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บทคัดย่อ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ท่ปี รับด้ วยเกณฑ์วันนอนเป็ นค่ามาตรฐานที่ใช้ ร่วมกับอัตราฐานในการจ่ายเงินส�ำหรับผู้ป่วยใน
ด้ วยกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมไทย บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายระเบียบวิธพี ัฒนาสูตรในการปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์
ตามวันนอนของผู้ป่วยในส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วมไทย ฉบับ 6.2 เป็ นการศึกษาเชิงพรรณา ใช้ ข้อมูลผู้ป่วยใน
ปี งบประมาณ 2557-2559 จ�ำนวน 15,073,446 ราย เป็ นกลุ่มวันนอนปกติ ร้ อยละ 79.2 กลุ่มนอนเกินเกณฑ์ ร้ อย
ละ 2.2 กลุ่มนอนต�่ำกว่าเกณฑ์ ร้ อยละ 3.2 และวันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง ร้ อยละ 15.5 โดยกลุ่มนอนเกินเกณฑ์มี
ค่ารักษามาตรฐานเฉลี่ยสูงทีส่ ดุ 50,412 บาทต่อราย ค่ารักษามาตรฐานเฉลี่ยต�่ำสุดคือกลุ่มวันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง
3,764 บาทต่อราย วันนอนมีความสัมพันธ์กบั ค่ารักษามาตรฐานอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (r=0.721) เมื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างวันนอนกับค่ารักษามาตรฐานด้ วยสมการถดถอยในภาพรวมได้ ค่า Adjusted R2= 0.547 (กลุ่ม
วันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์ ในกลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด Adjusted R2=0.301 กลุ่ม DRG ผ่าตัด Adjusted R2=0.419, กลุ่มวัน
นอนเกินเกณฑ์ กลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด Adjusted R2=0.628 กลุ่ม DRG ผ่าตัด Adjusted R2=0.814) น�ำผลการ
วิเคราะห์มาสร้ างสูตรเพื่อปรับค่า RW ได้ ดงั นี้ (1) กลุ่มวันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง ค�ำนวณค่า RW0d โดยใช้ ค่า
รักษามาตรฐานเฉลี่ยรายกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมหารด้ วยค่ารักษามาตรฐานเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมด (2) กลุ่มวันนอนต�่ำ
กว่าเกณฑ์ ปรับ RW เพิ่มขึ้นจาก RW0d โดยให้ เพิ่มขึ้นด้ วยอัตราที่คงที่ตามวันนอน (3) กลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์
ปรับค่า RW เพิ่มขึ้นตามค่า regression coefficient หรือเรียกว่า cofactor ผลการทดสอบ Adjusted RW (AdjRW)
ที่ได้ จากสูตร พบว่า AdjRW ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 6 มีความสัมพันธ์กบั ค่ารักษามาตรฐาน สูงกว่า AdjRW
ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 5.1 ร้ อยละ 8.4 โดยสรุป สูตรในการปรับน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ฉบับ 6.2 ให้ ค่า Adjusted RW ที่มคี วามสัมพันธ์กบั ค่ารักษามาตรฐานมากกว่า แสดงว่าสะท้ อนต้ นทุนการรักษา
พยาบาลผู้ป่วยในได้ มากขึ้น แต่ควรมีตวั แปรในการปรับค่า RW นอกเหนือ จากวันนอนโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียว
ในการปรับ RW ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: สูตรในการปรับน�้ำหนักสัมพัทธ์; กลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม; วันนอนโรงพยาบาล
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มีการปรั บอีกครั้ งในกลุ่ มวิ นิจฉั ยโรคร่ วมไทยฉบับ 5
อย่างไรก็ตามการปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ของกลุ่มวินจิ ฉัย
โรคร่ วมไทยที่ผ่านมาใช้ ระเบียบวิธีวิจัยค่ ารั กษาต่ อวัน
นอนของ โรงพยาบาลศูนย์เพียงแห่งเดียวเป็ นฐานในการ
ค�ำนวณสูตร(3-6) ซึ่งมีข้อจ�ำกัดที่สำ� คัญคือ อาจไม่ เป็ น
ตัวแทนที่ดีในการค�ำนวณ Adjusted RW (AdjRW)
ส�ำหรับข้ อมูลผู้ป่วยในทัง้ หมดของโรงพยาบาลทัว่ ประเทศ
อีกทัง้ ในการพัฒนาสูตรเพื่อปรับค่า RW ของกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมไทยฉบับ 5 ใช้ ข้อมูลผู้ป่วยใน ปี 2551 ซึ่งอาจ
ไม่สะท้อนข้ อมูลการรักษาและค่าใช้ จ่ายในปัจจุบนั (3) เมื่อ
ส�ำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย ได้ พัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่ วมไทย ฉบับ 6.2 และกรมบัญชีกลางกับส�ำนักงานประกันสังคมประกาศใช้ ต้งั แต่เดือนมกราคม 2561 โดย
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2 ได้ ปรับจุดตัดวันนอน
นานเกินเกณฑ์ตามแนวคิดของออสเตรเลีย คือ 3 เท่าของ
วันนอนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม DRG(2) โดยอิงการค�ำนวณ
ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (RW) ของแต่ละกลุ่มโรค จากต้ นทุน
เฉลี่ยของการรักษาในแต่ละกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม(7) คัด
เฉพาะผู้ป่วยที่มวี นั นอนโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ปกติของ
แต่ละกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม เพราะมีผลต่อต้ นทุนในการ
รักษา(8) ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็ นต้ องพัฒนาสูตรในการ
ค�ำนวณ AdjRW ขึ้นใหม่ เพื่อให้ สามารถสะท้ อนค่ารักษา
ที่แท้จริงของผู้ป่วยในกรณีนอนต�่ำกว่าเกณฑ์และนอนเกิน
เกณฑ์ได้ ดีข้ ึนโดยสูตรปรับลดไม่ควรลดทอนประสิทธิภาพในการรักษากรณีท่ผี ้ ูป่วยนอนสั้นกว่าเกณฑ์ และสูตร
ปรับเพิ่มก็ไม่ควรให้ เกิดแรงจูงใจรักษาคนไข้ ไว้ นานเกิน
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายระเบียบวิธีพัฒนา
สูตรในการปรับค่า RW ตามวันนอนของผู้ป่วยใน ส�ำหรับ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับ 6.2

กลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม (Diagnosis related group,
DRG) ถูกใช้ เป็ นเครื่องมือในการจ่ายเงินให้ โรงพยาบาล
กรณีรักษาผู้ป่วยใน ในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2545 เริ่มจากกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วมไทย ฉบับ 3 (Thai DRGs version 3)(1) จนถึงปัจจุบนั
พัฒนาเป็ นกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6 (Thai DRGs
version 6)(2) เนื่องจากการจ่ายเงินด้ วย DRG เป็ นการ
จ่ายเงินตามค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ (relative weight; RW)
ของแต่ ละกลุ่ มโรค ซึ่ งค่ าน�้ำหนั กสัมพั ทธ์ หรื อ RW
ค�ำนวณจากต้ นทุนเฉลี่ยของการรักษากลุ่มโรคนั้นเทียบ
กับต้ นทุนเฉลี่ยของการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด RW ที่ได้ จึง
เป็ นค่าเฉลี่ย ซึ่งคาดได้ ว่าจะต้ องมีผ้ ูป่วยจ�ำนวนหนึ่งที่อยู่
ปลายสุดของการกระจายข้ อมูลทั้งด้ านที่ต่ำ� มากและด้ าน
ที่สงู มาก จึงจ�ำเป็ นต้ องค�ำนวณเพื่อปรับค่า RW ส�ำหรับ
กลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ในด้ านต�่ำมาก หรือ สูงมาก เพื่อให้ เกิด
การยอมรับระหว่างกองทุนผู้จ่ายเงินและโรงพยาบาลที่
ดูแลผู้ป่วย โดยใช้ วันนอน (length of stay; LOS) ของ
ผู้ป่วยที่มักจะสัมพันธ์กับต้ นทุนการรักษาของผู้ป่วยใน
แต่ละกลุ่มโรคนั้นๆ เป็ นตัวแปรในการปรับค่าน�ำ้ หนัก
สัมพัทธ์ คือ การปรับลดและปรับเพิ่มเมื่อผู้ป่วยนอนตก
เกณฑ์หรือเกินเกณฑ์วนั นอนที่กำ� หนดในแต่ละกลุ่ม DRG
เพื่อใช้ ค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ท่ปี รับด้ วยวันนอน (adjusted
relative weight; AdjRW) ในการจ่ ายเงินให้ กับโรงพยาบาล (AdjRW คูณด้ วยอัตราฐาน (base rate) ตามที่
ระบบหลักประกันสุขภาพก�ำหนด)
หลั ก ปฏิบัติใ นการก�ำหนดจุ ดตัดวั นนอนผู้ ป่วยใน
แต่ละกลุ่ม DRG ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับ 3 ถึง
ฉบับ 5 คือ จุดตัดวันนอนสั้นกว่าเกณฑ์ใช้ แนวคิดของ
ออสเตรเลีย (วันนอนสั้นกว่า 1 ใน 3 ของวันนอนเฉลี่ย)
วิธีการศึกษา
2) และจุ ด ตั ด วั น นอนนานเกิน เกณฑ์ใ ช้ แ นวคิ ด ของ
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนา ข้ อมูลที่ใช้
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ก�ำหนดค่า OT หรือ outlier trim
point ส�ำหรับแต่ละ DRG โดยวิเคราะห์ค่าเปอร์เซนต์ไทล์ เป็ นข้ อมูลการเบิกจ่ายผู้ป่วยในรายบุคคลที่สำ� นักพัฒนา
ที่ 95 ของวันนอนในแต่ละ DRG) โดยมีการค�ำนวณสูตร กลุ่มโรคร่วมไทย รวบรวมจาก 3 กองทุนหลักประกันเพื่อปรับค่า RW ในกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยฉบับ 3 และ สุขภาพ คือกองทุ นหลั กประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าของ
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ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme, UCS) กองทุนประกันสังคม (Social
Security Scheme, SSS) และสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้ าราชการ (Civil Servant Medical Benefit Scheme,
CSMBS) ปี งบประมาณ 2557, 2558 และ 2559 จ�ำนวน
15,073,446 ราย จากโรงพยาบาล 1,924 แห่ง ประกอบ
ด้ ว ย โรงพยาบาลรั ฐ สัง กัด ส�ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 898 แห่ง โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ จ�ำนวน
343 แห่ง โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ จ�ำนวน 13 แห่ง
โรงพยาบาลจิตเวชและโรงพยาบาลฟื้ นฟู สมรรถภาพ
ทางการแพทย์ จ�ำนวน 28 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะทาง
อื่นๆ จ�ำนวน 23 แห่ง และโรงพยาบาลเอกชน จ�ำนวน
619 แห่ ง ซึ่งเป็ นข้ อมูลชุดเดียวกับที่ใช้ ในการค�ำนวณ
RW ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2 ที่มกี าร
ตรวจสอบและตัดข้ อมูลที่ไม่สมควรออกแล้ ว(7) วิธีการ
พัฒนาวิธกี ารและสูตรในการปรับค่า RW เป็ น Adjusted
RW (AdjRW) มีข้นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 น�ำข้ อมูลที่ได้ มาจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ฉบับ 6.2 และแบ่งผู้ป่วยตามวันนอนโรงพยาบาล คือ
กลุ่มวันนอนต�่ำกว่ าเกณฑ์ กลุ่มวันนอนปกติ และกลุ่ม
ผู้ป่วยที่มีวันนอนเกินเกณฑ์ เพื่อด�ำเนินการพัฒนาสูตร
การปรับ RW ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มที่ต้องปรับลด RW คือ กลุ่มวันนอนต�่ำกว่า
เกณฑ์ ได้ แก่
1.1 ผู้ป่วยที่นอนรักษาวันเดียว คือกลุ่มผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาลน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง หรือน้ อยกว่า 1,440
นาที เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มวันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง
(zero day; 0d)”
1.2 กลุ่มผู้ป่วยที่มวี ันนอนสั้นกว่า 1 ใน 3 ของค่าวัน
นอนเฉลี่ยของกลุ่ม DRG นั้นๆ เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มวัน
นอนต�่ำกว่าเกณฑ์ (low outlier)”
2) กลุ่มที่ไม่ต้องปรับ RW คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มวี นั นอน
อยู่ในกลุ่มปกติ หมายถึง ผู้ป่วยที่มวี ันนอนตั้งแต่ 1 ใน 3
ของค่าวันนอนเฉลี่ยของกลุ่ม DRG (weighted length of
stay; WTLOS) และไม่เกิน 3 เท่าของ WTLOS หรือไม่
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับที ่ 1

