official report หากไม่มีให้ใช้
บันทึกของแพทย์ที่บอกรายละเอียด ชนิด ตําแหน่ง การรักษาที่ผ่านมา (คําว่า
underlying CA……อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะระบุว่าผู้ป่วยรายนั้นเป็นมะเร็ง)
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11. การสงการรกษาพยาบาลของแพทยโดยร
การสั่งการรักษาพยาบาลของแพทย์โดยระบว่
บุวาาใหยาเดม
ให้ยาเดิม พยาบาล
จะต้องรับคําสั่งและดําเนินการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยตามคําสั่งของแพทย์ ถ้า
ไม่มีการจัดยาให้ผป้ ่วย
ไมมการจดยาใหผู
วย หรอระบุ
หรือระบว่วาใหผู
าให้ผ้ป่วยรบประทานเอง
วยรับประทานเอง ไม่
ไมถอวาเปน
ถือว่าเป็น
การรักษาโรคดังกล่าวของผู้ป่วยในการ admit ครั้งนั้น
การConsultation แพทย์ต์ ่างแผนก ผู้เชีย่ี วชาญเฉพาะทางมาเพือื่ ให้
ใ ้
คําปรึกษา หรือการรักษา ถือเป็นการให้การดูแลรักษาเพิ่มเติมโดยไม่
จําเป็นต้องมีการสั่งให้ยาร่วมด้วยก็ได้
กรณีที่เป็นการให้ยากลับบ้าน home med ซึ่งเป็นยาที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับการรักษาพยาบาลในครั้งนั้น ไม่ถือว่าโรคที่เป็นการรักษาผู้ป่วยในการ
admit ครงนน
ครั้งนัน้
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12. การใช้
ใ ้สัญลัักษณ์์ลึกลับั ข้้อตกลงพิเิ ศษ รหัสั ลัับทีีใ่ ช้้และเป็็นทีี่
รับรู้เฉพาะในโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่ง ไม่สามารถใช้อ้างอิงเพื่อ
การสรุปโรคหรือหัตถการได้ ซึ่งอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ได้ เช่น UP B24 เป็นต้น ยกเว้นมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ลง
นามโดยผู้มีอํานาจสั่งการ ชี้แจงการใช้ข้อตกลงดังกล่าว
แพทย์จําเป็นต้องสรปโรคและหั
แพทยจาเปนตองสรุ
ปโรคและหตถการเปนชอโรคและหตถการเปน
ตถการเป็นชื่อโรคและหัตถการเป็น
ลายลักษณ์อักษรเท่านั้นโดยไม่ใช้คําย่อที่ไม่สากล ถ้าผู้ตรวจสอบไม่
สามารถอ่า่ นลายมืือนัน้ั ๆได้
ไ ้ โดยการใช้
โ
ใ ค้ วามพยายามอย่า่ งเต็ม็ ทีแ่ี ล้ว้ ถืือ
ว่าไม่สามารถใช้ข้อความนั้นๆ มาประกอบการตรวจสอบได้
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13. คณ
คณะแพทย์
แพทยผูผต้ รวจสอบเวชร
รวจสอบเวชระเบี
เบยน
ยน ตองไมทาการแปลขอมู
ต้องไม่ทําการแปลข้อมลทาง
ลทาง
คลินิก หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยไม่พบการบันทึกคํา
วินิจฉัยโรคของแพทย์ผร้ ักกษา
วนจฉยโรคของแพทยผู
ษา และเพมการวนจฉยโรคใหกบเวชระเบยน
และเพิ่มการวินิจฉัยโรคให้กับเวชระเบียน
ฉบับนั้นๆ โดยการดูใบสั่งยา การรักษา และคาดเดาว่า ผู้ป่วยเป็นโรคใด
ถึงึ แม้ว้ ่าจะพบว่า่ มีีการให้
ใ ้การรักั ษาก็ต็ าม
คณะผู้ตรวจสอบจะใช้เอกสารหลักฐานในเวชระเบียนบันทึกโดย
แพทย์ หรือมีลายเซ็นของแพทย์กํากับเท่านั้น ได้แก่ บันทึกการรับผู้ป่วย
บันทึกการดําเนินโรค การวินิจฉัยโรค หลักฐฐานที่สนับสนนการ
ุ
วินิจฉัยโรค บันทึกการทําหัตถการ และการประเมินผลการรักษา เป็นต้น
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14. คณ
คณะผ้ผูตรวจสอบจ
รวจสอบจะใช้
ใชเอกสารแล
เอกสารและเวชระเบี
เวชร เบยนแล
ยนและเอกสารการเงิ
เอกสารการเงนน
ที่ หน่วยบริการจัดเตรียมหรือจัดส่งให้ สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ณ.
แหงชาต
ณ วนตรวจสอบ
วันตรวจสอบ ซึซงถอวาเปนเอกสารทสมบู
่งถือว่าเป็นเอกสารที่สมบรณ์
รณเรยบรอยแลว
เรียบร้อยแล้ว
เป็นหลักฐานในการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสโรค รวมถึงการอุทธรณ์
เว้น้ แต่่เอกสารนัน้ั ออกรายงานหลังั วันั ทีีท่ ําการตรวจสอบ หน่่วยบริิการ
สามารถส่งเป็นเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้
เพื่อไม่ให้เกิดกรณีโต้แย้งภายหลังว่าผู้ตรวจสอบไม่เห็นเอกสาร
นั้นๆๆเอง ผ้ตู รวจสอบควรทําการบันทึกไว้ในช่อง Remark หรือให้
ทางสปสช. เขต ดําเนินการ Scan เวชระเบียนฉบับนั้นๆ ไว้
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15. กรณีการเบิกจ่ายอุุปกรณ์และอวัยวะเทียม หรือการให้บริการแบบ Fee
for Service ต้องตรวจสอบเอกสาร ดังนี้
ก กรณอุ
ก.
กรณีอปปกรณ์
กรณและอวยวะเทยมราคาสู
และอวัยวะเทียมราคาสงง ต้ตองตรวจสอบวาม
องตรวจสอบว่ามี Sticker
ที่ระบุ รุ่น/เลขที่ (serial number) ของอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ต้อง
ตรวจสอบรายล อียด หลกฐานวามการใชอุ
ตรวจสอบรายละเอยด
หลักฐานว่ามีการใช้อปปกรณ์
กรณและอวยวะเทยมกบผู
ล อวัยว ทียมกับผ้ป่วย
วย
รายนั้นจริง โดยอาจถูกเก็บไว้โดยเก็บไว้ใน operative note หรือ OPD card
ข. หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทุกชิ้นที่ระบุจํานวน
รายการอุุปกรณ์ และอวัยวะเทียมพร้อมราคา ที่มีการใช้กับผู้ปู ่วยในครั้งที่มา
รับบริการ

