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บทคัดย่อ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เป็ นค่ามาตรฐานที่สำ� คัญที่สดุ ของการจ่ายเงินส�ำหรับบริการผู้ป่วยใน ด้ วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
เพราะหากค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์มาก หมายถึงเงินที่ได้ รับชดเชยจะมากตามไปด้ วย บทความนี้มวี ัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย
ขั้นตอนการค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2 ซึ่งประกาศใช้ ในปี 2561
โดยใช้ ข้อมูลผู้ป่วยในปี งบประมาณ 2557-2559 จากโรงพยาบาลรัฐและเอกชน 1,254 แห่ง ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐสามระบบหลัก รวม 21,793,421 ราย แบ่งเป็ น กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (ร้ อยละ 80.8)
กองทุนประกันสังคม (ร้ อยละ 9.5) และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ (ร้ อยละ 9.7) การค�ำนวณแบ่งเป็ น 7
ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ การตรวจสอบข้ อมูลพบข้ อมูลทางคลินิกและข้ อมูลค่าใช้ จ่ายที่สมบูรณ์ ร้ อยละ 69.7
(15,192,170 ราย) ขั้นตอนที่ 2 การค�ำนวณค่ารักษามาตรฐานโดยใส่ค่าห้ องค่าอาหารมาตรฐานที่ได้ จากการค�ำนวณ
แทนและตัดค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ท่แี ยกเบิกต่างหาก ขั้นตอนที่ 3 การตัดข้ อมูลผู้ป่วยที่มคี ่ารักษาเกินจากค่า
เฉลี่ยไปมาก ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบค่ารักษาเฉลี่ยในกลุ่มโรคที่พบบ่อย และพบในทุกกลุ่มโรงพยาบาล ในขั้นตอนที่
5 จึงค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์จากค่ารักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมเทียบกับค่ารักษาเฉลี่ยของผู้
ป่ วยทั้งหมด และปรับค่าน�ำ้ หนักให้ เหมาะสมอีกครั้งในขั้นตอนที่ 6 ได้ ค่าเฉลี่ยค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ของผู้ป่วยทั้งหมด
เท่ากับ 1 และปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์อกี ครั้ง เพื่อให้ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับใหม่มคี ่า
เท่ากับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับเดิมในขั้นตอนที่ 7 โดยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 6.2
ได้ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ต่ำ� สุด เท่ากับ 0.1878 สูงสุดเท่ากับ 79.4635 จะเห็นได้ ว่าการค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ควร
ใช้ ข้อมูลการใช้ ทรัพยากรรายบุคคลที่เป็ นตัวแทนที่ดีของโรงพยาบาลทุกระดับและทุกกลุ่มโรคเพื่อให้ ได้ ค่าน�ำ้ หนัก
สัมพัทธ์ท่สี ะท้ อนการใช้ ทรัพยากรของโรงพยาบาลได้ อย่างแท้ จริง และควรมีการศึกษาต้ นทุนรายโรค ด้ วยวิธมี าตรฐานในโรงพยาบาลทุกระดับเพื่อน�ำมาพัฒนาค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ให้ สะท้ อนต้ นทุนการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
ที่แท้ จริง ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์, กลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม, กลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์สำ� หรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

บทน�ำ

ปัจจุบนั ประเทศไทยใช้ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (diagnosis related group, DRG) เป็ นเครื่องมือส�ำคัญทางการ
เงินการคลังส�ำหรั บพิจารณาจ่ ายเงินให้ สถานพยาบาล
กรณีรักษาผู้ป่วยใน ในระบบประกันสุขภาพภาครัฐสาม
ระบบหลักคือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ
(Civil Servant Medical Benefit Scheme, CSMBS)
ระบบประกันสังคม (Social Security Scheme, SSS) และ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (Universal Coverage
Scheme, UCS) แต่ละระบบมีการก�ำหนดชุดสิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายเงินที่แตกต่างกันภายใต้ กฎหมาย
และพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพของแต่ละระบบ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าน�ำ DRG มาใช้ ต้งั แต่
ปี 2545 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการเริ่มใช้
DRG ตั้งแต่ 1 มิถนุ ายน 2550 และใช้ จ่ายชดเชยในระบบ
ประกันสังคมด้ วย โดยทั้ง 3 ระบบ (ประกันสุขภาพภาค
รัฐ) จ่ายเงินให้ กบั สถานพยาบาลคู่สญ
ั ญาส�ำหรับบริการ
ผู้ป่วยในโดยใช้ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (relative weight; RW)
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมคูณด้ วยอัตราฐาน (base rate)
ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์จึงเป็ นชุดตัวเลขที่สถานพยาบาล
และแพทย์ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยให้ ความสนใจมาก เพราะหมายถึง
จ�ำ นวนเงิ น ที่ส ถานพยาบาลจะได้ รั บ ตามข้ อ ตกลงกับ
กองทุนประกันสุขภาพ การค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ใหม่
ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมแต่ละฉบับจึงเป็ นประเด็นจับตา
จากสถานพยาบาลระดับต่างๆ ว่าจะเอนเอียงไปทางใด
วิธคี ำ� นวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์มีท้งั การค�ำนวณจากข้ อมูล
ต้ นทุน และการค�ำนวณจากข้ อมูลค่ารักษาพยาบาล (billing) ที่แปลงกลับไปเป็ นต้ นทุน เช่น ในสหรัฐอเมริกา(1)
นิยมการค�ำนวณด้ วยข้ อมูลค่ ารักษาที่แปลงเป็ นต้ นทุน
กลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมไทย (Thai diagnosis related groups;
TDRGs) ฉบับ (version) 5.1 ได้ ประกาศใช้ เป็ นเครื่อง
มือในการจ่ ายเงินส�ำหรับผู้ป่วยใน ใน 3 กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพที่สำ� คัญ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 จนถึง
ปัจจุบนั (2) โดย TDRGs ฉบับ 5.1 ใช้ วธิ คี ำ� นวณค่าน�ำ้ หนัก
สัมพัทธ์จากข้ อมูลค่ารักษาพยาบาลมาตรฐาน (adjusted
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปี ที ่ 28 ฉบับที ่ 3