เกินจุดตัดวันนอน (outlier trim point; OT) ของแต่ละ
กลุ่ม DRG เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มปกติ (inlier)”
3) กลุ่มที่ต้องปรับให้ RW เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ป่วย
นอนโรงพยาบาลนานเกินเกณฑ์ คือ กลุ่มผู้ป่วยทีม่ วี นั นอน
เกินเกณฑ์ คือวันนอนมากกว่า OT ของแต่ละกลุ่ม DRG
เรียกกลุ่มนี้ว่า “กลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์ (high outlier)”
ทั้งนี้ จุดตัดวันนอนในการศึกษานี้ใช้ จุดตัดตามแนวคิด
ของประเทศออสเตรเลีย(9)
ขั้นตอนที่ 2 แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามชนิดของ DRG เป็ น
กลุ่ ม DRG ไม่ ผ่าตัด หรื อ กลุ่ ม DRG อายุ รกรรม
(medical DRG) กับกลุ่ม DRG ผ่าตัด (surgical DRG)
หรือกลุ่ม DRG ศัลยกรรม เพราะทั้งสองกลุ่มมีค่า RW
และการใช้ ทรัพยากรแตกต่างกัน โดยกลุ่ม DRG ผ่าตัด
จะมี RW และมีการใช้ ทรัพยากรสูงกว่า ซึ่งมีผลต่อการ
ปรับ RW
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็ น
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยในตามกลุ่มวันนอน โดยใช้
สถิตเิ ชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้ แก่ ความถี่
ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างวัน
นอนโรงพยาบาล (length of stay; LOS) กับค่ารักษา
(charge) เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้ สถิติ
สหสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s product-moment correlation) เนื่องจากข้ อมูลที่ใช้ ในการค�ำนวณมีขนาดใหญ่
เพียงพอ เป็ นตัวแทนของโรงพยาบาลทุกระดับ มีการ
ตรวจสอบและตัดข้ อมูลที่ผดิ ปกติออกหลายขั้นตอนตาม
มาตรฐานการค�ำนวณค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ท่หี ลายประเทศ
ใช้ (8,10,11)
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์ เพื่อน�ำไป
พัฒนาเป็ นสูตรในการปรับ RW ดังนี้
3.2.1 วิเคราะห์คุณลักษณะของข้ อมูล เพื่อเลือกสถิติ
ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างวัน
นอนโรงพยาบาล กับค่ารักษา โดยการวิเคราะห์ทำ� นายค่า
การประมาณเส้ นโค้ ง (curve estimation)
3.2.2 วิเคราะห์ค่าความชัน (slope) ของค่ารักษากรณี
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วันนอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ราย DRG เพื่อน�ำมาจัดท�ำ
สูตรในการปรับ RW ด้ วยสถิตสิ มการถดถอย (regression
analysis) ตัวแปรตามคือ ค่ารักษา ตัวแปรต้ น คือ 1) วัน
นอน (แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ วันนอนอยู่ระหว่าง 1–2 เท่า
ของ OT กับ วันนอนอยู่ระหว่าง 2-3 ของ OT) 2) ชนิด
ของ DRG แบ่งเป็ น กลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด กับ กลุ่ม DRG
ผ่าตัด 3) ช่วงของค่า RW โดยแบ่งตามชนิดของ DRG
คือ RW ของ กลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด (RW อยู่ระหว่าง
0.0000-0.6999 และ 0.7000-100.00) และ ค่า RW
ของ กลุ่ม DRG ผ่าตัด (RW อยู่ระหว่ าง 0.00001.9999 และ 2.0000-100.00) เพื่อให้ ได้ สตู รที่เหมาะ
สมกับข้ อมูลในแต่ละ DRG มากที่สดุ โดยจะเลือกเฉพาะ
DRG ที่มขี ้ อมูลผู้ป่วย จ�ำนวน 30 ราย ขึ้นไป และท�ำการ
วิเคราะห์ตามขั้นตอน คือ
3.2.2.1 วิเคราะห์หาค่าความชัน (slope) ราย DRG
ของผู้ป่วยกลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์
3.2.2.2 น�ำค่าความชัน (slope) ราย DRG ที่คำ� นวณ
ไว้ มาจัดกลุ่มตามวันนอนและชนิดของ DRG เป็ นกลุ่ม
DRG ไม่ผ่าตัด กับกลุ่ม DRG ผ่าตัด ได้ ข้อมูลในการ
วิเคราะห์ท้งั สิ้น 8 กลุ่ม คือ
1) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่าค่า OT แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม DRG