แนวทางการพิจารณาเอกสารประกอบการตรวจสอบเวชระเบียน
ค. กรณีรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมที่ไม่มี sticker ต้องตรวจสอบ
หลักฐานว่ามีการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมกับผู้ป่วยรายนั้นจริง ดังนี้
o หลักฐฐานทางการแพทย์ที่ระบุวุ ่ามีการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียม
o หลักฐานการจ่ายอุปกรณ์และอวัยวะเทียมทุกชิ้นที่มีการใช้กับผู้ป่วย
เฉพาะรายบคคลในครั
เฉพาะรายบุ
คคลในครงทมารบบรการ
้งที่มารับบริการ เช่
เชนน ใบสั
ใบสงยา
่งยา หรื
หรออ ใบเบิ
ใบเบก-จาย
ก จ่าย ทที
หน่วยบริการจ่ายให้ผู้ป่วย พร้อมราคาขาย
ง. กรณีกี ารเรีียกเก็็บค่่าบริิการทางการแพทย์์ แบบ Fee for Service ต้อ้ ง
ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายรายบุคคล ตามรายการค่าใช้จ่ายจริงในแต่ละ
รายการ ได้แก่ ใบสรุปค่ารักษาพยาบาล, ใบรายการค่ายาและอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ใบรายการค่าตรวจทางห้องปฏิฏบัติการ เป็นต้น

คูม
่ อ
ื การตรวจสอบ

การเบิกจ่ายเงินสว ัสดิการร ักษาพยาบาล 2555
การเบกจายเงนสวสดการรกษาพยาบาล

=?

Clinical Statement

Diagnostic Statement

Home medications include
Digoxin, Lasix, Imdur, HCTZ,…

Chronic ischemic heart disease, Atrial
fibrillation, Angina pectoris,
Hypertension,
yp
Congestive
g
heart failure

LUL infiltrate

Lobar pneumonia

Hgb 5.2; transfused PRC

Acute or chronic blood loss anemia,
I
Iron
deficiency
d fi i
anemia,
i …

ABG 7.22/68/44; will treat
accordingly

Respiratory failure, acidosis

Will rehydrate patient,  Na

Dehydration, Hyponatremia

BP 70/40 on Dopamine for
support

Shock
(specify
f type, i.e. cardiogenic,
d
septic)

Cardiac enzymes elevated; EKG 

Acute myocardial infarction, specify
site

Pulmonary edema (cardiac cause) Left heart failure

Clinical Statement

Diagnostic Statement

BUN/ Cr

Acute renal failure, chronic kidney
disease (I-V), Prerenal azotemia

Abdomen distended; NPO, NG
placed

Ileus

Fever 39C S/P appendectomy;
Sepsis/peritonitis (acute)
patient pancultured; IV Cef-3 given
Dysuria; urine shows WBC; will
treat with antibiotics

Acute cystitis

Unable
bl to void,
d cathed
d for
f 600 cc

Urinary retention

Debride wound

Excisional vs. nonexcisional
debridement

กรณีทมี่ ีการตรวจสอบแล้วเชื่อได้ว่าหน่วยบริการจงใจเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเกินจริง
ใ
ในกรณี
ี ดังั ต่อ่ ไปนี
ไป ี้
1) กรณีสรุปโรคมากเกินหลักฐานในเวชระเบียน
2) สรุปการทําํ หััตถการโดยไม่
โ ไ ม่ หี ลักั ฐานในเวชระเบี
ใ
ยี น
3) มีการเพิ่มรหัสการวินิจฉัยโรคโดยไม่มหี ลักฐาน
4) มีกี ารเพิม่ิ รหสหตถการโดยไม่
ั ั
โ ไ ม่ หี ลกฐาน
ั
5) กระทําการอื่นใดอันเป็นเหตุให้สาํ นักงานต้องจ่ายค่าใช้จา่ ยแก่หน่วยบริการ
มากเกินิ ควร
สปสช. จะทําการหักค่าใช้จา่ ยคืนจากหน่วยบริการปรับไม่เกินสิบเท่าของจํานวน
ิ ี่ ่
ิ
ี ็ ิ ิ ใ ใ ้ ิ ใ ั้ ั้
เงนทหนวยบรการเรยกเกบเกนจรงในการใหบรการในครงนนและไมเกนหนงแสนบาท
ไ ่ ิ ึ่
ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยการบริหารจัดการ
ี ็ ่ ใ ้ ่ กรณหนวยบรการเรยกเกบคาใชจายเพอบรการสาธารณสุ
เรยกเกบคาใชจาย
ี ่
ิ
ี ็ ่ ใ ้ ่ ื่ ิ ส
สขเกนิ
จริง พ.ศ.2552ข้อที่ 6 (3) ในราชกิจจานุเบกษาหน้าที่ 15 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 91
ั ี่ 29 มถุิ นายน 2552
ง วนท

แนวทางการตรวจสอบข้อมูลู
เพื่อการชดเชยค่าบริการ

Basic Validation
รหัส
101
102
103
104
105
106

รายละเอียด
ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วย
ข้อมูลวันเกิดผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มี
ข้อมููลเพศผูู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มี
เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี
HN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้
AN ไมม
ไม่มี หรอใชไมได
หรือใช้ไม่ได้

107
108
109
110
111
112
113

วันที่รับไว้หรือวันที่จําหน่ายใช้ไม่ได้ หรือไม่มี
ไม่มีวันที่จําหน่าย
เวลาทีรี่ ับไไว้้ในร.พ.ใช้
ใ ไ้ ม่ไ่ ด้้ หรือื ไม่
ไ ม่ ี
เวลาที่จําหน่ายออกจากร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี
ประเภทการจําหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี
สถานภาพเมื่อจําหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี
ประเภทการจําหน่าย และสถานภาพเมื่อจําหน่าย ไม่

114

น้ําหนักตัวแรกรับ ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี (กลุุ่มเด็กแรกเกิด)

รหัส
รายละเอียด
116 เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ผิดรูปแบบ
117
120
121
122
123
124
126
128
130

รูปแบบ (Format) การบันทึกข้อมูลการเงินไม่ถูกต้อง
วนทรบไว
ั ี่ ั ไ ้ กอนวนเกด
่ ั ิ
วัน/เวลาที่รับไว้ในร.พ. หลังวันที่จําหน่าย
เป็นข้อมูลผู้ป่วยในที่จําหน่ายระหว่าง 1 ต.ค. 50 ถึง 30
ก.ย. 51
วันที่จําหน่าย หลังวันที่ได้รับข้อมูล
วันที่รับบริการ หลังวันส่งข้อมูลไปที่ สปสช.
ระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยบริการสั้นเกินไป (น้อยกว่า 4
ชม.)
วันที่จําหน่ายก่อน 1 ต.ค. 46
เป็นผู้ป่วยในเกิน 180 วัน แต่ไม่บ่งบอกการยืนยันความ
จําเป็น เตือนในกรณีวันลา