charge) ซึ่งมักได้ รับค�ำวิจารณ์ว่า ไม่ได้ เป็ นข้ อมูลต้ นทุน
ที่แท้จริง อีกทั้งในการตรวจรับงานวิจยั TDRGs ฉบับ 5.1
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ เชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านกลุ่มโรคร่วมจากองค์การอนามัยโลก (World Health
Organization; WHO) มาตรวจสอบวิธกี ารพัฒนากลุ่ม
วิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว มของประเทศไทยในเดื อ นพฤษภาคม
2554 โดยในการพัฒนา TDRGs ฉบับ 5.1 ได้ เสนอวิธี
การค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์จากข้ อมูลค่ารักษาพยาบาล
มาตรฐานและค่ าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์จากข้ อมูลต้ นทุนของ
โรงพยาบาล 10 แห่ง ซึ่งอาจจะไม่เป็ นตัวแทนที่ดแี ละไม่
สามารถสะท้ อนข้ อมูลต้ นทุนที่แท้ จริงของโรงพยาบาล
แต่ละระดับได้ อีกทั้งจากการค�ำนวณค่าสถิติอำ� นาจการ
ท�ำนาย (r-square) ระหว่างค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ 2 วิธี พบ
ว่า RW ของค่ารักษาพยาบาลมาตรฐานของโรงพยาบาล
กลุ่มต่างๆ มีอำ� นาจการท�ำนายดีกว่า ใน TDRGs ฉบับ
5.1 จึ งยั งคงใช้ วิธีการค�ำนวณค่ า RW จากค่ ารั กษา
พยาบาลมาตรฐาน(3) อย่างไรก็ตามถึงแม้ ว่าผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์การอนามัยโลกจะยอมรับในวิธีการพัฒนากลุ่ม
วินิจฉัยโรคร่วมของไทย แต่ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ควรจะ
มีข้อมูลต้ นทุนรายบุคคลในการค�ำนวณ ค่า RW และน่า
จะมีข้อมูลต้ นทุนในทุกบริการ จะเป็ นประโยชน์ในการ
พัฒนาการบริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การบริการผู้ป่วยในอย่าง
เดียวเพื่อให้ หน่วยงานที่มีความต้ องการใช้ ต่างกันได้ ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่(4) อย่างไรก็ตามประเทศไทยได้ มี
ความพยายามจัดท�ำข้ อมูลต้ นทุนรายบุคคลมาตั้งแต่ ปี
2554(5-7) แต่ยงั ไม่ประสบความส�ำเร็จนัก ทั้งด้ านปริมาณ
และคุ ณภาพข้ อมู ล และยังไม่ สามารถน�ำมาใช้ ในการ
พัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมได้ อย่างแท้ จริง เพราะการจัด
ท�ำต้ นทุนบริการเพื่อน�ำมาใช้ ในการพัฒนา TDRGs และ
การค�ำนวณค่า RW ต้ องใช้ ข้อมูลต้ นทุนที่มีรายละเอียด
จ�ำนวนมาก รวมทั้งจ�ำนวนข้ อมูลผู้ป่วยในที่ต้องมีปริมาณ
มากพอ ซึ่งจะมีภาระงานที่ยุ่ งยากในการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล ทั้งข้ อมูลค่ารักษา ข้ อมูลเกณฑ์การกระจายต้ นทุน
ของหน่วยสนับสนุนไปยังศูนย์ต้นทุนบริการ ข้ อมูลผลงาน
บริการรายบุคคล รายโรค และอื่นๆ รวมถึงบริการต่างๆ
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ในโรงพยาบาลมีความสลั บซั บซ้ อนที่แตกต่ างกัน ทั้ง
ภายในโรงพยาบาลและระหว่างโรงพยาบาล
TDRGs ฉบับ 5.1 ถูกใช้ เป็ นเครื่องมือในการจ่ายเงิน
ส�ำ หรั บ ผู้ ป่ วยในมาตั้ ง แต่ ปี 2555 สมควรปรั บ ปรุ ง
TDRGs ฉบับใหม่ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
คลินกิ และการใช้ ทรัพยากร จึงมีการพัฒนา TDRGs ฉบับ
6.0 มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ผ่านการพัฒนาและ
ประชาพิจารณ์เสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2559 แต่
ยังไม่ได้ นำ� มาใช้ ในระหว่างรอนโยบายกองทุนประกาศใช้
คณะผู้พัฒนาจึงได้ ปรับปรุงความเหมาะสมและพัฒนา
เป็ น TDRGs ฉบับ 6.2 ใช้ ข้อมูลการใช้ ทรัพยากรการ
รักษาล่าสุด (ปี 2557 ถึง 2559) ในการค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ใหม่ และผ่านการท�ำประชาพิจารณ์ในวง
กว้ างเพื่อรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560
การค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ยงั คงใช้ ระเบียบวิธคี ่ารักษา
พยาบาลมาตรฐาน (โดยการปรับค่ ามาตรฐานที่ทำ� ได้
อย่ า งสม�่ำ เสมอคื อ การปรั บ ค่ า ห้ อ งค่ า อาหารให้ เ ป็ น
ต้ นทุนวันนอนมาตรฐาน โดยลบค่าห้ องค่าอาหารที่รายงานออก และบวกใหม่ด้วยผลคูณของวันนอนโรงพยาบาล
กับค่าห้ องค่าอาหารมาตรฐาน) เนื่องจากยังขาดข้ อมูล
ต้ นทุนผู้ป่วยรายบุคคลซึ่งต้ องมีจำ� นวนมากพอที่จะเป็ น
ตัวแทนผู้ป่วยในส�ำหรับโรงพยาบาลที่มกี ารรักษาโรคและ
ผู้ป่วยที่แตกต่างกันในโรงพยาบาลระดับต่างๆ อย่างไร
ก็ตามวิธีคำ� นวณค่ าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์จากข้ อมูลค่ ารักษา
และปรับเป็ นค่ ารักษามาตรฐานยังเป็ นระเบียบวิธีท่ีใช้
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการปรับ
ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ปีละครั้ง เนื่องจากสามารถหาข้ อมูล
ขนาดใหญ่ได้ จากฐานข้ อมูลการเบิกจ่ายเงินในสวัสดิการ
รักษาพยาบาล(1,8-10)
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนวิธกี าร
ค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (relative weight; RW) ส�ำหรับ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2 ที่ประกาศใช้
ส�ำหรั บข้ อมูลผู้ ป่วยสิทธิสวัสดิการข้ าราชการและสิทธิ
ประกันสังคมในปี 2561
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ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย การศึ ก ษานี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง
พรรณนา แหล่งข้ อมูลที่ใช้ คำ� นวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ด้วย
วิธคี ่ารักษามาตรฐานคือข้ อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลที่สำ� นัก
พัฒนากลุ่มโรคร่ วมไทย รวบรวมจาก 3 กองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ ซึ่งฐานข้ อมูลนี้มคี วามน่าเชื่อถือเนื่องจาก
เป็ นข้ อมูลที่ใช้ ในการเบิกจ่ายเงิน และมีรายละเอียดของ
ค่ารักษาพยาบาล ทั้งค่ารักษารวม และแบบแยกรายหมวด
เช่น ค่าห้ อง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ และค่า
ยาฯลฯ โดยใช้ ข้อมูลการเบิกจ่ายผู้ป่วยในราย admission
ปี งบประมาณ 2557 ถึง 2559 จากกองทุนการประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ าของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ ง
ชาติ กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้ าราชการ ข้ อมูลผลการตรวจสอบความถูกต้ องของเวชระเบียน รหัสโรค รหัสหัตถการ (medical records audit)
ในปี งบประมาณ 2557 ถึง 2559 ของส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559(11)
ประเด็น ส�ำ คั ญ ของวิ ธีค�ำ นวณค่ า น�้ำ หนั ก สัม พั ท ธ์
ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2 คือ การน�ำ
ข้ อมูลที่ถูกต้ อง สมบูรณ์ และเหมาะสมทั้งข้ อมูลรหัสโรค
รหัสหัตถการ ข้ อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย เช่น วันเดือนปี เกิด
เพศ วันเวลาที่เริ่มนอนโรงพยาบาลและจ�ำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาลฯลฯ และข้ อมูลค่ารักษาพยาบาล ซึ่งต้ องน�ำ
มาปรับเป็ นค่ารักษามาตรฐานก่อนการน�ำมาค�ำนวณ RW
ดังนั้นจึงมีข้ันตอนในการจัดการข้ อมูลที่ซับซ้ อน รวมทั้ง
สิ้น 7 ขั้นตอน ได้ แก่
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบข้ อมูล ตามเกณฑ์ คือ
1.1) ความสมบูรณ์ของข้ อมูลในระดับโรงพยาบาล
ได้ แก่
1.1.1) จ�ำนวนผู้ป่วยในของแต่ละโรงพยาบาลต้ อง
มากกว่า 100 รายต่อปี เนื่องจากหากจ�ำนวนข้ อมูลผู้ป่วย
ใน ในแต่ละปี มจี ำ� นวนน้ อยมากอาจมีข้อมูลทางคลินกิ และ
ข้ อมูลค่ารักษาบางส่วนที่ไม่สมบูรณ์ และจ�ำนวนผู้ป่วยไม่
เหมาะสมกับสถานพยาบาลที่มเี ตียงไว้ รับผู้ป่วยใน
1.1.2) ข้ อมูลรหัสโรค รหัสหัตถการ ต้ องมีความถูก
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ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์สำ� หรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

ต้ องอย่างต่อเนื่องทั้ง 3 ปี เพราะหากมีข้อมูลไม่ถูกต้ อง
จะเสี่ยงต่อข้ อผิดพลาดทั้งการจัดกลุ่มและการค�ำนวณค่า
RW อ้ างอิงจากผลการตรวจสอบเวชระเบียน (medical
records audit) ในปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559(11)
1.2) ความถูกต้ องของข้ อมูลราย admission (ราย)
ได้ แก่ ข้ อมูลทางคลินิกและข้ อมูลค่ารักษาผิดพลาด/ไม่
สมบูรณ์ ข้ อมูลที่จัดกลุ่ม DRG ไม่ได้ ข้ อมูลผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาลมากกว่า 1 ปี หรือมากกว่า 365 วัน และ
ข้ อมูลผู้ป่วยที่มีค่ารักษาพยาบาลรวมต�่ำและสูงมากผิด
ปกติ คือค่ารักษารวมต�่ำกว่า 400 บาท (เนื่องจากหากรับ
ไว้ เป็ นผู้ป่วยในต้ องมีค่ารักษาอย่างน้ อย คือ ค่าห้ องค่า
อาหาร จ�ำนวน 400 บาทต่อวัน กรณีไม่ได้ มีการรักษา
ใดๆ) หรือสูงกว่า 10 ล้ านบาท (เทียบกับผู้ป่วยที่มกี าร
รักษาที่ยุ่งยากและโรคที่รักษายากที่สดุ คือการเปลี่ยนถ่าย
อวัยวะและจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาลไม่เกิน 365 วัน ซึ่ง
ค่ารักษาเฉลี่ยไม่เกิน 10 ล้ านบาท)
ขั้นตอนที่ 2 ค�ำนวณค่ารักษามาตรฐาน วิธกี ารคือ
1) การปรับค่าห้ อง ค่าอาหาร ให้ เป็ นมาตรฐาน โดย
ลบค่าห้ องค่าอาหารที่รายงานออก และบวกใหม่ด้วยผล
คูณของวันนอนโรงพยาบาลกับค่าห้ องค่าอาหารมาตรฐาน
2) ตัดค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่แยกเบิก
ต่างหากจากกองทุนออก
3) รวมค่ารักษาทั้งหมดของผู้ป่วยแต่ละรายใหม่
ขั้นตอนที่ 3 การตัดข้ อมูลผู้ป่วยที่มคี ่ารักษาเกินจาก
ค่าเฉลี่ยไปมาก แบ่งเป็ น
3.1) ตัดข้ อมูลค่ารักษาที่มคี ่าเกินจากค่าเฉลี่ยไปมาก
ระดับโรงพยาบาล เนื่องจากบางกองทุนมีข้อมูลผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลเอกชนเป็ นจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจท�ำให้ ข้อมูล
ทีจ่ ะน�ำมาค�ำนวณ RW มีความแตกต่างกันมากเกินไป โดย
จะท�ำการตรวจสอบเป็ นรายกลุ่ม DRG ที่มผี ้ ูป่วยจ�ำนวน
มากและมีการรักษาที่ไม่ซับซ้ อน ตามสมมุติฐานว่ าโรง
พยาบาลเอกชนจะมีค่ารักษาสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐบาล ใน
แต่ละสิทธิการรักษาไม่ควรสูงมากกว่า 2 เท่า หากผลการ
ตรวจสอบพบว่ า ค่ า รั ก ษาของโรงพยาบาลเอกชนสู ง
มากกว่าเกณฑ์ท่กี ำ� หนดจะตัดข้ อมูลเป็ นกลุ่มโรงพยาบาล
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปี ที ่ 28 ฉบับที ่ 3