ไม่ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 0.0000-0.6999
2) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่าค่า OT แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม DRG
ไม่ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 0.7000-100.00
3) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่าค่า OT แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม DRG
ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 0.0000-1.9999
4) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่าค่า OT แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม DRG
ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 2.0000-100.0000
5) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่า 2 เท่าของ OT แต่ไม่เกิน 3 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม
DRG ไม่ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 0.0000 - 0.6999
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6) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่า 2 เท่าของ OT แต่ไม่เกิน 3 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม
DRG ไม่ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 0.7000 - 100.00
7) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่า 2 เท่าของ OT แต่ไม่เกิน 3 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม
DRG ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 0.0000 - 1.9999
8) ค่าความชันรายกลุ่ม DRG ของกลุ่มที่มวี นั นอนสูง
กว่า 2 เท่าของ OT แต่ไม่เกิน 3 เท่าของ OT ส�ำหรับกลุ่ม
DRG ผ่าตัด และ RW อยู่ระหว่าง 2.0000 - 100.00
3.2.2.3 น�ำค่าความชันรายกลุ่ม DRG มาค�ำนวณหา
ค่าความชัน (slope) ของแต่ละกลุ่มใหญ่ 8 กลุ่มในข้ อ
3.2.2.2 ด้ วยสถิตคิ ่าเฉลี่ยเรขาคณิต (geometric mean)
จะได้ ค่าความชันรายกลุ่ม (ค่า b)
ขั้นตอนที่ 4 สรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อหาวิธคี ำ� นวณ
RW0d คือ RW ของกลุ่มผู้ป่วยในที่นอนโรงพยาบาลน้ อย
กว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งต้ องมีการปรับลดค่า RW ลง และจัด
ท�ำสูตรส�ำหรับปรับลด RW ของกลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์
และสูตรส�ำหรับปรับ RW เพิ่มในกลุ่มผู้ป่วยที่มวี ันนอน
เกินเกณฑ์ ดังนี้
4.1 กลุ่มที่ต้องปรับลด RW แบ่งเป็ นกลุ่มที่วันนอน
น้ อยกว่า 24 ชั่วโมง (RW0d) และกลุ่มวันนอนต�่ำกว่า
เกณฑ์ (วันนอนน้ อยกว่า 1 ใน 3 ของวันนอนเฉลี่ยใน
แต่ละกลุ่ม DRG)
4.2 กลุ่มที่ต้องปรับ RW เพิ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มวี ัน
นอนเกินเกณฑ์
ขั้นตอนที่ 5 จัดท�ำค่าตัวคูณ (optimization factor;
OF) ของแต่ละ DRG ด้ วยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์เพื่อให้
ค่า AdjRW ไม่ขดั แย้ งระหว่าง DRG โดยค�ำนึงถึง
- ความสมเหตุสมผลทางคลินิก การรักษา และการ
ใช้ ทรัพยากร
- ไม่ให้ ขดั แย้ งกันระหว่างกลุ่มโรคเดียวกัน (disease
cluster; DC) โดยค�ำนึงถึงระดับความรุนแรงที่ทำ� ให้
เปลี่ยนกลุ่ม DRG (clinical and cost complexity; CCC)
- หากผลการค�ำ นวณที่ไ ด้ ต่ �ำ เกิน ไป จะค�ำ นึ ง ถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาร่วมด้ วย เพราะอาจไม่ยุตธิ รรม
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การปรับค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ดว้ ยเกณฑ์วนั นอน ส�ำหรับกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 6.2

กับโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการรักษาโดยใช้ วันนอน
น้ อยกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้น RW จะไม่ถูกปรับลด
ขั้นตอนที่ 6 ทดสอบ AdjRW ที่คำ� นวณตามสูตรใน
การปรับ RW โดยการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง RW
และ AdjRW ของกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ 5.1 และ
RW และ AdjRW ของ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย ฉบับ
6.2 กับค่ารักษา เพื่อเปรียบเทียบว่า AdjRW ที่คำ� นวณ
ได้ สัม พั น ธ์ใ นทิศ ทางเดี ย วกับ ค่ า รั ก ษา และสามารถ
สะท้ อนค่ ารักษาได้ ดีเพียงใด หากค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เข้ าใกล้ 1 มาก แสดงว่า AdjRW ที่คำ� นวณได้ มี
ความสัมพันธ์กบั ค่ารักษามาก ถือว่าสูตรในการค�ำนวณ
AdjRW มีความเหมาะสม

ผลการศึกษา

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูป้ ่ วยตามกลุ่มวันนอน
น�ำ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ วยในรายบุ ค คลทั้ ง หมด จ�ำ นวน
15,073,446 ราย มาจัดกลุ่ม DRG ฉบับ 6.2 และแบ่ง
กลุ่มตามวันนอน 4 กลุ่ม ผลพบว่า กลุ่มวันนอนน้ อยกว่า
24 ชั่วโมง มีผ้ ูป่วยในทั้งสิ้น 2,331,466 ราย (ร้ อยละ
15.5) กลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์ 483,832 ราย (ร้ อยละ
3.2) กลุ่มวันนอนปกติ 11,932,984 ราย (ร้ อยละ 79.2)
และกลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์ จ�ำนวน 325,164 ราย (ร้ อยละ 2.2) โดยผู้ป่วยนอนเกินเกณฑ์มคี ่ารักษาเฉลี่ยสูงที่สดุ
เท่ากับ 50,412 บาทต่อราย และผู้ป่วยวันนอนน้ อยกว่า
24 ชั่วโมง มีค่ารักษาเฉลี่ยต�่ำที่สดุ 3,764 บาทต่อราย
เมื่อแบ่ งผู้ป่วยตามกลุ่มวันนอนและแบ่ งตามชนิดของ

DRG เป็ น กลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด หรือกลุ่ม DRG อายุร
กรรม (medical DRG) กับกลุ่ม DRGผ่าตัด หรือกลุ่ม
DRG ศัลยกรรม (surgical DRG) พบว่า ผู้ป่วยในทุก
กลุ่มวันนอนส่วนใหญ่เป็ นกลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด โดยกลุ่ม
วันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง เป็ น DRG ไม่ผ่าตัดถึงร้ อยละ 90.6 ซึ่งทั้งวันนอนเฉลี่ยและค่ารักษาเฉลี่ยของ DRG
ผ่าตัด มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า DRG ไม่ผ่าตัด ในทุกกลุ่มวันนอน
ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวันนอน
โรงพยาบาล กับค่ารักษาในแต่ละกลุ่มวันนอน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวันนอนกับค่ารักษา
ผลพบว่า ทั้งกลุ่ม DRG ผ่าตัดและกลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด
วันนอนโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับค่ ารักษาอย่ างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยค่ าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ใน
ภาพรวมเท่ากับ 0.721 กลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด เท่ากับ
0.632 กลุ่ม DRG ผ่าตัด เท่ากับ 0.784
เมื่อวิเคราะห์เป็ นรายกลุ่มวันนอน พบว่า วันนอนโรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กบั ค่ารักษา อย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิติในทุกกลุ่ม โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของกลุ่ม
วันนอนเกินเกณฑ์เท่ากับ 0.739 กลุ่มวันปกติเท่ากับ
0.729 กลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์ เท่ากับ 0.424 ดังแสดง
ในตารางที่ 3
จากผลการวิเคราะห์สรุปได้ ว่า วันนอนกับค่ารักษามี
ความสัมพันธ์กัน จึงด�ำเนินการหาความสัมพันธ์ว่าเป็ น
รูปแบบใด เพื่อหาค่าความชันในการเพิ่มขึ้นของค่ารักษา
เมื่อวันนอนเพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์ทำ� นายค่าการประมาณ

ตารางที่ 1 ผูป้ ่ วย ค่าเฉลีย่ วันนอน และค่ารักษา รายกลุ่มวันนอน
กลุ่ม
		
Zero day (Z)
Low outlier (L)
Inlier (I)
High outlier (H)