Business Rules Validation
รหัส
353
354
404
408
409
410
412
417
438
440
442

รายละเอียด
เบิกิ ค่่าอุปกรณ์์หรืืออวััยวะในการบํ
ใ
ําบััดรัักษา/กรณีจี ่ายเพิม่ิ สําํ หรับั คนพิิการ ไไม่่ถูกต้้องตามแนวทางทีีก่ ําหนด
เบิกค่าอุปกรณ์/กรณีจ่ายเพิ่มสําหรับคนพิการ แต่ไม่พบสิทธิย่อยคนพิการ
มีรหัสโครงการฟื้นฟสมรรถภาพคนพิ
มรหสโครงการฟนฟู
สมรรถภาพคนพการ
การ แตเบกอุ
แต่เบิกอปกรณ์
ปกรณทไมไดระบุ
ที่ไม่ได้ระบว่วาเฉพาะคนพการ
าเฉพาะคนพิการ
โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ไม่ระบุประเภทและชนิดการจําหน่าย
โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียนไม่ระบุุวันเดือนปีเกิดของผู้ปู ่วย
โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียนไม่ระบุสัญชาติของผู้ป่วย
กรณีศูนย์สํารองเตียง (Z75REF) ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Refer-in)
โครงการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน เข้ารับบริการคลอดระบุโรคไม่ถูกต้อง
ไม่มีสิทธิ UC แต่ระบุใช้สิทธิ UC
ใ ้สิทธิ UC แต่ประเภทบัตรไม่
ใช้
ไ ใช่บัตรประชาชน
กรณี OP เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ แต่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ A/E/N

443 เบกยาละลายลมเลอดในผู
ิ
ิ่ ื ใ ป้ วย
่ STROKE ไมสอดคลองกบปงบประมาณ
ไ่
้ ั ปี ป

Rules DRG, Code: Validation Rules
& Conditions
เงื่อนไข

ผลการตรวจสอบ และรหสการ
และรหัสการ
warning หรือ Deny

1. ตรวจสอบต้องไม่มีกลุุ่ม DRG ที่ไม่อยูู่ในชุุดสิทธิประโยชน์
ประกอบด้วย
1.1 กลุ่ม organ transplant (ยกเว้น cornea
transplant) ประกอบดวยกลุ
ประกอบด้วยกล่ม DRGs 00019 00029
00039 00049 00059
1.2 กลุ่มการบําบัดรักษายาเสพติด
หมายเหตุ กลุ่ม DRG กลุ่มการบําบัดรักษายาเสพติดเป็นรหัส
เดียวกันกับที่ประกันสังคมไม่จ่าย (อยู่ระหว่างดําเนินการหา
ข้อมููลที่ถูกต้อง)

หากพบว่ามีกลุ่ม DRG ของ
organ transplant และกลุ่มการบําบัด
รักษายาเสพติด จะ DENY= G02
หมายถึง ไม่อย่ใู นชดสิ
ุ ทธิประโยชน์
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Rules DRG, Code: Validation Rules
& Conditions
เงื่อนไข
เงอนไข

ผลการตรวจสอบ และรหัสการ
warning หรือ Deny

2. ตรวจสอบรหัสโรค /รหัสหัตถการไม่อยู่ในกลุ่ม senile
cataract
รหัสประกอบด้วย H250 H251 H252 H258 H259
IC 9CM =1311 ,1319, 132, 133,1341,1342, 1343,
1351,1359,1365,1369,1371

หากตรวจสอบพบรหัสโรค /รหัสหัตถการ อยู่ในกลุ่ม
senile
l cataract จะโยกข้
โ ้อมูลการจ่่ายจากกองทุน
ผู้ป่วยในนําไปจ่ายในกองทุน cataract แทน โดย
การตรวจสอบจะไม่มีรหัส Deny/Warning

3. ตรวจสอบรหัสโรค/รหัสหัตถการไม่อยู่ในกลุ่มการรักษาโรค
นิ่วทางเดินปัสสาวะ 3 รายการ ประกอบด้วย
- การผ่าตัด
- การส่องกล้อง
- การสลายนิ่ว
หมายเหตุ ดูรหัสโรคและรหัสหัตถการเพิ่มเติมจากกองทุนนิ่ว

หากตรวจสอบพบรหัสโรค /รหัสหัตถการ อยู่ในกลุ่ม
การรักษาผู้ป่วยนิ่วทางเดินปัสาสาวะด้วยหัตถการ 3
รายการ จะโยกข้อมูลการจ่ายจากกองทุนผู้ป่วย
ใน นําไปจ่ายในกองทุุน นิ่วแทน
โดยการตรวจสอบจะไม่มีรหัส Deny/Warning
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Rules DRG, Code: Validation Rules
& Conditions
เงือื่ นไข
ไ

ผลการตรวจสอบ และรหัสการ
warning หรือ Deny

5. ตรวจสอบ PID ระหว่างรักษาเป็น IP มีการรักษาเป็น OP Deny G03 = ระหว่างรักษาเป็น IP มีการรักษาเป็น
ในหน่วยบริการเดียวกัน
OP ในหน่วยบริการเดียวกัน
6. ตรวจสอบสิทธิแล้ว้ ไม่
ไ ใช่ UC

Deny G04 = มีสี ิทธิอืน่ ทีไี่ ม่ใช่สิทธิ UC (ข้า้ ราชการ
หรือ ประกันสังคม หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

7. ตรวจสอบ LOS ไม่สัมพันธ์กับ Charge เกิดจาก W02
และ W04
หมายเหต โดยมีเงื่อนไขในการกําหนด Warning ดังนี้
จํานวนวันนอนเฉลี่ยน้อยกว่าวันนอนมาตรฐาน 1ใน 3 เท่า
ชนิดการจําหน่ายเป็น with approval (Discharge=1)

Deny G05 = จํานวนวันนอนไม่สัมพันธ์กับการ
รักษาพยาบาล /ค่าใช้จ่าย
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Rules DRG, Code: Validation Rules
& Conditions
เงื่อนไข
8. ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ 8606 (Insertion of
Totally Implantable in fusion pump) ในรพช.

ผลการตรวจสอบ และรหสการ
และรหัสการ
warning หรือ Deny
หากพบว่ามีการใส่รหัสหัตถการ 8606
จะ Deny G08 = (Insertion of Totally
Implantable in fusion pump) ไม่สัมพันธ์กับ
ศักยภาพโรงพยาบาล
ศกยภาพโรงพยาบาล

9. ตรวจสอบจํานวนวันนอนที่ LOS=0 มีค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ W04
RW >4 และ ชนดจาหนาย=
ชนิดจําหน่าย= 1 (with approval) จาก DenyG09 = ชนดการจาหนายไมถู
ชนิดการจําหน่ายไม่ถกกต้ตอง
อง
W04
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Rules
& Conditions DRG, Code: Validation Rules
เงือื่ นไข
ไ

ผลการตรวจสอบ และรหัสการ
warning หรือ Deny

12. ตรวจสอบการจ่ายซ้อนกับโครงการพิเศษเช่น โครงการ
โรคเฉพาะ, ผ่าตัดหัวใจ

DenyG16 = จ่ายซ้ําซ้อนกับข้อมููล DMIS

13. ตรวจสอบหลัักการให้
ใ ร้ หัสั โรคในกรณี
โ ใ
ี Pdx = E86
(Volume Depletion) และ Sdx = A09 (Diarrhea
and Gastroenteritis of Presumed infectious
origin)
14. ตรวจสอบรพช.ที่มีการใส่รหัสหัตถการเป็น
0339(Procedures on spinal
p cord and spinal
p
canal) เนื่องจากเป็นหัตถการที่ต้องใช้ผู้เชีย่ วชาญเฉพาะ
ในการทําหัตถการ