เอกชนออก
3.2) ตัดข้ อมูลผู้ป่วยที่มคี ่ารักษาเกินจากค่าเฉลี่ยไป
มากในแต่ ละกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม เรียกว่ าเป็ นการตัด
ข้ อมูลที่ตกเกณฑ์ ราย DRG (trimming by DRG) โดย
ยึดหลักการตัดออกให้ น้อยที่สดุ แต่ได้ ผลในการลดส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานได้ มากที่สดุ คือการตัดข้ อมูลผู้ป่วยที่
มีค่ารักษาอยู่นอก 3 เท่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากค่าเฉลี่ยที่คำ� นวณจากค่า ln (natural log) ของข้ อมูลที่ได้
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบค่ารักษาเฉลี่ย รายกลุ่มโรงพยาบาล รวมทั้งค่ารักษาเฉลี่ยรายกลุ่ม DRG ที่พบบ่อย
และพบในทุกกลุ่มโรงพยาบาล เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน
การคิดค่ ารักษาอีกครั้ง ว่ าข้ อมูลมีความเหมาะสมตาม
กลุ่ ม โรงพยาบาลและมี ส อดคล้ อ งกับ ค่ า เฉลี่ ย ของค่ า
น�ำ้ หนักสัมพัทธ์ท่ปี รับตามวันนอนโรงพยาบาล (adjusted relative weight; AdjRW) หรือค่า CaseMix index
(CMI) หรือไม่
ขั้นตอนที่ 5 ค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ของแต่ละกลุ่ม
DRG (Recalibration) ใช้ สตู ร
RW =
mean charge of each DRG
aggregated mean charge of all patients
หมายถึงค่ารักษาเฉลี่ยรายกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม (mean
charge of DRG) หารด้ วยค่ารักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมด
(aggregated mean charge of all patients)
ขั้นตอนที่ 6 ปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ให้ เหมาะสม โดย
การตรวจสอบความเหมาะสมของค่า RW ที่คำ� นวณได้ ใน
ขั้นตอนที่ 5 ว่ามีความเหมาะสมกับข้ อมูลทางคลินิกตาม
เกณฑ์หรือไม่ ได้ แก่
6.1 รายกลุ่มโรค (disease cluster; DC): RW
สอดคล้ องกับความรุนแรงของโรคและการใช้ ทรัพยากร
หรือไม่ และภายในกลุ่มโรค (DC) เดียวกัน DRG กลุ่ม
ที่มี Cost and Clinical Complexity (CCC) level สูงกว่า
ต้ องมี RW สูงกว่า
6.2 รายกลุ่ม DRG: RW ของ DRG ที่มคี วามรุนแรง
ของโรคและการใช้ ทรัพยากรมากกว่า ต้ องสูงกว่า RW
ของ DRG ที่มคี วามรุนแรงของโรคและการใช้ ทรัพยากร
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น้ อยกว่า
6.3 RW ของแต่ละ DRG: RW ของแต่ละ DRG ที่
อยู่ใน DC เดียวกัน ต้ องแตกต่างกันเท่ากับหรือมากกว่า
20%
หากพบว่า RW ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี ำ� หนดจะท�ำ
การตรวจข้ อมูลโดยละเอียด ตัดข้ อมูลผิดปกติอกี ครั้ง แล้ ว
ค�ำนวณ RW ใหม่ หากยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ จะต้ อง
สอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ และปรับค่าใหม่ให้
เหมาะสมตามความรุนแรงของโรคและการใช้ ทรัพยากร
ขั้นตอนที่ 7 ปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยเพื่อปรับให้
ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของฉบับใหม่ให้ มีค่าเท่ากับค่า
น�้ำ หนั ก สัม พั ท ธ์เ ฉลี่ ย ของฉบั บ เดิ ม ตามรูป แบบของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ adjustment factor เพื่อปรับ
ให้ ค่า RW เฉลี่ยหลังจากการค�ำนวณค่า RW ใหม่ (recalibration) ให้ มคี ่าเท่า RW เฉลี่ยก่อน recalibration วิธี
การนี้เรียกว่า normalization adjustment(12,13)
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ข้ อมู ลที่น�ำมาใช้ ในการค�ำนวณค่ าน�้ำหนักสัมพั ทธ์
(RW) เป็ นข้ อมูลผู้ป่วยในที่ส่งมาเบิกค่ารักษารวบรวม
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน ในปี งบประมาณ
2557-2559 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เป็ นข้ อมูล
จากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน จ�ำนวน 1,254
แห่ง จ�ำนวนข้ อมูลผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น 21,793,421 ราย
แบ่ ง เป็ นข้ อ มู ล จากสิท ธิห ลั ก ประกัน สุข ภาพถ้ ว นหน้ า
(UCS) ร้ อยละ 80.8 สิทธิประกันสังคม (SSS) ร้ อยละ
9.5 และสิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้ าราชการ
(CSMBS) ร้ อยละ 9.7 หากพิจารณาตามกลุ่มโรงพยาบาล
พบว่ า เป็ นข้ อมูลของโรงพยาบาลชุมชน (รพช.ระดับ
medium, M และระดับ first contact, F) มากที่สดุ ร้ อยละ 44.8 รองลงมาคือข้ อมูลของโรงพยาบาลศูนย์ (advanced, A) ร้ อยละ 21.0 โรงพยาบาลทั่วไป (special,
S) ร้ อยละ 16.0 ข้ อมูลของกลุ่มเครือข่ายโรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์ (university hospital network, UhosNet)
ร้ อยละ 4.9 และข้ อมูลของโรงพยาบาลเอกชน ร้ อยละ
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7.7 ดังแสดงในตารางที่ 1
ผลการค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (RW) เป็ นการ
แสดงรายละเอียดการจัดการข้ อมูลในแต่ละขั้นตอนของ
การค�ำ นวณค่ า น�้ำ หนั กสัม พั ท ธ์ จนถึงการได้ ม าซึ่ ง ค่ า
น�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ดังนี้
1) ผลการตรวจสอบข้อมูล
เป็ นการตรวจสอบข้ อมูลทางคลินกิ และข้ อมูลค่ารักษา
รวมทั้งความเหมาะสมของข้ อมูลที่จะใช้ ในการค�ำนวณ
ค่ าน�้ำหนักสัมพั ทธ์ แบ่ งเป็ นข้ อมู ลระดับโรงพยาบาล
ข้ อมูลราย admission และข้ อมูลรายสิทธิค่ารักษา ผลการ
ตรวจสอบข้ อมูลมีดงั นี้
1.1 ผลการตวจสอบความถูกต้ อง สมบูรณ์ของข้ อมูล
ในระดับโรงพยาบาล หากพบว่าโรงพยาบาลมีข้อมูลที่ไม่
ถูกต้ อง ไม่ครบถ้ วนตามเกณฑ์ท่กี ำ� หนด จะตัดข้ อมูลออก
จากการวิเคราะห์ท้งั โรงพยาบาล ได้ แก่
1.1.1 โรงพยาบาลทีม่ จี ำ� นวนผู้ป่วยน้ อยกว่า 100 ราย
ต่อปี มีท้งั หมด 127 แห่ง ข้ อมูลผู้ป่วยใน รวม 8,521
ราย จึงตัดข้ อมูลชุดนี้ออกจากการวิเคราะห์
1.1.2 โรงพยาบาลที่มีรหัสโรค รหัสหัตถการ ใน
ปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559 ไม่ถูกต้ องตามผล
การตรวจสอบเวชระเบียน (medical records audit) อย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปี จ�ำนวน 29 แห่ง โดยมีข้อมูลผู้ป่วยใน รวม
ทั้งสิ้น 799,436 ราย (ร้ อยละ 3.7 จากข้ อมูลทั้งหมด
21.8 ล้ านราย) จึงตัดข้ อมูลชุดนี้ออกจากการวิเคราะห์
1.2 ผลการตรวจสอบความถูกต้ อง สมบูรณ์ของข้ อมูล
ราย admission (ราย) แบ่งเป็ น ข้ อมูลทางคลินิกและ
ข้ อมู ลค่ ารั กษาผิดพลาด/ไม่ สมบูรณ์ ข้ อมู ลที่จัดกลุ่ม
DRG ไม่ได้ ข้ อมูลผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลมากกว่า 1 ปี
หรื อมากกว่ า 365 วัน และข้ อมู ลผู้ ป่วยที่มีค่ารั กษา
พยาบาลรวมน้ อยกว่า 400 บาทหรือมากกว่า 10 ล้ าน
บาท ซึ่งจะต้ องท�ำการตัดข้ อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้ องและไม่สมบูรณ์
ออกจากการค�ำนวณ เป็ นราย admission ดังนี้
1.2.1 พบข้ อมูลทางคลินิกและข้ อมูลค่ ารั กษาผิด
พลาด/ไม่สมบูรณ์ จ�ำนวน 4,412,886 ราย (ร้ อยละ
20.2 จากข้ อมูลทั้งหมด 21.8 ล้ านราย) แบ่งเป็ นข้ อมูล
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ตารางที่ 1 ข้อมูลผูป้ ่ วยในรายกลุ่มโรงพยาบาล
Hospital type