ความหมาย

จ�ำนวนผู้ป่วยใน
วันนอนโรงพยาบาล
ราย
ร้ อยละ Mean
SD

กลุ่มวันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง 2,331,466
กลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์
483,832
กลุ่มปกติ
11,932,984
กลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์
325,164

Total		
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับที ่ 1

15,073,446

ค่ารักษารวม
Mean
SD

15.5
3.2
79.2
2.2

0.9
1.9
4.7
22.4

0.3
1.6
6.1
25.4

3,764
12,338
13,646
50,412

6,556
21,220
31,744
91,917

100.0

4.4

7.3

12,869

32,323
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ตารางที่ 2 ผูป้ ่ วยกลุ่ม DRG ผ่าตัด ค่าวันนอนเฉลีย่ และค่ารักษาเฉลีย่ กลุ่ม DRG ผ่าตัดและกลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด
กลุ่ม
วันนอน

กลุ่มไม่ผ่าตัด

จ�ำนวนผู้ป่วยใน (ราย)
กลุ่มผ่าตัด
รวม

ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ร้ อยละ
วันนอน
ค่ารักษารวม
วันนอน
ค่ารักษารวม
กลุ่มผ่าตัด กลุ่มไม่ กลุ่ม กลุ่มไม่
กลุ่ม กลุ่มไม่ กลุ่ม กลุ่มไม่ กลุ่ม
ผ่าตัด ผ่าตัด ผ่าตัด
ผ่าตัด ผ่าตัด ผ่าตัด ผ่าตัด ผ่าตัด

Z
L
I
H

2,112,204
219,262 2,331,466
361,671
122,161
483,832
9,274,825 2,658,159 11,932,984
261,698
63,466
325,164

9.4
25.2
22.3
19.5

Total

12,010,398 3,063,048 15,073,446

20.3

0.9 0.9 3,076 10,397 0.1 0.1 4,721 13,920
1.7 2.5 7,879 25,537 1.2 2.3 12,320 33,181
4.1 6.7 8,422 31,873 4.1 10.2 15,151 57,405
19.7 33.6 37,297 104,491 19.6 39.5 53,883 166,378
3.8

6.7

8,095

31,588

5.4 11.9 16,496 60,290

ตารางที่ 3 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างวันนอนโรงพยาบาล (LOS) กับค่ารักษา ตามชนิดของ DRG และกลุ่มวันนอนโรงพยาบาล
กลุ่ม
ชนิดของ DRG
DRG ไม่ผ่าตัด
DRG ผ่าตัด
รวม

จ�ำนวนผู้ป่วยใน ความสัมพันธ์ระหว่างวันนอนโรงพยาบาลกับค่ารักษามาตรฐาน p-value
(ราย)
(2-tailed)
12,010,398
3,063,048
15,073,446

0.632
0.784
0.721

<0.001
<0.001
<0.001

กลุ่มวันนอนโรงพยาบาล
วันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง
2,331,466
วันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์
483,832
ปกติ
11,932,984
วันนอนเกินเกณฑ์
325,164
รวม
15,073,446

0.003
0.424
0.729
0.739
0.721

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

หมายเหตุ: สถิตสิ หสัมพันธ์เพียร์สนั (Pearson’s product-moment correlation)

เส้ นโค้ ง (curve estimation) ผลพบว่า ค่าการประมาณ
เส้ นโค้ ง (curve estimation) เหมาะสมกับ linear regression อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (R Square=0.520) หลัง
จากนั้นจึงมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง LOS กับค่า
รักษาด้ วย linear regression อีกครั้ง เพื่อจัดท�ำสูตรในการ
ปรับค่า RW ตามเกณฑ์วันนอน โดยในกลุ่มวันนอนต�่ำ
กว่าเกณฑ์ ค่า Adjusted R2=0.301 ในกลุ่ม DRG ไม่
ผ่าตัด และ Adjusted R2=0.419 ในกลุ่ม DRG ผ่าตัด
กลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์ ได้ ค่า Adjusted R2=0.628 ใน
กลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด และ Adjusted R2=0.814 ในกลุ่ม
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DRG ผ่าตัด ดังแสดงในตารางที่ 4
3. ค�ำนวณ RW และจัดท�ำสูตรส�ำหรับปรับ RW ใน
แต่ละกลุ่มวันนอน ดังนี้
จากผลการวิเคราะห์ในข้ อ 2 สามารถสรุปวิธคี ำ� นวณ
AdjRW และจัดท�ำสูตรในการปรับค่า RW ของแต่ละกลุ่ม
วั น นอน ซึ่ ง ต้ อ งด�ำ เนิ น การโดยค�ำ นึ ง ถึ ง อัต ราเพิ่ ม ที่
เหมาะสม ดังนี้
3.1 กลุ่มที่ต้องปรับลด RW แบ่งเป็ น
3.1.1 กลุ่มที่วันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล (ตาราง 2 และตาราง 3) สรุปได้ ว่าควร
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ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ถดถอยเชิงเส้นระหว่างวันนอนกับค่ารักษาในภาพรวม และตามกลุ่มวันนอน(วันนอนต�ำ่ กว่าเกณฑ์
และกลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์)
		