DenyG20 = หน่วยบริการให้รหัสโรคไม่ตรงตามหลัก
วินิจฉัยโรค
DenyG21 = รหัสหัตถการ 0339 (Procedures on
spinal
p cord and spinal
p canal) ไม่สัมพันธ์กับ
ศักยภาพโรงพยาบาล
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Rules
& Conditions DRG, Code: Validation Rules
เงือื่ นไข
ไ
15.ตรวจสอบรหัสหัตถการ ICD9=9672
(Continuous
Mechanical Ventilation for 96 Consecutive hours or
more) ที่มีจํานวนวันนอน(LOS) น้อยกว่า 4 วัน (เนื่องจาก
รหัสนี้ใช้สําหรับการใส่เครื่องช่วยหายใจที่มากกว่า 96 ชั่วโมง)
16.ตรวจสอบรหัสโรคหลัก Pdx=O800 หรือ Sdx= O800 ที่
มีการให้ ICD9=7171 (Suture of Vulva laceration)
Excludes: repair of current obstetric laceration
(75.69)
17. ตรวจสอบกรณี Ambulatory care อายุมากกว่า 12 ปี
ผ่าตัดตามกล่มDRGทกาหนด(ประกอบดวยกลุ
ผาตดตามกลุ
DRGทีก่ ําหนด(ประกอบด้วยกล่มDRG 12540
12030 03119 03070 06600 11570) และ LOS=0

ผลการตรวจสอบ และรหัสการ
warning หรือ Deny
DenyG22=หน่วยบริการบันทึกรหัสหัตถการ ไม่
สอดคล้องกับวันนอน กรณี ใส่เครื่องช่วยหายใจ

DenyG23=รหัสหัตถการ กรณีคลอดบุตร ไม่ถูกต้อง

DenyG25=การให้บริการ กรณี Ambulatory care
ที่มีอายมากกว่
ทมอายุ
มากกวาา 12 ปปี
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Code:
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No.

1

2

3

รายละเอียด
(๒.๑) ให ้รหัสโรคเกร็ดเลือดตํ่ า ร่วมกับรหัสโรค Dengue hemorrhagic fever
ไม่มีรหัสหัตถการให ้เกร็ดเลือด [ Pdx = A91, Sdx = D69.‐, Proc < > 99.05 ]
เนื่องจากไม่มีการรักษา จึงไม่สามารถให ้รหัสเป็ นโรครองได ้ ตาม
หลักการสรุปโรค
(๒.๒) ให ้รหัส Diabetes mellitus type I ในผู ้ป่ วยอายุ ≥ 50 ปี [ Pdx or Sdx =
d ‐ DOB >= 50 ]
E10.‐, Dateadm
เนื่องจากโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ Insulin dependent diabetes
mellitus (IDDM) ผู ้ป่ วยส่วนใหญ่จะอายุน ้อยกว่า 30 ปี (Standard coding
guideline version 2011) เปนชนดทพบไดนอย
เป็ นชนิดที่พบได ้น ้อย แตมความรุ
แต่มีความรนแรงและ
นแรงและ
้
อันตรายสูง ผู ้ป่ วยมักเสียชวี ต
ิ จากภาวะแทรกซอน
(๒.๓.)
(๒
๓ ) ใหรหส
ให ้รหัส Pdx เปนการตรวจคดกรองผู
เป็ นการตรวจคัดกรองผป้ป่ วยเบาหวาน รวมกบรหส
ร่วมกับรหัส
โรคเบาหวาน [ Pdx = Z13.1, Sdx = E10.‐, E11.‐, E14.‐ ]
เนื่องจากการตรวจคัดกรองผู ้ป่ วยเบาหวานจะเป็ นผู ้ป่ วยนอก ไม่ควรเบิก
เข ้ามาในระบบผป้ป่ วยใน
เขามาในระบบผู

New C

C808

C808

C206
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4

5

6

รายละเอียด
(๒.๔) ให้รหัส Hyperglycemia ร่วมกับรหัสโรคเบาหวาน [ Pdx = R73.9, Sdx =
E10.-, E11.-, E14.- OR Pdx = E10.-, E11.-, E14.- , Sdx = R73.9 ]
เนื่องจากผิดหลักการสรุปโรค เพราะภาวะ Hyperglycemia (R73.9) เป็นอาการของ
โรคเบาหวานอยู่แล้ว
(๒.๕) ให้รหัสโรค N17.- : Acute renal failure ร่วมกับ N18.5 : End stage
kidney disease [ Pdx = N17.- + Sdx = N18.5,
Pdx = N18.5 + Sdx = N17.-, Sdx = N18.5 + N17.- ]
เนื่องจากผูู้ปว่ ยไตวายระยะสุุดท้าย จะไม่เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้อีก (Acute on
top chronic renal failure)
(๒.๖) ใหรหสหตถการ
ให้รหัสหัตถการ 86.22 : Excisional debridement ในผู
ในผ้ปวยคลอดปกต
ว่ ยคลอดปกติ [ Pdx
= O80.0, Proc = 86.22 ]
เนื่องจากผู้ปว่ ยคลอดปกติ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่ควรมีรหัส 86.22 : Excisional
debridement รวม
ร่วม

New C

C808

C808

C808
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8
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รายละเอียด
(๒.๗) ให้รหัสกรณีท่รี ับไว้เพื่อการดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวใน รพ. [ Pdx or Sdx = Z76.3 ]
เนื่องจากกองทุนผู้ป่วยใน ไม่ครอบคุลมในกรณีน้ี (จ่ายเฉพาะกรณีเจ็บป่วย)
(๒.๘) ให้รหัสเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา (DM with ophthalmic complication)
ร่วมกับรหัส ต้อกระจกในผู้สูงอายุ หรือรหัสภาวะจอประสาทตาเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากเบาหวาน [
Pdx = E10.3, E11.3, E14.3 ร่วมกับ Sdx = H25.-, H35.- หรือ Pdx = H25.-, H35.- ร่วมกับ
Sdx = E10.3, E11.3, E14.3 หรือ Pdx = H28.0, H36.0 ร่วมกับ Sdx = E10.3, E11.3, E14.3 ]
เนื่องจากผิดหลักการให้รหัสโรค ที่ถูกต้องคือ ให้รหัส E10.3, E11.3, E14.3 ร่วมกับ H28.0,
H36.0 และไม่ให้รหัส H28.0, H36.0 เป็นโรคหลัก (Pdx) เพราะเป็นรหัสกลุ่มดอกจัน(*) ตาม
หลักการให้รหัสโรคไม่สามารถนํามาเป็นโรคหลักได้
รหัสกลุ่มผู้ป่วยที่รับไว้เพื่อการดูแลหลังคลอด มีรหัสหัตถการรักษา [ Pdx = Z39.0 + Sdx =
O80.0 หรือ Pdx = O80.0 + Sdx = Z39.0 หรือ Pdx = Z39.0 ร่วมกับมีการให้รหัสหัตถการ
เนื่องจากตามหนังสือ Standard coding guideline version 2011 ระบุว่า การให้รหัส
Z39.0 Care and examination immediately after delivery เป็นรหัสการวินิจฉัยหลัก
สําหรับการดูแลผู้ป่วยที่คลอดก่อนมาถึงสถานพยาบาล และรับไว้เพื่อการดูแลหลังคลอด โดยไม่
มีภาวะแทรกซ้อน และไม่มีการทําหัตถการที่เกี่ยวกับการคลอด เช่น การตัดสายสะดือ ทําคลอด
รก เย็บแผล