กลุ่มโรงพยาบาล

โรงพยาบาล (แห่ง)

1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
2A
2B
2C
3A
3B
4A
4B

รพศ. A
รพท. S
รพช. M1
รพช. M2
รพช. F1
รพช. F2
รพช. F3
รพ.มหาวิทยาลัย (UHosNet)
นอกสังกัดสป.สธ.>=300 เตียง
นอกสังกัดสป.สธ.<300 เตียง
รพ.จิตเวช+ฟื้ นฟู
รพ.เฉพาะทางอื่น ๆ
รพ.เอกชน>=100 เตียง
รพ.เอกชน<100 เตียง

33
49
36
87
77
518
60
13
18
109
26
20
145
63

รวม

ที่มีค่ารักษาที่จำ� แนกตามหมวดไม่ เท่ากับยอดค่ ารักษา
รวม จ�ำนวน 1,996,962 ราย ข้ อมูลที่ไม่มคี ่ารักษาระดับ
หมวด และไม่มีค่ารักษาหมวดค่าห้ องค่าอาหาร จ�ำนวน
1,976,493 ราย ข้ อ มู ล ที่มี ค่ า รั ก ษาต่ อ วั น (หั ก ค่ า
อุปกรณ์) น้ อยกว่า 300 บาท จ�ำนวน 141,272 ราย
ข้ อมู ล ที่ มี ร หั ส การผ่ า ตั ด ส�ำ คั ญ โดยไม่ มี ร หั ส โรคที่
สอดคล้ อง จ�ำนวน 89,326 ราย และความผิดพลาดอื่นๆ
ฯลฯ
1.2.2 พบข้ อมูลจ�ำนวน 1,204 ราย ที่จัดกลุ่ม DRG
ไม่ได้ เพราะข้ อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น รหัสการวินิจฉัยโรค
หลัก (PDx) ไม่ถูกต้ องตามหลัก ICD-10 WHO ไม่มี
ข้ อมูลวันเกิดของผู้ป่วย ฯลฯ
1.2.3 พบข้ อมูลผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลมากกว่า 1
ปี หรือมากกว่า 365 วัน จ�ำนวน 670 ราย
1.2.4 พบข้ อมูลผู้ป่วยที่มคี ่ารักษาพยาบาลรวมน้ อย
กว่า 400 บาท หรือมากกว่า 10 ล้ านบาท จ�ำนวน 157
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปี ที ่ 28 ฉบับที ่ 3

1,254

ผู้ป่วยในราย
ราย
ร้ อยละ
4,577,372
3,496,562
1,409,697
2,077,515
1,348,477
4,740,235
177,901
1,070,183
530,824
356,252
136,005
198,576
1,494,521
179,301

21.0
16.0
6.5
9.5
6.2
21.8
0.8
4.9
2.4
1.6
0.6
0.9
6.9
0.8

21,793,421

100.0

ราย

ผลการตรวจสอบข้ อมูลแสดงในตารางที่ 2 (ข้ อ 1 ข้ อ 6) โดยสรุป หลังจากตรวจสอบข้ อมูล ตัดข้ อมูลที่ไม่
สมบูรณ์และไม่ถูกต้ องออก คงเหลือข้ อมูลเพื่อใช้ ในการ
ค�ำนวณ RW จ�ำนวน 16,570,547 ราย โดยรวมข้ อมูล
ถูกตัดออก ร้ อยละ 24.0 จากข้ อมูลทั้งหมด 21.8 ล้ าน
ราย
2) ผลการปรับ ค่ า รัก ษาพยาบาลให้เ ป็ นราคา
มาตรฐาน (charge standardized)
เมื่อตรวจสอบข้ อมูลทั้งหมดแล้ ว จึงด�ำเนินการปรับ
ค่ารักษาให้ เป็ นราคามาตรฐาน โดยตัดค่าห้ องค่าอาหารที่
โรงพยาบาลรายงานมาออก เนื่องจากมีความหลากหลาย
เช่น ค่าห้ องพิเศษ ค่าห้ องสามัญ ฯลฯ แล้ วน�ำค่าห้ องค่า
อาหารมาตรฐานที่ได้ จากการค�ำนวณต้ นทุน คือ วันละ
400 บาท คูณด้ วยจ�ำนวนวันนอนโรงพยาบาล ใส่คืน
เข้ าไป รวมทั้งตัดค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่แยก
523

Relative Weight for Thai Diagnosis Related Groups Version 6.2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบและการตัดข้อมูลออกจาการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์การตรวจสอบ
ขั้น

1
2
3
4
5
6
7
8

เกณฑ์การตรวจสอบ

ข้ อมูลผู้ป่วยใน ปี งบประมาณ 2557-2559		 100.0
จ�ำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล <100 ราย ต่อปี
8,521
0.0
เวชระเบียน รหัสโรค รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้ องเรื้อรัง
799,436
3.7
ในปี 2557-2559 (รายโรงพยาบาล)
ข้ อมูลทางคลินิกและข้ อมูลค่ารักษาผิดพลาด/ไม่สมบูรณ์
4,412,886
20.2
(ผู้ป่วยราย admission)
จัดกลุ่ม DRG ไม่ได้
1,204
0.0
จ�ำนวนวันนอนรพ.>365 วัน หรือ > 1 ปี
670
0.0
ข้ อมูลผู้ป่วยที่มคี ่ารักษาพยาบาลรวมน้ อยกว่า 400 บาท
157
0.0
หรือมากกว่า 10 ล้ านบาท
ข้ อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชน
1,378,377
6.3
ตัดข้ อมูลค่ารักษาสูงผิดปกติ (Outlier) รายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
118,724
0.5
ออก (Trimming)
รวมตัดข้อมูลออกทั้งหมด
6,715,975 30.8

เบิกต่างหากจากกองทุนออก และรวมค่ารักษาทั้งหมด
ของผู้ป่วยแต่ละรายใหม่ ในขั้นตอนนี้ ข้ อมูลค่ารักษาของ
ผู้ป่วยทุกรายจะเป็ นค่ารักษามาตรฐาน
3) ผลการตัดข้อมูลผูป้ ่ วยทีม่ คี ่ารักษาเกินจากค่าเฉลีย่ ไปมาก
ก่อนค�ำนวณ RW ต้ องท�ำการตรวจสอบข้ อมูลค่ารักษา
อีกครั้ง เพื่อตัดข้ อมูลผิดปกติออก เนื่องจากบางกองทุน
มีข้อมูลผู้ป่วยในของโรงพยาบาลเอกชนเป็ นจ�ำนวนมาก
เพราะอาจมีข้อมูลค่ารักษาสูงหรือต�่ำผิดปกติ ซึ่งอาจท�ำให้
ได้ RW ทีม่ คี วามผิดเพี้ยน ผลการตรวจสอบเพื่อตัดข้ อมูล
ที่ผดิ ปกติออก ทั้ง 2 ขั้นตอน มีดงั นี้
3.1 ผลการตัดข้ อมูลผู้ป่วยที่มีค่ารักษาเกินจากค่ า
เฉลี่ยไปมาก รายสิทธิการรักษาระหว่างโรงพยาบาลรัฐและ
โรงพยาบาลเอกชน จากผลการวิเคราะห์ค่ารักษารายสิทธิ
การรักษา พบว่า ผู้ป่วยในที่ใช้ สทิ ธิประกันสังคม (SSS)
มีค่ารักษาเฉลี่ยต่อรายสูงสุด 25,981 บาทต่อราย รองลง
524

