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ค ำอธิบำยกำรใช้ TDS6303.EXE  

(โปรแกรม TDS6303.EXE “ส ำหรับกำรศกึษำเฉพำะรำย” ของ Thai DRG Version 6.3.4) 
 

1. วัตถปุระสงค์ของกำรจัดโปรแกรม TDS6303.EXE:  

โปรแกรมนี้จัดท าขึ้น “เพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกำรจัดกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม” โดยจะแสดงผลการหา DRG เฉพาะราย (ราย case) และอธิบายทีละขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูล 
(Patient’s data and data checking), การจัดหมวดโรคใหญ่ (MDC determination), การจัดกลุ่มโรค 
(PDC/DC determination และ DC assignment), การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรค (DRG assignment, PCL 
determination) และ RW, ADJRW, WTLOS และ OT  

2. Files: 
 Files ที่ใช้มีหลายประเภทได้แก่ 
 2.1 Grouper คือ TDS6303.EXE 
 2.2 Visual FoxPro 9.0 Runtime Files จ านวน 5 แฟ้ม ซึ่งจ าเป็นในกรณีที่เครื่อง computer ที่ใช้ 
ไม่มีการติดตั้ง Visual FoxPro 9.0 ไว้ 
       ได้แก่ 
  - vfp9r.dll 
  - vfp9t.dll 
  - vfp9renu.dll 
  - msvcr71.dll 
  - gdiplus.dll 
 2.3 Library มี 6 แฟ้ม ได้แก่ 
  - C63CCEX.DBF 
  - C63DRG.DBF 
  - C63I10.DBF 

- C63i9vx. DBF 
- C63PROC.DBF 
- C63i10vx. DBF  
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3. วิธีตดิตั้ง program: 
 3.1 โปรแกรมจะอยู่ในรูป zip file ตามภาพ 

 

ภาพ 1 โปรแกรม TDS6303 zip file 

 3.2 วิธีติดตั้ง ให้แตกไฟล์ออกมาจะได้ Folder TDS6303 ซึ่งมีท้ังโปรแกรม และไฟล์อ้างอิงต่างๆ ตาม 
ภาพ 2 แตห่ากเครื่อง computer ที่ใช้ มีการติดตั้ง Visual FoxPro 9.0 ไว้แล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีแฟ้มในข้อ 2.2  
(.dll)  

 
 

ภาพ 2 รายละเอียดในโฟลเดอร์ของโปรแกรม TDS6303 
  

4. วิธีใช้งำน 
 4.1 เมื่อเตรียม files ต่างๆ พร้อมแล้ว ท่านสามารถ run ได้เลย โดย double click ที่ชื่อโปรแกรม  

 โดยตรง จะได้โปรแกรมที่พร้อมจะหา DRG ตามข้อก าหนดใน TDRG 6.3.4 
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4.2 เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว ในโปรแกรม TDS6303.EXE  
ส่วนแรกจะมีช่องให้กรอกข้อมูล อายุ เพศ ประเภทการจ าหน่าย วันนอนทั้งส่วนที่เป็นวัน (LOSD ส าหรับ

ช่วงเวลาส่วนที่เต็ม 24 ชั่วโมง) และชั่วโมง (LOSHr ส าหรับช่วงเวลาส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง กรณีนอนโรงพยาบาล
ไม่เกิน 24 ชม.ให้กรอก LOSHr โดยกรอก LOSD เป็น 0) การวินิจฉัยโรคหลักและการวินิจฉัยโรครอง (Pdx, Sdx) 
รหัสหัตถการ Proc ปุ่มลบข้อมูล ปุ่มหา DRG  

ส่วนที่ 2 จะแสดงผลการหา DRG โดยจะแสดง MDC, DRG, RW, WTLOS, OT, Adjusted RW, Error, 
และ Warning ตามภาพ 3 
 

 
ภาพ 3 หน้าหลักของโปรแกรม TDS6303 

 
4.3 วิธีใช้โปรแกรม โปรแกรมนี้จะหา DRG ครั้งละ 1 ราย โดยท่านต้องกรอกข้อมูลที่จ าเป็นในการหา 

DRG ในช่องต่างๆ ตามที่โปรแกรมก าหนด ตามภาพ 4  
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ภาพ 4 การกรอกข้อมูลในหน้าหลักของโปรแกรม TDS6303 

เมื่อกรอกข้อมูลตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม “หา DRG” โปรแกรมจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการหา 
DRG และผลเป็น DRG, RW, AdjRW, WTLOS, และ OT เพ่ือให้ท่านเข้าใจในรายละเอียดการจัดกลุ่ม DRG ในทุก
ขั้นตอน ตามภาพ 5, 6, 7 

 
ภาพ 5 ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบข้อมูล 
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ภาพ 6 ขั้นตอนที่ 2-4 ในการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRG 