New C
C206

C211

C214
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10

11

12

รายละเอียด
์ า ไม่
(๒.๑๐) กลุ่มหัต
ั ถการเกีียวกัับเลนสต
ไ ม
่ ีรหัส
ั การวิน
ิ จ
ิ ฉัย
ั ระดับ
ั สายตา(Visual acuity
หรือ VA) [ Pdx = H25.‐, H26.‐ Sdx <> H54.‐ Proc = 13.2, 13.3, 13.4‐, 13.5‐, 13.69 ]
เนื่องจาก ตามประกาศแนวทางการจ่ายชดเชย การจัดบริการผ่าตัดต ้อกระจกใน
ระบบหลักประกันสขภาพถ
ระบบหลกประกนสุ
ขภาพถวนหนาป
้วนหน ้าปี ๒๕๕๔
์ ก ้วตาเทียม
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระบุวา่ “การผ่าตัดตัดเปลี่ยนเลนสแ
ี้ างการแพทย์หรือข ้อบ่งชต
ี้ ามแนวทางเวชปฏิบต
ต ้องมีข ้อบ่งชท
ั ข
ิ องราชวิทยาลัยจักษุ
แพทย์แห่งประเทศไทย ที่วน
ิ จ
ิ ฉัยว่าเป็ นต ้อกระจกและมีระดับการมองเห็นเท่ากับหรือ
ตํ่ ากว่า 6/36 หรือ 20/100”
(๒.๑๑) ให ้รหัส P00 – P04 เป็ นโรคหลัก [ Pdx = P00.‐, P01.‐, P02.‐, P03.‐, P04.‐ ]
เนื่องจาก ตามหนังสือ Standard coding guideline version 2011 ระบุวา่ “รหัสใน
กลุ่ม P00 – P04 ใชส้ ํ าหรับทารกแรกเกิดที่ได ้รับผลกระทบจากภาวะโรคของมารดา
้ นรหัสการวินจ
้ นรหัสการวินจ
รหัสโรคกลุ่มนี้ไม่ใชเป็
ิ ฉัยหลัก แต่ให ้ใชเป็
ิ ฉัยร่วม”
(๒.๑๒) ให ้รหัสโรคกลุ่ม Asterisk code (*) เป็ นโรคหลัก
้ นการ
เนื่องจาก ผิดหลักการให ้รหัสโรคคือ รหัสกลุ่ม Asterisk code (*) ไม่ใชเป็
้ ป็ นการวิน
วิน
ิ จ
ิ ฉัย
ั หลัก
ั แต่ใ่ ห ้ใช
้ใ เป็
ิ จ
ิ ฉัย
ั ร่ว่ ม เพือ
ื่ อธิบ
ิ ายรายละเอีียดเพิม
ิ่ เติม
ิ ของรหัส
ั
กลุ่ม Dagger code (†) ตามหลักการ The “dagger and asterisk” system

New C
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C211
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13
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รายละเอียด
๒.๑๓. ให ้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทํ าให ้เกิดโรคหัวใจ ร่วมกับรหัสโรค
Congestive heart failure
Pdx = I11.0
I11 0 + Sdx = I50.‐
I50 ‐ or I51
I51.4‐I51.9
4‐I51 9
Pdx = I50.‐ + Sxd = I11.0
Pdx = I51.4‐I51.9 + Sxd = I11.0
Sdx = I11.0+ I50.‐ or I51.4‐I51.9
๒.๑๔. ให ้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทํ าให ้เกิดโรคไต ร่วมกับรหัสโรคไตวาย
Pdx = I120 + Sdx = N17.
N17 ‐ or N18
N18.‐ or N19
Pdx = N17.‐ + Sdx = I120
Pdx = N18.‐ + Sdx = I120
Pdx = N19 + Sdx = I120
Sdx = I120 + N17.‐ or N18.‐ or N19
เนื่องจากไม่ถก
ู ต ้องตามมาตรฐานการให ้รหัสโรคและรหัสหัตถการกรณี Excludes
& Includes

New C

C214

C214

48

เงือ
่ นไขตรวจสอบข้อมูล
ู
่ เบิก
ทีห
่ น่วยบริการสง
ค่าอปกรณ์
คาอุ
ปกรณ และอวยวะเทยม
และอว ัยวะเทียม
1. การประมวลผลตรวจสอบ หากมีรายการทีก
่ ําหนดให ้
warning จะพจารณาจาย
จะพิจารณาจ่าย หรื
หรอ
อ deny โดยเจาหนาทท
โดยเจ ้าหน ้าทีท
่ ี่
รับผิดชอบ
2 กรณทไมใช
2.
กรณีทไี่ ม่ใช ่ ICD9 ตามทกาหนด
ตามทีก
่ ําหนด โปรแกรมจะ deny I04
3. กรณีทรี่ พ สง่ อุทธรณ์ในโปรแกรม (e-appeal) โปรแกรมจะ
ประมวลผลจ่ายเพิม
ประมวลผลจายเพมเตม
่ เติม

การกําหนดเงือ
่ นไขตรวจสอบข ้อมูลทีห
่ น่วยบริการสง่ เบิก
ค่าอปกรณ์
คาอุ
ปกรณ และอวยวะเทยม
และอวัยวะเทียม
เงอนไขทตรวจสอบทุ
เงื
อ
่ นไขทีต
่ รวจสอบทกอปกรณ์
กอุปกรณ
ิ้ หรือเงินเบิก ข ้อมูลจะไม่ผา่ น (ติด C)
1. ไม่บน
ั ทึกจํานวนชน
2 ไมบนทกรหสหตถการจะถู
2.
ไม่บน
ั ทึกรหัสหัตถการจะถก
ก deny
3. ไม่มรี หัสหัตถการทีต
่ รงตามข ้อบ่งช ี้ จะถูก deny
4 ขอมู
4.
้ ลทหนวยบรการสงเบก
ี่ ่
ิ ส่ ิ หากถูกปฏเสธการจาย(deny)
ป ิส
่ (d
) ตาม
เงือ
่ นไขกรณีใดกรณีหนึง่ จะถูกปฏิเสธการจ่ายทัง้ ราย หน่วย
บริการต ้องแก ้ไข/อทธรณ์
บรการตองแกไข/อุ
ทธรณขอมู
ข ้อมลให
ลใหถู้ถกต
กตอง
้อง จงจะไดรบการ
จึงจะได ้รับการ
ชดเชยทัง้ ราย
ิ้ /ชด
5. การเบิ
5
รเ กอปกรณ์
ุ รณม
มากกว่
วา 1 ชน/
น
ุ ต ้องระบตํ
งร ุ าแ
แหน่
นงงอวัวยวะที
ว ม
่ ี
ั พันธ์กบ
พยาธิสภาพ (fracture site) และ สม
ั การทําหัตถการที่
ระบุ extension code