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error

t

p-value

95.0% Confidence interval for B
Lower Bound Upper Bound

รวม						
(Constant)
-1,251.8
6.7
-185.7 <0.001
Length of stay
3,210.2
0.8
4,044.4 <0.001

-1,265.1
3,208.7

-1,238.6
3,211.8

กลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์					
Medical (Constant)
2,477
35
71.67 <0.001
Length of stay
3,214
17
189.53 <0.001
Surgical (Constant)
10,078
129
78.17 <0.001
Length of stay
6,085
38
161.25 <0.001

2,409
3,181
9,825
6,011

2,544
3,247
10,330
6,159

กลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์ 					
Medical (Constant)
3,337
116
28.76 <0.001
Length of stay
1,724
4
413.31 <0.001
Surgical (Constant)
-10,566
503
-21.01 <0.001
Length of stay
3,428
10
353.37 <0.001

3,110
1,716
-11,552
3,409

3,565
1,732
-9,580
3,447

รวม: Adjusted R2 = 0.520, probability of F-test = 0.000
กลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์
Medical: Adjusted R2 = 0.301, probability of F-test = 0.000
Surgical: Adjusted R2 = 0.419, probability of F-test = 0.000
กลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์
Medical: Adjusted R2 = 0.628, probability of F-test = 0.000
Surgical: Adjusted R2 = 0.814, probability of F-test = 0.000

ค�ำนวณ RW0d จากข้ อมูลค่ารักษาจริงของแต่ละ DRG
จากข้ อมูลผู้ป่วยที่วันนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง ตามสูตร
RW0d=Mean charge of each DRG of same day
group / Aggregated Mean Charge of All Patients
หมายถึง ค่ า รั ก ษาเฉลี่ ย รายกลุ่ ม วิ นิ จ ฉั ย โรคร่ ว ม
(mean charge of DRG) กรณีนอนน้ อยกว่า 24 ชั่วโมง
หารด้ วยค่ ารั กษาเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมด (aggregate
mean charge of all patients) โดยในข้ อมูลชุดนี้มคี ่ารักษา
เฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งหมดเท่ากับ 12,870 บาท และ RW0d
จะเป็ นค่ าเฉพาะของแต่ ละกลุ่ม DRG โดยจะค�ำนวณ
RW0d เฉพาะ DRG ที่ไม่ได้ กำ� หนดวันนอนโรงพยาบาล
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2564 ปี ที ่ 30 ฉบับที ่ 1

ไว้ แต่กลุ่ม DRG ที่ระบุจำ� นวนวันนอนโรงพยาบาลไว้
ชัดเจน เช่น กลุ่ม DRG tracheostomy ซึ่งก�ำหนดว่าผู้ป่วย
ต้ องมีวันนอน 20 วันขึ้นไป จะไม่มกี ารค�ำนวณ RW0d
3.1.2 กลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์ (วันนอนน้ อยกว่า 1
ใน 3 ของวันนอนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่ม DRG) ต้ องปรับลด
RW ซึ่งกลุ่มนี้จะสามารถปรับลด RW ได้ ในกรณีทว่ี นั นอน
เฉลี่ย WTLOS ของกลุ่ม DRG มีค่ามากกว่า 3 วัน เพราะ
วันนอนต�่ำที่สดุ จะได้ 1 วัน และ AdjRW ต้ องอยู่ระหว่าง
RW0d กับ RW จึงปรับ RW เพิ่มขึ้นจาก RW0d ด้ วย
อัตราที่คงที่ตามวันนอน แต่ต้องไม่เกินค่า RW ของกลุ่ม
วันนอนปกติ ในแต่ละ DRG ตามสูตร
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AdjRW=RW0d + LOS*(RW - RW0d)/CEILING
(WTLOS/3)
โดย CEILING(x) หมายถึง จ�ำนวนเต็มต�่ำสุด ที่มคี ่า
มากกว่าหรือเท่ากับ x เช่น ถ้ า x มีค่า 2.1 CEILING (x)
คือ 3, ถ้ า x มีค่า 3.0 CEILING(x) คือ 3
3.2 กลุ่มที่ต้องปรับ RW เพิ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยที่มวี ัน
นอนเกินเกณฑ์ ใช้ ผลการวิเคราะห์ผลหาค่าความชันของ
ผู้ป่วยทั้ง 8 กลุ่ม ซึ่งจะน�ำค่า Cofactor (b) ในตารางที่ 5
มาเขียนสูตรได้ จำ� นวน 3 สูตร ดังนี้
สูตรที่ 1 กรณีวันนอนสูงกว่าค่า OT แต่ไม่เกิน 2 เท่า
ของ OT ใช้ สตู ร
AdjRW=RW + OF*b12*(LOS – OT)
สูตรที่ 2 กรณีวันนอนสูงกว่า 2 เท่าของ OT แต่ไม่
เกิน 3 เท่าของ OT ใช้ สตู ร
AdjRW=RW + OF*b12*OT + OF*b23*(LOS
– 2*OT)
สูตรที่ 3 กรณีวันนอนเกิน 3 เท่าของ OT ใช้ สตู ร
AdjRW=RW + OF*OT*(b12 + b23)
4. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของค่า AdjRW ที่
ได้จากการค�ำนวณตามสูตรกับค่ารักษา
โดยทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง RW และ AdjRW
ของกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม ฉบับ 5.1 และ RW และ AdjRW
ของกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม ฉบับ 6.2 กับค่ ารักษา เพื่อ
ทดสอบว่า AdjRW ที่ได้ สอดคล้ องกับค่ารักษามากน้ อย
เพียงใด ผลพบว่า RW และ AdjRW ของกลุ่มวินจิ ฉัยโรค