จ�ำนวนผู้ป่วย
ราย
ร้ อยละ

จ�ำนวนผู้ป่วย
ที่ยังคงอยู่ใน
การวิเคราะห์ (ราย)
21,793,421
21,784,900
20,985,464
16,572,578
16,571,374
16,570,704
16,570,547
15,192,170
15,073,446
15,073,446

ไปเป็ นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ (CSMBS)
22,139 บาทต่อราย และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ วน
หน้ า (UCS) 11,967 บาทต่อราย เมื่อวิเคราะห์เปรียบ
เทียบข้ อมูลผู้ป่วยโดยใช้ DRG ที่มผี ้ ูป่วยจ�ำนวนมากและ
การรักษาไม่ซับซ้ อน เช่ น DRG 04520 (respiratory
infection/inflammation without significant cost and
clinical complexity) และ DRG 06570 (infectious
gastroenteritis age >9 without significant cost and
clinical complexity) ผลพบว่า ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม
มีค่ารักษาเฉลี่ยสูงที่สดุ ทั้ง 2 กลุ่ม DRG
โดยค่ารักษาเฉลี่ย DRG 04520 ของโรงพยาบาล
เอกชน สิทธิประกันสังคม (SSS) เท่ากับ 19,209 บาท
ต่อการนอนโรงพยาบาล 1 ครั้ง ในขณะที่สทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพถ้ วนหน้ า (UCS) และสิทธิข้าราชการ (CSMBS)
ค่ารักษาเฉลี่ย 14,876 บาท และ 17,052 บาท ตาม
ล�ำดับ ทั้งนี้โรงพยาบาลรัฐมีค่ารักษาเฉลี่ยไม่ถงึ 8,000
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บาทต่อการนอนโรงพยาบาล 1 ครั้ง ในทุกสิทธิการรักษา
และ DRG 06570 ค่ารักษาเฉลี่ยของโรงพยาบาลเอกชน
สิทธิประกันสังคม (SSS) เท่ากับ 9,828 บาท ต่อการ
นอนโรงพยาบาล 1 ครั้ง ในขณะทีส่ ทิ ธิหลักประกันสุขภาพ
ถ้ วนหน้ า (UCS) และสิทธิข้าราชการ (CSMBS) ค่ารักษา
เฉลี่ย 7,953 บาท และ 6,086 บาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้
โรงพยาบาลรัฐมีค่ารักษาเฉลี่ยไม่ถงึ 3,500 บาท ต่อการ
นอนโรงพยาบาล 1 ครั้ง ในทุกสิทธิการรักษา ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และหากเปรียบเทียบค่ารักษาเฉลี่ยระหว่าง
โรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน (เอกชน:รัฐ) โดย
วิเคราะห์ว่าค่ารักษาเฉลี่ยของโรงพยาบาลเอกชนเป็ นกี่เท่า
ของค่ารักษาเฉลี่ยของโรงพยาบาลรัฐ (ค่ารักษาเฉลี่ยของ
โรงพยาบาลเอกชน/ค่ารักษาเฉลี่ยของโรงพยาบาลรัฐ) จะ
เห็นได้ ชัดเจนว่ าค่ ารักษาเฉลี่ยต่ อรายของโรงพยาบาล
เอกชนสูงโรงพยาบาลรัฐมากถึง 2.5-3.3 เท่า ซึ่งจากผล
การตรวจสอบมีค วามชั ดเจนว่ า ข้ อ มู ลค่ ารั กษาเฉลี่ ย
ระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีความแตกต่าง

กันอย่างมาก แม้ ว่าวันนอนเฉลี่ยจะสั้นกว่าโรงพยาบาล
รั ฐ บาล ถื อ ว่ า เป็ นข้ อ มู ล ที่ผิ ด ปกติ จึ ง ตั ด ข้ อ มู ล ของ
โรงพยาบาลเอกชน จ�ำนวน 1,378,377 ราย (ร้ อยละ
6.3 จากข้ อมูลทั้งหมด 21.79 ล้ านราย) ออกจากการ
วิเคราะห์
3.2 ผลการตัดข้ อมูลผู้ป่วยที่มีค่ารักษาเกินจากค่ า
เฉลี่ยไปมากรายกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม (trimming) การคัด
กรองข้ อมูลส�ำหรับการค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ในขั้น
ตอนนี้จะเป็ นการน�ำข้ อมูลมาจัดกลุ่ม DRG แล้ วตรวจสอบ
ข้ อมูลที่เป็ น Outlier ราย DRG เรียกว่าเป็ นการตัดข้ อมูล
ที่ตกเกณฑ์ราย DRG (trimming by DRG) โดยตัดข้ อมูล
ผู้ป่วยที่มีค่ารักษาอยู่นอก 3 เท่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากค่าเฉลี่ยที่คำ� นวณจากค่า ln โดยใช้ ข้อมูลที่ได้ หลังจาก
ตรวจสอบความถูกต้ องและตัดข้ อมูลที่ผดิ ปกติออกแล้ ว
ในขั้นตอน 1.1-3.1 รวมมีข้อมูลผู้ป่วยในก่อนการตัด
ข้ อมูลที่ตกเกณฑ์ราย DRG รวม 15,192,170 ราย ซึ่ง
พบว่า มีข้อมูลผู้ป่วยทั้งที่มคี ่ารักษารวมเฉลี่ยสูงและต�่ำผิด

ตารางที่ 3 ค่ารักษาเฉลีย่ รายสิทธิการรักษาตามกลุ่มโรควินจิ ฉัยร่วมทีม่ ีจ�ำนวนผูป้ ่ วยมาก
DRG
		

สิทธิ

จ�ำนวนผู้ป่วยใน (ราย)
รัฐ

เอกชน

รวม

04520 CSMBS
26,923
3
26,926
SSS
5,264
6,905
12,169
UCS
322,260
6,484
328,744
Total
354,447
13,392
367,839
06570 CSMBS
64,148
25
64,173
SSS
35,429
72,646
108,075
UCS
333,804
6,241
340,045
Total
433,381
78,912
512,293
รวม
CSMBS 2,012,622
1,153 2,013,775
SSS
993,169 1,011,132 2,004,301
UCS
12,183,379 366,092 12,552,471
Total
15,192,170 1,378,377 16,570,547

ค่ารักษา เฉลี่ยต่อราย (บาท)
รัฐ

เอกชน

รวม

P:G

ค่าเฉลี่ยวันนอน
โรงพยาบาล (วัน)
รัฐ เอกชน รวม

6,911
7,364
5,731
5,845
3,517
2,983
3,054
3,117
22,125
17,047
11,493
13,264

17,052
19,209
14,876
17,110
6,086
9,828
7,953
9,679
46,250
34,756
27,739
32,902

6,912
14,085
5,911
6,255
3,518
7,584
3,144
4,128
22,139
25,981
11,967
14,898

2.5
2.6
2.6
2.9
1.7
3.3
2.6
3.1
2.1
2.0
2.4
2.5

4.2
4.0
3.7
3.8
2.3
2.0
2.1
2.1
5.7
4.5
4.3
4.5

3.3
3.3
3.7
3.5
1.3
1.7
1.9
1.7
4.5
3.4
3.2
3.4

4.2
3.6
3.7
3.8
2.3
1.8
2.1
2.1
5.7
4.0
4.2

4.4

DRG 04520 = Respiratory infection/inflammation without significant cost and clinical complexity
DRG 06570 = Infectious gastroenteritis age > 9 without significant cost and clinical complexity
P:G = ค่ารักษาเฉลี่ยต่อรายของโรงพยาบาลเอกชน/ค่ารักษาเฉลี่ยต่อรายโรงพยาบาลรัฐบาล
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ปกติตามเกณฑ์ จ�ำนวน 118,724 ราย (ร้ อยละ 0.5 ของ
ข้ อมูลทั้งหมด 21.8 ล้ านราย) จึงตัดข้ อมูลชุดนี้ออกจาก
การค�ำนวณ RW สรุปคงเหลือจ�ำนวนข้ อมูลผู้ป่วยใน
ส�ำหรับการค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ทัง้ สิ้น 15,073,446
ราย (ร้ อยละ 69.2 จากข้ อมูลทั้งหมด 21.8 ล้ านราย)
โดยสรุป ข้ อมูลทั้งหมด 21.8 ล้ านราย ถูกตัดออก
ร้ อยละ 30.8 เพราะมีข้อมูลคลินิกและค่ารักษาราย admission ไม่ถูกต้ อง มากที่สดุ ร้ อยละ 20.3 รองลงมาคือ
ความไม่ถูกต้ องของข้ อมูลระดับโรงพยาบาล ร้ อยละ 3.7
ดังแสดงผลการตรวจสอบและการตัดข้ อมูลออกในตาราง
ที่ 2 คงเหลือข้ อมูลเพื่อใช้ ในการค�ำนวณ RW จ�ำนวน
15,073,446 ราย โดยเป็ นข้ อมูลของกลุ่มโรงพยาบาล
ชุมชนชน F2 มากที่สดุ ร้ อยละ 24.9 รองลงมาคือ โรง
พยาบาลศูนย์ ร้ อยละ 21.7 และโรงพยาบาลทั่วไป ร้ อย
ละ 17.3 แสดงในภาพที่ 1
4) ผลการตรวจสอบค่ารักษาเฉลีย่ รายกลุ่มโรงพยาบาล
ก่อนท�ำการค�ำนวณ RW ต้ องน�ำข้ อมูลมาเปรียบเทียบ