การกําหนดเงือ
่ นไขตรวจสอบข ้อมูลทีห
่ น่วยบริการสง่ เบิก
ค่าอปกรณ์
คาอุ
ปกรณ
ํ ค ัญทีต
หล ักฐานและข้อมูลสา
่ อ
้ งปรากฏในเวชระเบียน
1. รายละเอียดในบันทึกการผ่าตัด (operative note)
่ สติ๊ กเกอร์) ทุกชน
ิ้ ที่
2. หลักฐานการใชอุ้ ปกรณ์ และอวัยวะเทียม(เชน
เบิก ระบุจํานวน ราคา เป็ป็ นต ้น กรณีีทไี่ ม่ม ี สติ๊ กเกอร์์ หน่วยบริการ
จะต ้องเก็บหลักฐานเพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบได ้ว่ามีการใชอุ้ ปกรณ์
และอวัยวะเทียมกับผป้ป่ วยรายนนจรง
และอวยวะเทยมกบผู
วยรายนัน
้ จริง ดงน
ดังนี้
 หลักฐานในเวชระเบียนทีร่ ะบุวา่ มีการใชอุ้ ปกรณ์นัน
้ ๆ
ิ้ ทีม
 หลกฐานการจายอุ
หลักฐานการจ่ายอปกรณ์
ปกรณและอวยวะเทยมทุ
และอวัยวะเทียมทกช
กชนทมการใชกบ
น
่ ก
ี ารใชกั้ บ
่ ใบเบิก-จ่าย
ผู ้ป่ วยเฉพาะรายบุคคล ในครัง้ ทีม
่ ารับบริการ เชน
็ รับจากผป้ป่ วย และ
อปกรณ์
อุ
ปกรณ ทหนวยบรการจายใหผู
ทีห
่ น่วยบริการจ่ายให ้ผป้ป่ วย การเช
การเชนรบจากผู
น
แล
ในหลักฐานต ้องระบุจํานวนรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม
พร ้อมราคา
่ ผล X-Ray ก่อนและหลังการ
3. หลักฐานการให ้บริการตรวจอืน
่ ๆ เชน
ผ่าตัด เป็ นต ้น

รห ัส

รายการ

4508 สายเครือ
่ งชว่ ยกระตุ ้นหัวใจชนิดชวั่ คราว

ราคา

UC CS SS

4,000



ราคา

UC

3 000
3,000





External Pacemaker
รห ัส

รายการ

แผ่นปิ ดหน ้าอกเพือ
่ รับหรือปล่อยกระแสไฟฟ้ าในการ
4511 กระตุ
กระตน้นหั
หวใจ
วใจ (Disposable defibrillation electrode
electrode,
Disposable pacing electrode)

CS SS


รหัส

ประเภท

หน่วย

๔ ๔ ๒๔ สายสวนหลอดเลอดแดงเอออรตา
สายสวนหลอดเลือดแดงเอออร์ต ้า ชุ
ชดละ
ดละ
4424 ๔.๔.๒๔
้ อ
ใชเพื
่ เพิม
่ สมรรถภาพหัวใจ (Intra aortic
balloon catheter)

ราคากลาง
28,000

ICD-9-CM

37.61 Implant of
pulsation balloon

ลักษณะ เป็ นสายสวนหลอดเลือด
แดงใหญ่เอออร์ต ้า ประกอบด ้วยบอลลูนซงึ่
ื่ มกับเครือ
้ อ
ต่อเชอ
่ งปั ม
้ ก๊าซฮเี ลียมใชเพื
่ เพิม
่
สมรรถภาพหัวใจ
ขอบงช
ข
้อบ่งช ี้ สาหรบผู
สําหรับผป้ป่ วยทอยู
วยทีอ
่ ย่ในภาวะ
หัวใจล ้มเหลว รักษาด ้วยยาไม่ได ้ผล
เครือ
่ งชว่ ยการเต ้นของหัวใจถาวร
(Permanent pacemaker generator) และ
เครือ
่ งกระตุกไฟฟ้ าหัวใจ

Lead term ทีใ่ ช้ค้นหาจาก Index : Balloon pump, intra-aortic
37.61 Implant of pulsation balloon

รหัส

ประเภท

หน่วย

4804 ๔.๘.๔ สายสวนเพือ่ การขยายหลอดเลือดแดง ชุดละ
ใหญ่
ใ เ่ อออร์ต
์ ้าด
้ ้วยขดลวดหุ
้
้มกราฟต์
้
ฟ ์ (Aortic
(A ti
stent graft)
ลักษณะ เป็ นสายสวนทีม
่ ข
ี ดลวดหุ ้ม
้ อ
กราฟทีป
่ ลายสายใชเพื
่ การขยายหลอดเลือด
แดงใหญ่
ใ
เ่ อออร์ต
์ ้า้
ข ้อบ่งช ี้ ใชส้ ําหรับขยายหลอดเลือด
แดงใหญ่ ในผู ้ป่ วยหลอดเลือดแดงตีบหรือตัน
หรือใชคํ้ ้ายันหลอดเลือดแดงใหญ่ เพือ
่ เพิม
่
ความแข็็งแรงของหลอดเลือ
ื ด ในผู
ใ ้ป่ วยโรค
โ
หลอดเลือดโป่ งพอง

ราคากลาง
250,000
250 000

ICD-9-CM

 39.71 Endovascular

implantation of graft in
abdominal aorta
 39.73 Endovascular
implantation of graft in
thoracic aorta
 38.4 Resection of vessel
with replacement [0-9]

ข
ขอผดพลาดทพบบอย
้อผิดพลาดทีพ
่ บบ่อย
38.4 Resection of vessel with replacement
[0-9] Angiectomy
E i i of:
Excision
f
aneurysm (arteriovenous) or blood vessel (lesion) with replacement
Partial resection with replacement

Excludes: endovascular repair of aneurysm (39.71 - 39.79)

39.61
Extracorporeal
circulation
auxiliary
ili
to
t open
heart surgery

39.62
Hypothermia
(systemic)
i id t l to
incidental
t open
heart surgery

39.63
Cardioplegia

้
ตรวจสอบการใชจาก
Operative note
& Anesthetic record

ํ หร ับผูป
อุปกรณ์สา
้ ่ วยทีต
่ อ
้ งร ับการผ่าต ัดห ัวใจชนิดเปิ ด
หมวด ๔ ห ัวใจและหลอดเลือด
4101

๔.๑.๑ ปอดเทียม (Membrane oxygenator)

ชุดละ

4102

๔.๑.๒ ชุดสายยางประกอบการไหลเวียนนอกร่างกาย
(Extracorporeal complete set)