 
ภาพ 7 ขั้นตอนที่ 5 และ 6 ในการจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRG 
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 4.4 เมื่อทราบรายละเอียดแล้ว หากกดปุ่ม “กลับสู่การหา DRG” โปรแกรมจะกลับไปยังหน้าแรก และ
แสดง DRG, RW, AdjRW, WTLOS, และ OT ให้ทราบอีกครั้ง ตามภาพ 8 ซึ่งท่านสามารถกรอกข้อมูล และหา 
DRG ส าหรับรายใหม่ได้ 

 
ภาพ 8 แสดงผลการหา DRG ในหน้าแรกของโปรแกรม 

4.5 ถ้าท าไป 1 รายแล้วต้องการหา DRG ในผู้ป่วยรายต่อไป กดปุ่มลบข้อมูลเพ่ือท าการกรอกข้อมูลของ
ผู้ป่วยรายอื่นโปรแกรมจะท าการลบข้อมูลเก่าออกเพื่อให้กรอกข้อมูลใหม่ได้  

4.6 หากไม่ต้องการหา DRG แล้ว การปิดโปรแกรมให้กดท่ีปุ่ม “เลิก” จะเป็นการออกจากโปรแกรมหรือ
ปิดโปรแกรม 

5. Error and Warning code 

 5.1 ถ้ามีความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่กรอกในหน้าแรก โปรแกรมจะมีการแสดงผล ที่ปุ่มชื่อ Err (ส าหรับ 
Error) และ Warn (ส าหรับ warning) ซึ่งมีการแสดงไว้ในรายละเอียดของการหา DRG และเมนู “ผลการหา 
DRG” หน้าแรกส่วนที่ 2 ของโปรแกรม 
 5.2 ถ้า Err และ Warn เป็น 0 แสดง ว่าไม่มี Error และ Warning 
 5.3 Error หมายถึงการที่ข้อมูลขาดส่วนส าคัญ โดย Grouper จะได้ DRG เป็น 26509, 26519, 26629 
หรือ 26539 ตามท่ีก าหนดใน หนังสือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับ 6.3.4 
 5.4 Error Codes มีดังนี้ 
      1     No principal diagnosis 
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      2     Invalid principal diagnosis 
      3     Unacceptable principal diagnosis 
      4     Principal diagnosis not valid for age 
      5     Principal diagnosis not valid for sex 
      6     Age error 
      7     Ungroupable due to sex error 
      8     Ungroupable due to discharge type error 
      9     Length of stay error 
    10    Ungroupable due to admission weight error 
 5.5 เมื่อพบว่ามี Error การหา DRG ส าหรับ record นั้น จะหยุดเพียงเท่านั้น จริงๆแล้ว Error อาจมี 
มากกว่าที่แสดง  แต่เพราะไม่มีการตรวจสอบต่อไป จึงแสดง Error เท่าท่ีตรวจพบเท่านั้น 
 5.6 Warning แสดงว่ามีความบกพร่องของข้อมูล (เช่น ไม่มี age, discharge type) หรือสงสัยว่าข้อมูล 
อาจจะมีความผิดพลาด (เช่น มี procedure ซ้ ากัน 2 ครั้งใน record เดียว)  แต่เป็นข้อมูลทีส าคัญรองลงไป หรือ
ยังสามารถหา DRG ได้  เนื่องจากข้อมูลส่วนที่บกพร่องไม่จ าเป็นในการหา DRG นั้น 
 5.7 Warning Codes มีดังนี้ 
     1 SDx ใช้ไม่ได้ หรือซ้ ากับ PDx หรือซ้ ากันเอง 
      2 SDx ไม่เหมาะกับอายุ 
      4 SDx ไม่เหมาะกับเพศ หรือเป็นรหัสส าหรับเพศใดเพศหนึ่ง แต่ไม่มีข้อมูลเพศ 
      8 Proc ใช้ไม่ได้ หรือซ้ ากันเอง 
    16 Proc ไม่เหมาะกับเพศ หรือเป็นรหัสส าหรับเพศใดเพศหนึ่ง แต่ไม่มีข้อมูลเพศ 
    32 ไม่มีข้อมูลเพศ หรือใช้รหัสนอกเหนือจากท่ีก าหนด 
    64 ไม่มีประเภทการจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาล หรือใช้รหัสนอกเหนือจากที่ก าหนด 
  128 ไม่มีวันที่ และ/หรือ เวลา ที่รับไว้ในรพ. หรือ มีแต่ไม่ถูกต้อง 
  256 ไม่มีวันที่ และ/หรือ เวลา ที่จ าหน่ายออกจากรพ. หรือ มีแต่ไม่ถูกต้อง 
ถ้ามีความบกพร่องมากกว่าหนึ่ง  warning code จะเป็นผลบวกของ warning ทั้งหมดที่พบ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
23 กุมภำพันธ์ 2564 

ส ำนักพัฒนำกลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.) ส่วนงำนมำตรฐำนและกำรบริกำรสำรสนเทศระบบบริกำรสำธำรณสุข (สมสส.) 
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