ค่ารักษาเฉลี่ยรายกลุ่มโรงพยาบาล รวมทั้งค่ารักษาเฉลี่ย
รายกลุ่ม DRG ที่พบบ่อย และพบในทุกกลุ่มโรงพยาบาล
เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานการคิดค่ารักษาอีกครั้ง จากผล
การวิเคราะห์ พบว่า ความแตกต่างของค่ารักษาเฉลี่ยของ
แต่ละกลุ่มโรงพยาบาล มีความสอดคล้ องกับค่าเฉลี่ยของ
ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ท่ปี รับตามวันนอนโรงพยาบาล (adjusted relative weight; AdjRW) หรือค่า CaseMix index
(CMI) โดยโรงพยาบาลที่มีค่ารักษาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ (UhosNet) 39,372 บาทต่อ
ราย รองลงมาคือโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่นๆ 28,849
บาทต่อราย และโรงพยาบาลนอกสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขนาดมากกว่า 300 เตียง 24,355
บาทต่อราย ทั้งนี้ โรงพยาบาลชุมชน F3 มีค่ารักษาเฉลี่ย
ต�่ำที่สดุ 3,964 บาทต่อราย และเมื่อเปรียบเทียบค่ารักษา
เฉลี่ยรายกลุ่มโรงพยาบาล ในกลุ่ม DRG ที่พบบ่อย และ
พบในทุกกลุ่มโรงพยาบาล เพื่อเปรียบเทียบมาตรฐานการ
คิดค่ารักษา ว่ามีความ แตกต่างกันมากน้ อยเพียงใด ผล
พบว่ าในกลุ่มโรคต่ างๆ ค่ ารั กษาเฉลี่ ยในโรงพยาบาล

ภาพที่ 1 ข้อมูลส�ำหรับการค�ำนวณ RW แยกรายกลุ่มโรงพยาบาล
0.0%
รพ.เฉพาะทางอื
รพ.เฉพาะทางอื่ น
น
� ๆ
ๆ

5.0%

15.0%		

20.0%

177,600 1.2%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

รพ.จิ
ตเวช+ฟื
้ นฟู
� นฟู
รพ.จิ
ตเวช+ฟื

118,889

0.8%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

นอกสันอกส
งกัดังกสป.สธ.เล็
ัดสป.สธ.เล็ก
ก

280,920

1.9%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

นอกสันอกส
งกัดังกสป.สธ.ใหญ่
ัดสป.สธ.ใหญ่

442,310
2.9%
[CELLRANGE]%,
[VALUE]

รพ.รพ.UhosNet
Uhosnet

กลุ่มโรงพยาบาล

10.0%

831,546

5.5%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

รพช.
รพช.F3
F3

145,072 1.0%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

3,747,065
[CELLRANGE]%,24.9%
[VALUE]

รพช.F.2
F2
รพช.
รพช.F1
F1
รพช.

993,464

6.9%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

รพช.M2
M2
รพข.

1,479,221

9.8%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

รพช.M1
M1
รพช.

976,761

6.5%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

รพท. S
รพท.
S

2,609,176

17.3%

[CELLRANGE]%, [VALUE]

รพศ. A
A
รพศ.

3,271,422

21.7%

3,500,000
3,500,000

4,000,000
4,000,000

[CELLRANGE]%, [VALUE]
-

500,000
500,000

1,000,000
1,000,000

1,500,000
1,500,000

2,000,000
2,000,000

2,500,000
2,500,000

3,000,000
3,000,000

ผูป้ ่ วยใน (ราย)
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5) ผลการค�ำนวณค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีความแตกต่างกันไม่มาก แต่
ใช้ ข้อมูลหลังจากตัดข้ อมูลผู้ป่วยที่มคี ่ารักษาเกินจาก
โรงพยาบาลกลุ่มอื่นๆ มีความแตกต่างกัน ดังแสดงใน
ตารางที่ 4 จากผลการศึกษาในขั้นตอนนี้จะเป็ นข้ อมูลใน ค่าเฉลี่ยไปมากรายกลุ่ม DRG แล้ ว จ�ำนวน 15,073,446
การพิจารณาว่าข้ อมูลค่ารักษามาตรฐานที่นำ� มาค�ำนวณค่า ราย มาค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ของแต่ละ DRG (recalibration) ตามสูตร “ค่ารักษาเฉลี่ยรายกลุ่มวินจิ ฉัยโรค
RW มีความเหมาะสม
ตารางที่ 4 ค่ารักษาเฉลีย่ DRG 04520 Respiratory infection/inflammation, no CC และค่ารักษาเฉลีย่ DRG 06570 Gastroenteritis age > 9, no CC เทียบตามกลุ่มรพ.
DRG
กลุ่มรพ.
				
04520

06570

ชื่อกลุ่มรพ.

1A
รพศ. A
1B
รพท. S
1C
รพช. M1
1D
รพช. M2
1E
รพช. F1
1F
รพช. F2
1G
รพช. F3
2A
รพ.UHosNet
2B
รพ.นอกสังกัดสป.สธ.>=300
2C
รพ.นอกสังกัดสป.สธ.<300
3A
รพ.จิตเวช+ฟื้ นฟู
3B
รพ.เฉพาะทางอื่น ๆ
Total		
1A
รพศ. A
1B
รพท. S
1C
รพช. M1
1D
รพช. M2
1E
รพช. F1
1F
รพช. F2
1G
รพช. F3
2A
รพ.UHosNet
2B
รพ.นอกสังกัดสป.สธ.>=300
2C
รพ.นอกสังกัดสป.สธ.<300
3A
รพ.จิตเวช+ฟื้ นฟู
3B
รพ.เฉพาะทางอื่น ๆ
รวม

จ�ำนวนผู้ป่วย
ค่าเฉลี่ย
(ราย)
วันนอน ค่ารักษา
40,817
46,857
22,095
53,185
37,767
133,108
5,543
4,594
3,673
4,256
5
300
352,200
31,103
40,934
25,167
57,067
45,463
204,666
10,195
2,427
3,668
8,244
23
499
429,456

3.5
3.7
3.8
3.8
3.8
3.7
3.4
4.2
4.1
4.0
7.6
4.8
3.7
2.1
2.3
2.1
2.1
2.1
2.0
1.9
2.2
2.5
2.2
2.0
2.4
2.1

5,576
5,714
5,997
6,027
5,712
5,316
4,943
8,340
7,801
6,644
7,105
9,619
5,671
3,697
3,634
3,238
2,993
2,904
2,628
2,387
5,040
4,783
3,293
1,956
4,549
2,956

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วันนอน ค่ารักษา
2.1
2.1
2.2
2.1
2.1
2.1
2.0
2.1
2.2
2.2
6.6
2.9
2.1
1.3
1.4
1.3
1.2
1.2
1.2
1.1
1.3
1.6
1.3
1.6
1.5
1.3

3,628
3,592
3,743
3,634
3,377
3,227
3,063
4,514
4,634
3,828
4,865
5,400
3,516
2,580
2,373
2,242
1,839
1,808
1,644
1,489
3,045
3,102
2,212
1,392
3,059
1,974