ชุดละ

4103

๔.๑.๓ อุปกรณ์กก
ั กรองเลือด (Reservoir)

อันละ

4104

๔.๑.๔ อุปกรณ์กรองฟองอากาศทางเดินเลือดแดง
(Bubble trap)

อันละ

4107

๔.๑.๗ ชุดสายยางประกอบการให ้นํ้ ายารักษาสภาพ
กล ้ามเนือ
้ หัวใจ (Cardioplegia set)

ชุดละ

4108

๔.๑.๘ อุปกรณ์ให ้นํ้ ายารักษาสภาพกล ้ามเนือ
้ หัวใจ
ชนิดทางตรง (Antegrade cardioplegia set)

อันละ

4109

๔.๑.๙
๔
๙ อุ
อปกรณ์
ปกรณใหนายารกษาสภาพกลามเนอหวใจ
ให ้นํ้ ายารักษาสภาพกล ้ามเนือ
้ หัวใจ
ชนิดย ้อนทาง (Retrograde cardioplegia set)

อันละ
อนละ

9,500
3,400
3 000
3,000
1,000
3,400
1,100
3,400

หรือ CC.
CC กลุ
กล่ม Sepsis แตวนนอน
แต่วันนอน รพ
• 11. PDx หรอ
รพ.
น้อยและประเภทการจําหน่ายเป็นหาย

Dx. Sepsis?
Hemo culture?
Treatment เหมาะสม?

• 2. ให้รหัส Sepsis เป็นโรคหลัก ผิดหลักการ

การเลอก
การเลื
อก Pdx ?
แหล่งติดเชื้ออืน่ ?
ความผิดิ ปปกติขิ องภูมิคมุ้ กันั ?

• 3. กลุ่มผู้ป่วยไข้เลือดออก ให้รหัสโรครองกลุม่
เกร็ด็ เลือื ดตํา่ํ ผิดิ หลัักการ

การสรุปรหัสโรคร่วมโรคแทรก?
ผิดหลักการ ?
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ให้รหัสกล่มมะเรง
มะเร็ง รวมกบรหสกลุ
ร่วมกับรหัสกล่ม
• 44. ใหรหสกลุ
ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา

การเลือกโรคหลัก ?
ข้อ้ มูลสนัับสนุน?
ผิดหลักการ?

• 5. ให้รหัสSecondary metastatic เป็นโรคหลัก
กรณีมาให้เคมีบาํ บัด และรังสีรกั ษา

มะเรงปฐมภู
มะเร็
งปฐมภมิมหาย
หาย ?
ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดิ หลักั การ?

• 6. ให้รหัสกลุ่ม Iron deficiency anaemia
ร่ว่ มกับั รหัสั Anaemia อืนื่

บันทึกการวินิจฉัยของแพทย์
ประวัติและการตรวจร่างกาย
Lb
Lab
Treatment
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ให้รหัสกล่ม Anaemia ในผู
ในผ้ปวย
่วย
• 77. ใหรหสกลุ
Thalassemia

• 8. การให้รหัสโรคในกลุม่ Anaemia ในโรคเรือ้ รัง

• 9. ใหรหสกลุ
ให้รหัสกล่ม Coagulopathy

ข้อมููลสนับสนุุน?
ผิดหลักการ ?

บับนทกการวนจฉยของแพทย
นทึกการวินิจฉัยของแพทย์
โรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุ ?
Treatment เหมาะสม?
ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดหลักการ ?
Treatment ?
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กล่มโรค Haemophillia มานอน รพ.เพอให
รพ เพื่อให้
• 10
10. กลุ
Factor 8

เป็น OPD case ?
เลือื ดออกรุนแรง ?
มีหัตถการผ่าตัด ?

• 11. กลุม่ ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน วัน
นอน รพ.น้อย

ข้อมูลสนับสนุน?
Treatment ?

• 12. การสรป
การสรุป hypoglycemia ในกลุ
ในกล่มเบาหวาน

Coma ?
เกิดระหว่าง ad
admitt ?
ผิดหลักการ ?
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• 13. กลุม่ ผู้ป่วยธาลัสั ซีเี มียี มาให้
ใ ้ยาขัับเหล็็ก

• 14. ให้รหัส Sdx. = E87.- วันนอน รพ. น้อย และ
ประเภทการจําหน่ายเป็นหาย

• 15. ให้รหัส ผู้ปว่ ยติดบุหรี่ ติดสุรา เป็นCC. วัน
นอนน้อ้ ย

รหัสผิด?
เป็น็ OPD case ?
Home med ?
บันั ทึึกการวิินิจฉััยของแพทย์์?
ข้อมูลสนับสนุน (lab) ?
Treatment / FU ?
ข้อมีการประเมิน
ระดับอาการรนแรง
ุ
?
Treatment ?
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ให้รหัสโรคร่วมกล่ม Anoxic brain
• 16
16. ใหรหสโรครวมกลุ
damage ในผู้ปว่ ย Head injury

ข้อมูลสนับสนุน?

การให้รหัสโรคร่วมโรคแทรก ?
ผิดหลักการ ?

• 17. กลุม่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่มีสาเหตุมาจากความ
ดันโลหิตสูง ร่วมกับภาวะ Heart failure

บันั ทึึกการวิินิจฉััยของแพทย์์
ข้อมูลสนับสนุน?
ผดหลกการ
ผิดหลักการ ?

• 18. กลุม่ ผู้ป่วยโรคไต ที่มีสาเหตุมาจากความดัน
โลหิ
โ ิตสูง ร่่วมกับั ภาวะ Renal failure
f

บันทึกการวินิจฉัยของ
ู บสนน?
ุ ?
แพทย์ข้อมลสนั
ผิดหลักการ ?
63

ให้รหัสโรคร่วมเป็นกล่มผูผ้ปววยโรคหวใจหรอ
่ ยโรคหัวใจหรือ
• 19
19. ใหรหสโรครวมเปนกลุ
โรคไต ที่มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูง

• 20. ให้รหัส Cardiac arrest, unspecified และ
ประเภทการจําหน่าย = 'Dead'

• 21. ให้รหัสกลุ่ม Current Cerebrovascular
diseases รวมกบรหสกลุ
ร่วมกับรหัสกล่ม Sequelae of
cerebrovascular disease

ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดหลักั การ ?
รหัสผิด ?
ผิดหลักการ ?
ผดหลกการ
รหัสผิด ?
ประเภทการจําหน่ายผิด ?
ข้อมูลสนับสนุน ?
ผล CT brain/MRI
brain/MRI,
Neuro deficit
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• 22. ให้
ใ ร้ หัสั กลุ่ม Bacterial pneumonia

• 23. ให้รหัสโรค COPD ผิดหลักการ

• 24. ให้รหัสโรค ARDS ร่วมกับรหัสโรค Acute
Respiratory Failure

มีการตรวจSputum gram ?
LAB / CXR
Treatment ?

ไ ่ควรเป็็นโรคหลั
โ
ัก
ไม่
ข้อมูลสนับสนุน?

การใหรหสโรครวมโรคแทรก
การให้รหัสโรคร่วมโรคแทรก ?

ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดหลักการ exclude?
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ให้รหัสโรค Pulmonary edema ผด
ผิด
• 25
25. ใหรหสโรค
หลักการ

เกิดจากหัวใจหรือปอด?
ผิดหลักการ ?
รหัสผิด ?

• 26. การให้รหัส Pleural effusion

มีมสาเหตุ
สาเหตต้ตอองใหตามสาเหตุ
งให้ตามสาเหต
ผิดหลักการ ?
รหัสผิด ?
รหสผด

• 27. ให้รหัส Respiratory failure เป็นโรคหลัก
แต่ม่ ีโรคทางเดินิ หายใจเป็
ใ ป็นโโรคร่่วม

ไม่ควรเป็นโรคหลัก
มีอาการและอาการแสดง
มีการรักษาon ventilator?
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ให้รหัส Respiratory failure ไมมรหส
ไม่มรี หัส
• 28
28. ใหรหส
หัตถการ on ventilator

ข้อมููลสนับสนุุน ?
ลืมให้รหัสหัตถการ ?

• 29. ให้
ใ ร้ หัสั Acute on top Chronic renal
failure ในผู้ป่วยกลุ่ม Unspecified renal
failure หรอ
หรือ CKD stg 5 or ESRD

ข้ขอมู
อมลสนั
ลสนบสนุ
บสนน?
น?
ผิดหลักการ ?
รหัสั ผิดิ ?

• 30. ให้รหัสกลุ่มโรคไตทีท่ ราบสาเหตุชดั เจน ผิด
หลักั การ เช่น่ DN

ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดหลักการ ?
รหัสผิด ?
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• 31. ให้
ใ ร้ หัสั เด็ก็ นํา้ํ หนัักน้อ้ ยผิดหลักั การ

น้ําหนักผิด ?
ผิดิ หลกการ
ั
?
รหัสผิด ?

• 32. ให้รหัสเด็กแรกเกิดครบกําหนดน้ําหนักตัวน้อย
ผิดหลักการ

น้นาหนกผด
ําหนักผิด ?
ผิดหลักการ ?
รหัสผิด ?
รหสผด

• 33. ให้รหัสกลุ่ม RDS of newborn ร่วมกับรหัส
Respiratory failure
off newborn
f

ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดิ หลักั การ exclude?
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• 34. ให้รหัสกลุ่ม Pulmonary haemorrhage in
the perinatal period ร่วมกับั รหัสั กลุ่ม Other
neonatal haemorrhages

ข้อมููลสนับสนุุน?
ผิดหลักการ exclude?

• 35. ให้รหัส Coma ร่วมกับ Syncope

ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดหลักการ exclude?
ผดหลกการ

• 36. ผู้ปว่ ยช็อคจากหลายสาเหตุในการรับไว้นอน
ใน
ใ รพ ครััง้ เดียี วกันั

ข้อมูลสนับสนุน?
ผิดหลักการ
ควรมีเพียงรหัสเดียว ?
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• 37. ให้
ใ ร้ หัสั Sepsis ร่วมกับั SIRS

• 38. ให้รหัส Hyperglycemia มีโรคร่วมหรือโรค
แทรกซ้อนเป็นเบาหวาน

Severe sepsis / SIRS with
organ failure
f il ?
ผิดหลักการ ?
Coma ?
เกิดระหว่าง admit ?
ผิดหลักการ ?
ผดหลกการ
ข้อมูลสนับสนุน ?

• 39. ใหรหส
ให้รหัส Wafarin over dose ผิผดหลกการ
ดหลักการ

(Proper / Improper use)

รหัสผิด ?
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ให้รหัส Pdx เปนการดู
เป็นการดแลแผลหลั
งผ่าตัด วน
วัน
• 40
40. ใหรหส
แลแผลหลงผาตด
นอน รพ.น้อย

รหัสผิด?
เป็น OPD case ?

• 41. ให้รหัส Pdx เป็นกลุ่มผู้ป่วยระยะพักฟื้น มีโรค
ร่วมหรือโรคแทรกซ้อน

การเลือก PDx ?
การให้รหัสโรคร่วมโรคแทรก

• 42. การดแลผ้
การดูแลผูปวยเจา
่วยเจาะคอ
คอ

ข้อมูลสนับสนุน?
Care
a e or Status ?
รหัสผิด ?
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ให้รหัส PTCA รวมกบ
ร่วมกับ thrombustomy ผด
ผิด
• 43
43. ใหรหส
หลักการ

• 44. ให้รหัส intra operative cardiac
pacemaker ผิดหลักการ

• 45. ใหรหส
ให้รหัส CPR ผิผดด

ข้อมูลสนับสนุน ?
(Closed / Open technique)

รหัสหัตถการผิด ?

ข้อมูลสนับสนุน ?
รหัสหัตถการผิด ?

ข้อมูลสนับสนุน ?
รหัสหัตถการผิด ?
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ข้อมูลสนับสนุน ?
รหัสหัตถการ Ligation esophageal varice
• 46
46. รหสหตถการ
ผิดหลักการ

(Open
p / Endoscope
p)
รหัสหัตถการผิด ?
บันทึกผิด ?

• 47. หัตั ถการ Appendectomy ร่ว่ มกับั Lysis of
peritoneal adhesions / open biopsy of
large intestine ผดหลกการ
ผิดหลักการ

ข้ขอมู
อมลสนั
ลสนบสนุ
บสนนน ?
รหัสหัตถการผิด ?
บันั ทึึกผิดิ ?
ข้อ้ มูลสนับสนุน ?

• 48. หัตถการ Excisional Debritement, วัน
นอน รพ. น้อ้ ย และประเภทการจํ
าํ หน่า่ ยเป็ป็นหาย
ป

(Op. note)

รหสหตถการผด
ัส ั
ิ ?
บันทึกผิด ?
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• 49. หัตถการ Appendectomy มีโรคร่วมหรือ
โรคแทรกซ้อนอยูู่ในระดับรุุนแรง

• 50. ให้รหัส Pdx ไม่สัมพันธ์กับหัตถการ

ข้อ้ มูลสนัับสนุน?
การให้รหัสโรคร่วมโรคแทรก?
รหัสั ผิดิ ?

การเลือก PDx ?
รหัสหัตถการผิด ?
รหสหตถการผด
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51 กลุ
กล่มผูผ้ปวย
่วย มโรครวมหรอโรคแทรกซอนอยู
มีโรคร่วมหรือโรคแทรกซ้อนอย่
• 51.
ในระดับรุนแรง แต่วันนอน รพ.น้อย และ
ประเภทการจําหน่ายเป็นหาย

• 52. ค่าน้ําหนักสัมพัทธ์ (RW) สูง แต่วนั นอน
รพ. น้อย ค่าใช้จ่ายน้อย

การสรปโรคร่
การสรุ
ปโรครวมโรคแทรก
วมโรคแทรก ?
รหัสผิด ?
บันทึกผิด ?

การสรุปโรคร่วมโรคแทรก ?

รหัสผิด ?
รหสผด
บันทึกผิด ?
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Q&A

