
การประเมินผลการให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส (Code Assessment) และการสรุป
การวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์ (Summary Assessment) ของโรงพยาบาลตรัง 

   นางพิมภักดิ์   ทองมี 
      นักวิชาการสถิติช านาญการ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย ์โรงพยาบาลตรัง 

            นายพจน์เมธี แนวทอง 
                               ช่างภาพการแพทย์ช านาญการ กลุ่มงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา   โรงพยาบาลสุรนิทร ์
 

ค าส าคัญ : การประเมินผลการสรปุการวินิจฉัยโรคและหัตถการ, การให้รหสัการวินิจฉัยโรคและหตัถการ  
Keyword : Principal Diagnosis , Code Assessment , Summary Assessment 
 

บทคัดย่อ 
 

การประเมินผลการให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส (Code Assessment : CA) และการสรุปการ
วินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์ (Summary Assessment : SA) ของโรงพยาบาลตรัง เป็นการศึกษาข้อมูลผลการ
ตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลตรังย้อนหลัง ๓ ปี โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลการให้รหัสโรคและหัตถการ
ของผู้ให้รหัสและการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์ และเพื่อศึกษาการให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ให้รหัสและ
การสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์  

การศึกษาเป็นแบบ Retrospective Research โดยน าข้อมูลผลการตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
ตรัง ย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ มีจ านวนเวชระเบียนผู้ป่วยในท่ีตรวจสอบปีละ ๕๒๐ ฉบับ รวมทั้งสิ้น 
๑,๕๖๐ ฉบับ ใช้วิธีการสุ่ม และรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน NHSO_MRA V.๒.๐.๖ 
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา จ านวน ร้อยละ เปรียบเทียบความสมบูรณ์ของการให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส และการ
สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์  

ผลการศึกษาครั้งนี้ ด้านการให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส (Code Assessment : CA) ตามเกณฑ์คุณภาพ
ของการให้รหัส พบว่า ผู้ตรวจสอบ (Auditor) ไม่มีความเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับการให้รหัสโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส (๐ : 
Agreement) ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๘๐ (ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ก าหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐) ส่วนรหัสโรคหลัก 
(Principal diagnosis : PDx) ให้รหัสโรคหลักครบถ้วน (Missing Principal diagnosis code : ไม่มีรหัส PDx) และปัญหาด้าน
อื่นๆ ตามเกณฑ์คุณภาพของการให้รหัส มีความผิดพลาด ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนด้านการสรุป
การวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์ (Summary Assessment : SA) พบว่า ผู้ตรวจสอบ (Auditor) ไม่มีความเห็นที่
แตกต่างเกี่ยวกับการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการของแพทย์ ในส่วนของใบบันทึกเนื้อหาข้อมูลทางสถิติทางการแพทย์ 
(Discharge Summary ; ๐ : Agreement) ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ ๘๐ (ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ก าหนด มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ ๘๐) ส่วนการสรุปการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal diagnosis : PDx) มีการสรุปการวินิจฉัยโรคหลักครบถ้วน (Missing 
Principal diagnosis code : ไม่มีรหัส PDx) และปัญหาด้านอ่ืนๆ ตามเกณฑ์คุณภาพของการสรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ
ของแพทย์ มีความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาผลการตรวจสอบเวชระเบียนในด้านอื่นๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อคุณภาพข้อมูลในความ
สมบูรณ์ของเวชระเบียน เช่น แบบบันทึกการรับทราบและยินยอมรับการรักษาหรือท าหัตถการ (Informed Consent) , แบบ
บันทึกการซักประวัติโดยแพทย์ (History) , แบบบันทึกการตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Exam) , แบบบันทึกความ 
ก้าวหน้าหรือการด าเนินโรคโดยแพทย์และบันทึกค าสัง่การรักษา (Progress Note and Doctor’s order sheet) , แบบบันทึก
การท าหัตถการ (Operative notes) และควรมีการศึกษาวิจัยในการหารูปแบบการจัดการความรู้ในการให้รหัสมาตรฐานด้าน
สุขภาพต่างๆ ส าหรับผู้ให้รหัสโรคและหัตถการ (Coders) และแพทย์ผู้สรุปการวินิจฉัยโรคและหัตถการ เพื่อการพัฒนาความรู้ 
และควรมีการศึกษาวิจัยในการพัฒนารูปแบบศูนย์ตอบปัญหา การให้รหัสด้านสุขภาพต่างๆ เช่น รหัสโรคและหัตถการ รหัส
บริการปฐมภูมิ รหัสยา ฯลฯ เพื่อให้มีการบริการตอบปัญหาอย่างครบวงจร 



Abstract 
 

The Evaluation the Code Assessment of Coder and Summary Assessment of Doctor. The objective 
of  study are following, To evaluation in patient medical record data audit for Coder and Doctor ,To study 
allow inpatient medical record data audit of Coder and Doctor. 

This study is Retrospective Research. Information on the results of patient medical records in 
Trang Hospital and the study had done the past 3 years of data (budget year 2016 -2018). By randomized 
inpatient medical records. The inpatient medical records have 520 issues/years Total 1,560 issues. And 
summarizing the diagnosis of diseases and procedures of the doctor, including the educational 
methodology or procedures The study documents a study by Statistics used in data analysis using 
descriptive statistics, percentage, comparison of the diagnosis codes and procedure codes and a summary 
of the procedure and the doctor's diagnosis. 

Medical records examination results The coding diseases and procedures of the Code (the Code 
Assessment, : the CA) on the basis of the quality of the code showed that auditors (Auditor) do not have a 
different opinion about coding diseases and procedures of the Authority. code (0 : Agreement dialog) the 
more that 80 percent (according to the indications given greater that or equal to 80 percent) and the code 
of the main (back principal Diagnosis : PDx) provides the primary disease entirety (Missing a back principal 
Diagnosis. Code: no code PDx) and the issues. SRGB as the quality of the code. There is a mistake Not 
more than 20 percent which meets the specified criteria.    

Examination results, medical records provided by the diagnosis of doctors and procedures (Info 
Summary Assessment, : the SA) showed that auditors (Auditor) do not have a different opinion regarding 
the conclusion of the diagnostic and medical procedures. As for the medical record sheet (Discharge 
Summary ; ๐ : Agreement dialog) of more than 80 percent (according to the indications given greater that 
or equal to 80 percent) are concluding a diagnosis of primary ( back Principal Diagnosis : PDx) has finalized 
the diagnosis essentially complete (Missing A. Principal diagnosis code: There is no PDx code) and other 
problems in accordance with the quality criteria of the diagnosis and procedure of the doctor. There is an 
error of not more than 20 percent which meets the specified criteria. 

In the future  should be study Medical Record Audit Test Result that quality data of Medical 
Record for the influence.  For Example Informed Consent form, History form, Physical Exam form,  Progress 
Note and Doctor’s order sheet form, Operative notes form. And should have education of research of 
format in knowledge Management Standard Coding by Various Health for Coders and Doctors For 
Knowledge Development. And should be to research on the development of the answer center model, 
Health Coding. For Example Disease Code and Operative, Primary service code, Drug code etc. To have 
service complete solution.     
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