DRG 04520 = Respiratory infection/inflammation without significant cost and clinical complexity
DRG 06570 = Infectious gastroenteritis age > 9 without significant cost and clinical complexity
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ร่วม หารด้ วยค่ารักษาเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมด” โดยใน
ข้ อมู ล ชุ ด นี้ ค่ า รั ก ษาเฉลี่ ย ของผู้ ป่ วยทั้ ง หมดเท่ า กั บ
12,870 บาท (ได้ จากค่ารักษารวมของผู้ป่วยทุกคน หาร
ด้ วยจ�ำนวนผู้ป่วยใน 15,073,446 ราย) ผลการค�ำนวณ
RW ในขั้นตอนนี้ จะได้ RW ในแต่ละกลุ่ม DRG ของ
TDRGs ฉบับ 6.2 จ�ำนวน 1,541 กลุ่ม โดยค่าเฉลี่ยของ
RW ของข้ อมู ลผู้ ป่วยในทุ กคนและในทุ กกลุ่ ม DRG
เท่ากับ 1.0000
6) ผลการปรับค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ให้เหมาะสม
ในขั้นตอนนี้ ได้ ดำ� เนินการปรับค่า RW ให้ เหมาะสม
อีกครั้ง โดยยึดหลักเกณฑ์ คือ RW ที่ได้ ต้องสอดคล้ อง
กับลักษณะโรคและการรักษา และการใช้ ทรัพยากร ซึ่งจะ
ท�ำการตรวจสอบความเหมาะสมของ RW โดยการเปรียบ
เทียบ ค่า RW ของแต่ละกลุ่มโรค (DC) และราย DRG
และค�ำนวณ RW ใหม่เฉพาะ DRG ที่ได้ ค่า RW ที่ไม่
เหมาะสม หากค�ำนวณใหม่แล้ ว RW ยังไม่สอดคล้ องกับ
ความรุนแรงของโรคและการใช้ ทรัพยากร ใช้ ความเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในการปรับค่า RW ให้ เหมาะสมอีกครั้ง
ในขั้นตอนนี้ หลังจากปรับค่า RW ให้ เหมาะสมแล้ วจะได้

ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของผู้ป่วยทัง้ หมดเท่ากับ 1.0000
7) ผลการปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยเพื่อปรับให้
ค่ าน�้ำหนักสัมพั ทธ์เฉลี่ยของ DRG ฉบับใหม่ ให้ มีค่า
เท่ากับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์เฉลี่ยของ DRG ฉบับเดิม (Normalized RW) ผลการค�ำนวณได้ ค่า Normalization เท่ากับ
1.2563 หลังจากนั้นจึงค�ำนวณ RW ใหม่ โดยน�ำค่ า
Normalization factor ที่ได้ มาคูณกับค่า RW ที่ได้ ในขั้น
ตอนที่ 6 เป็ นรายกลุ่ม DRG ซึ่งยังคงได้ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์
เฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมดและในทุกกลุ่ม DRG เท่ากับ
1.0000 โดยใน TDRGs ฉบับ 6.2 ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ต่ำ�
สุด เท่ากับ 0.1878 ค่ าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์สูงสุดเท่ากับ
79.4635 ดังแสดงในภาพที่ 2

วิจารณ์

ค่ าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (RW) ขึ้นอยู่ กับข้ อมูลที่โรงพยาบาลส่งเข้ ามาเบิกกับกองทุน ซึ่งหาก RW ที่คำ� นวณ
ได้ สะท้ อ นการใช้ ทรั พ ยากรโรงพยาบาล (อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ) ที่แตกต่างกันของการรักษาผู้ป่วยในแต่ละ
DRG ผนวกกับการจ่ายเป็ นบาทต่อ RW (base rate หรือ

ภาพที่ 2 RW ต�ำ่ สุดและสูงสุดของ Thai DRG version 3 - version 6.2
90.0000
80.0000

79.4635

70.0000

Relative weight

60.0000
50.0000

53.2526

51.4610

0.1653

0.1662

40.0000
30.0000
20.0000

20.0000

10.0000
0.0000

Highest
Lowest
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0.2000
TDRG 3.0
20.0000
0.2000

TDRG 4.0
53.2526
0.1653

TDRG 5.1
51.4610
0.1662

0.1878
TDRG 6.2
79.4635
0.1878
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อัตราฐาน) ที่สมเหตุสมผลตามต้ นทุนในการรักษาที่แท้
จริง จะเพิ่มความเป็ นธรรมให้ กบั ผู้ให้ บริการและผู้จ่ายเงิน
ได้ อกี ทางหนึ่ง จากผลการศึกษา สามารถอภิปราย ได้ ดงั นี้
RW เป็ นชุ ดตัวเลขที่สถานพยาบาลและแพทย์ผ้ ู ดูแล
ผู้ป่วยให้ ความส�ำคัญมาก เพราะหมายถึงจ�ำนวนเงินที่
สถานพยาบาลจะได้ รับตามข้ อตกลงกับกองทุนประกัน
สุขภาพ การค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ใหม่ของแต่ละฉบับ
จึงเป็ นประเด็นจับตาจากสถานพยาบาลระดับต่างๆ เช่น
คะแนนสูงสุดและคะแนนต�่ำสุดจะต่างกันกี่เท่า กลุ่มโรค
ใดมี RW ต�่ำสุด กลุ่มโรคใดมี RW สูงสุด เป็ นกลุ่มโรคที่
พบบ่อยในสถานพยาบาลของตนหรือไม่ หากพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และความถูกต้ องของข้ อมูลและวิธกี ารใน
การค�ำนวณ RW ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ
6.2 ที่ยังคงใช้ ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล (billing) ที่แปลง
กลั บ ไปเป็ นต้ น ทุ น ถื อ ว่ า มี ค วามเหมาะสม เพราะวิ ธี
ค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์จากข้ อมูลค่ารักษาพยาบาลและ
ปรับค่ามาตรฐานยังเป็ นระเบียบวิธีท่ใี ช้ อย่างแพร่ หลาย
โดยเฉพาะในสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง มี ก ารปรั บ ค่ า น�้ำ หนั ก
สัมพัทธ์ปีละครั้ง(14) เนื่องจากสามารถหาข้ อมูลขนาดใหญ่
ได้ จากฐานข้ อมูลการเบิกจ่ายเงินในการรักษาพยาบาลผู้
ป่ วยในของประเทศไทย อีกทั้งการพัฒนากลุ่มวินจิ ฉัยโรค
ร่วมไทย ใช้ ระเบียบวิธคี ่ารักษาพยาบาลมาตรฐานในการ
ค�ำนวณ RW ตั้งแต่กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมฉบับที่ 1(3) โดย
การค�ำนวณ RW ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ
6.2 ครั้งนี้ใช้ ข้อมูลจ�ำนวนมากเพื่อให้ เป็ นตัวแทนที่ดขี อง
การรักษาผู้ป่วยในในโรงพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายใต้ หลักประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ และใช้
ข้ อมูล 3 ปี งบประมาณ (2557-2559) ครอบคลุมโรง
พยาบาล 1,254 แห่ ง จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ที่น่ า เชื่ อ ถือ
เนื่องจากเป็ นข้ อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลทีใ่ ช้ ในการเบิกจ่าย
เงินของแต่ละกองทุน ที่มกี ารตรวจสอบมาระดับหนึ่งก่อน
การจ่ า ยชดเชยให้ กับ โรงพยาบาล ซึ่ ง ส�ำ นั ก งานหลั ก
ประกันสุขภาพแห่ งชาติ และส�ำนักสารสนเทศบริ การ
สุขภาพรวบรวมได้ ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่มีรายละเอียดของค่า
รักษาพยาบาลรวม ค่าห้ องค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ทางการ
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2562 ปี ที ่ 28 ฉบับที ่ 3

แพทย์ และค่ ายา อีกทั้งก่อนน�ำข้ อมูลมาค�ำนวณยังมี
กระบวนการคัดกรองข้ อมูลหลายขั้นตอน ทั้งข้ อมูลใน
ระดับโรงพยาบาลและระดับรายบุคคล ได้ แก่ ทางคลินิก
(รหัสโรค รหัสหัตถการ) ข้ อมูลค่ารักษา ผนวกกับผลจาก
การตรวจสอบข้ อมูลเวชระเบียนของทางผู้ตรวจสอบแต่ละ
กองทุ น ซึ่ งจากผลการวิเคราะห์ และตรวจสอบข้ อมู ล
ทั้งหมด สรุปได้ ว่าควรน�ำข้ อมูลของโรงพยาบาลทุกระดับ
มาใช้ ในการค�ำนวณ RW เพราะการจัดกลุ่ม DRG และ
การค�ำนวณ RW ต้ องใช้ ข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลจ�ำนวน
มากพอในการค�ำนวณค่าสถิติ (แต่ละกลุ่ม DRG ต้ องมี
จ�ำนวนผู้ป่วยมากกว่า 30 ราย ยกเว้ นกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม
ที่มจี ำ� นวนผู้ป่วยไม่มากต่อปี เช่น การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ)
ดังนั้นการที่ไม่ ตัดโรงพยาบาลขนาดเล็กออก เป็ นสิ่งที่
เหมาะสม เพราะนอกจากข้ อมูลของโรงพยาบาลขนาดเล็ก
มีจำ� นวนผู้ป่วยมากถึงร้ อยละ 28.8 (โรงพยาบาลชุมชน
F) ของข้ อมูลทั้งหมด ก่อนการวิเคราะห์ยงั มีกระบวนการ
คัดกรองหลายขั้นตอน ซึ่งหากพิจารณาจากการคิดค่ า
รักษาเฉลี่ยในกลุ่มโรคพื้นฐาน ผลที่ได้ มคี วามแตกต่างกัน
ไม่มาก (ตารางที่ 4) ส�ำหรับการไม่ใช้ ข้อมูลของโรงพยาบาลเอกชนในการค�ำนวณเนื่องจากข้ อมูลค่ ารักษา
เฉลี่ยสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตนิ ้นั มี
ความเหมาะสมเพราะหากน�ำมารวมในการวิเคราะห์อาจ
เป็ นผลท�ำให้ ค่า RW ในบางกลุ่ม DRG ผิดเพี้ยนไปได้
อย่างไรก็ตามข้ อมูลของโรงพยาบาลเอกชนมีจำ� นวนไม่
มากนัก (ร้ อยละ 7.7) นอกจากนี้การค�ำนวณ RW ครั้งนี้
ยังมีการปรับ RW เฉลี่ยของ DRG ฉบับใหม่ให้ มคี ่าเท่ากับ
RW เฉลี่ยของ DRG ฉบับเดิม ด้ วย normalized factor
เพราะ RW ที่ได้ มาจากฐานข้ อมูลคนละชุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
ค่ารักษาที่ต่างกัน คะแนนน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ฉบับ 5.1 ได้ มา
จากค่าเฉลี่ยค่ารักษา เท่ากับ 9,906 บาท(3) แต่คะแนน
น�้ำหนักสัมพัทธ์ฉบับ 6.2 ได้ มาจากค่ าเฉลี่ยค่ ารั กษา
เท่ากับ 12,870 บาท เพื่อท�ำให้ ค่า RW ของ DRG ทั้ง
สองฉบับสามารถน�ำมาเปรียบเทียบกันได้ โดยผลการปรับ
RW จะท�ำให้ ค่า RW ในภาพรวมมีค่าใกล้ เคียงกันมาก
ระหว่ าง DRG ทั้งสองฉบับ ซึ่งจะเป็ นผลดีต่อกองทุน
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ประกันสุขภาพในการคาดการณ์งบประมาณในการจ่าย
เงิน เพราะหากกองทุนจ่ายชดเชยในอัตราฐาน (base rate)
เท่าเดิม ก็จะใช้ งบประมาณเท่าเดิม (budget neutrality)
คล้ ายกับประเทศอเมริ กาที่ใช้ วิธีจ่ายเงินผู้ป่วยในด้ วย
DRG(12,13) อย่างไรก็ตาม RW เป็ นเพียงค่าคะแนนที่บอก
ความรุนแรงของโรคและขนาดการใช้ ทรัพยากรในการ
รักษา เรื่องอัตราการจ่ายเงินต่อน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (base
rate) เป็ นขั้นตอนส�ำคัญในเชิงบริหารจัดการระบบการ
จ่ า ยซึ่ ง เป็ นอีก ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของการจ่ า ยเงิ น ด้ ว ยกลุ่ ม
วินิจฉัยโรคร่วม ไม่เกี่ยวข้ องกับบทความนี้ ส�ำหรับความ
กว้ างของค่า RW ที่ได้ (ภาพที่ 2) บ่งบอกถึงอ�ำนาจใน
การจ�ำแนกขนาดการใช้ ทรัพยากรในโรคที่รนุ แรงและการ
รักษาที่ซับซ้ อนกับโรคที่ไม่ รุนแรงและการรักษาไม่ ซับ
ซ้ อนใช้ ทรัพยากรไม่มากได้ ดีย่ิงขึ้นโดยกลุ่มโรคที่ได้ ค่า
RW ต�่ำสุดคือ DRG 15500 Newb transferred <5d of
adm wo proc wo sig CCC ค่า RW เท่ากับ 0.1858 และ
โรคที่ได้ RW สูงสุดคือ DRG 00029 Heart and/or lung
transplant ค่า RW เท่ากับ 79.3646 ทั้งนี้การใช้ ข้อมูล
ค่ารักษามาค�ำนวณ RW มีข้อจ�ำกัด คือการคิดค่ารักษา
อาจมีสดั ส่วนการเพิ่มราคาจากต้ นุทนที่แตกต่างกันในโรง
พยาบาลแต่ละระดับ และปั ญหาสัดส่วนต้ นทุนค่าแรงที่
แตกต่ างกัน เช่ น ในโรงพยาบาลขนาดเล็กที่มีปัญหา
economy of scale รวมทั้งราคามาตรฐานของกระทรวง
การคลัง ที่กำ� หนดให้ ใช้ อตั ราค่าบริการสาธารณสุขส�ำหรับ
การเบิกจ่ายฯ ค่ารักษาพยาบาล ตามหนังสือกระทรวงการ
คลังที่ กค 0417/ว177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
ที่อาจไม่สะท้ อนถึงต้ นทุนการบริการค่ารักษาพยาบาลใน
ปัจจุบนั

เป็ นหมวดเฉพาะให้ ชัดเจน เช่น ห้ อง ICU ยาราคาแพง
การตรวจวินิจฉัยด้ วยเครื่องมือพิเศษราคาแพง และการ
ใช้ เครื่องช่วยหายใจฯลฯ เพื่อให้ สามารถแยกความแตก
ต่างของต้ นทุนในการรักษาโรคได้ ดีข้ ึน(1,10,15-18) หากมี
ความเป็ นไปได้ ควรมีการศึกษาต้ นทุนรายบุคคล รายโรค
รายกลุ่มโรค ด้ วยวิธมี าตรฐานของโรงพยาบาลทุกระดับ
ที่เ หมาะสมกับ ประเทศไทย และเป็ นข้ อมู ล ของโรงพยาบาลที่มปี ระสิทธิภาพในการบริหารต้ นทุน เพื่อน�ำมา
พัฒนา RW ให้ สะท้ อนต้ นทุนการบริการรักษาพยาบาลผู้
ป่ วยในยิ่ ง ขึ้ นในการพั ฒ นากลุ่ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว มไทย
(TDRGs) ฉบับต่อไป
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Abstract: Relative Weight for Thai Diagnosis Related Groups Version 6.2
Orathai Khiaocharoen, B.N., Ph.D. (Health System and Policy)*; Chairoj Zungsontiporn, M.D.**; Sumethee Cheyprasert, MD, M.P.A. ***; Supasit Pannarunothai M.D., Ph.D. (Health Planning and Financing)****
* Thai CaseMix Centre; ** Central Office for Healthcare Information, *** Health Information Standards and
Processing Administration; **** Centre for Health Equity Monitoring Foundation, Thailand
Journal of Health Science 2019;28:518-32.
Relative weight (RW) is one of the most important tools for inpatient payment based on diagnosis related groups (DRGs). The higher the relative weight, the greater the reimbursement. This article
presented a brief technical detail on the processes of RW calculation for Thai Diagnosis Related Groups
version 6.2 (TDRGs version 6.2) which has been implemented since 2018. The data for calculation
came from claim data of 1,254 hospitals (public and private hospitals) covering three health insurance
schemes. There were 21,793,421 admissions, 80.8% from Universal Health Coverage Scheme, 9.7%
from Social Security Scheme, and 9.5% from Civil Servant Medical Benefit Scheme. RW calculations
employed 7 steps as follows: First step was data checking. The result showed that 69.7% of the data
(15,192,170 cases) were completed. The second step was charge standardization by replacement of
hospital charges of instrument with calculated room and board charge of all admission. In the third step,
statistics outliers by each DRG group were eliminated by removing of all cases with the cost extremely far
beyond the norm of each group. Before RW calculation, in the fourth step the average charge of common
DRG were rechecked. Step 5 was the calculation of RW by dividing average charge of each DRG group
by average charge of all admissions. Then, RWs were adjusted again in step 6 according to the appropriateness of treatment and resource consumption. Finally, the mean of RW for all DRG became one. The
final step was the normalization of RWs so that the average case weight after recalibration was equal to
the average case weight before recalibration. After all process were finished, the lowest RW of TDRGs
version 6.2 was 0.1858 and the highest was 79.3646. Based on the study outcomes, it demonstrated the
approach to obtain the RW scores which could be able to reflect the real utilization of hospital resources
based on the correctness and completeness of individual claim data covered all hospital levels and group
of diseases. In addition, if the standard method of unit cost per DRG study could be able to run in all
hospital types, it would be justifiable to develop the Thai DRG to be able to reflect the actual cost of
patients care in the future.
Keywords: relative weight, diagnosis related groups, Thai diagnosis related groups version 6.2
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