ร่วม ฉบับ 6.2 มีความสัมพันธ์กบั ค่ารักษา สูงกว่า RW
และ AdjRW ของ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 5.1 ร้ อยละ
5.2 และ 8.4 ตามล�ำดับ โดย RW และ AdjRW ของ
กลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม ฉบับ 6.2 มีความสัมพันธ์กบั ค่ารักษา
มาตรฐาน (Charge) เท่ากับ 0.744 และ 0.771 ในขณะ
ที่ RW และ AdjRW ของ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 5.1
มีความสัมพันธ์กบั ค่ารักษา เพียง 0.707 และ 0.711 ดัง
แสดงในภาพที่ 1

วิจารณ์

สูตรในการปรับน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ของกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม ฉบับ 6.2 ที่พัฒนาขึ้น จากผลการศึกษา สามารถ
อภิปราย ได้ ดังนี้ การพั ฒนาสูตรในการปรั บน�้ำหนัก
สัมพัทธ์น้ ี ยังคงให้ ความส�ำคัญกับข้ อมูลที่นำ� มาใช้ ในการ
ค�ำนวณและพัฒนาสูตร ซึ่งเป็ นข้ อมูลเรียกเก็บของกองทุน
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ ที่ถูกตรวจสอบความสมบูรณ์
ความถูกต้ อง และตัดข้ อมูลที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ (outlier) ออก(7) อีกทั้งข้ อมูลยังครอบคลุมโรงพยาบาลทุก
ระดับ จึงมั่นใจได้ ว่าเป็ นตัวแทนของข้ อมูลทุกโรงพยาบาล
และเป็ นข้ อมูลในปี งบประมาณ 2557-2559 ใกล้ เคียง
กับปัจจุบนั ซึ่งจะสะท้ อนข้ อมูลการรักษาและค่าใช้ จ่ายใน
ปัจจุบนั ได้ ดกี ว่าสูตรที่ใช้ ในกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วมฉบับ 5 ที่
ใช้ ข้อมูลของโรงพยาบาลเดียวในการจัดท�ำ อีกทั้งยังเป็ น
ข้ อมูลในปี งบประมาณ 2551 ซึ่งเป็ นข้ อมูลอดีต ย้ อนหลัง
ไป 11 ปี ถึงแม้ ว่าข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษาจะเป็ นข้ อมูลค่า

ตารางที่ 5 ค่า Cofactor (b) ของกลุ่มวันนอนเกินเกณฑ์ ตามชนิด DRG และช่วง RW
ชุด

ชนิด DRG

ช่วง RW

M1
M2
P1
P2

M
M
P
P

0.0000 - 0.6999
0.7000 - 100.00
0.0000 - 1.9999
2.0000 - 100.00

b12
b23
(ค่า Cofactor ของกลุ่มที่มวี ันนอนสูงกว่า (ค่า Cofactor ของกลุ่มที่มวี ันนอนสูงกว่า 2 เท่า
ค่า OT แต่ไม่เกิน 2 เท่าของ OT)
ของ OT แต่ไม่เกิน 3 เท่าของ OT)
0.0770
0.1212
0.0904
0.1580

0.0480
0.0743
0.0584
0.1268

หมายเหตุ: M = Medical DRG (กลุ่ม DRG ไม่ผ่าตัด) P = Surgical DRG (กลุ่ม DRG ผ่าตัด)
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ภาพที่ 1 ค่าสถิติสหสัมพันธ์ Pearson Correlation ระหว่าง RW และ AdjRW ของ Thai DRGs version 5.1 และ RW และ
AdjRW ของ Thai DRGs version 6.2 กับค่ารักษามาตรฐาน (Charge)
0.800

0.771
0.744

0.750
0.700

0.711

0.707

0.650
0.600
0.550
0.500

RW TDRGs 5.1

AdjRW TDRGs 5.1

รักษาทีโ่ รงพยาบาลเรียกเก็บ แต่ได้ มกี ารปรับเป็ นค่ารักษา
มาตรฐาน โดยการปรับค่าห้ องค่าอาหารให้ เป็ น ค่าห้ อง
ค่าอาหารมาตรฐาน โดยลบค่าห้ องค่าอาหารที่รายงาน
ออก และบวกใหม่ด้วยผลคูณของวันนอนโรงพยาบาลกับ
ค่าห้ องค่าอาหารมาตรฐาน เนื่องจากผู้ป่วยอาจรักษาอยู่
ในห้ องพิเศษหรือเตียงสามัญซึ่งมีค่าห้ องค่าอาหารที่ต่าง
กัน และยังตัดค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ต่างๆ ที่แยก
เบิกต่างหาก (unbundle) จากกองทุนออก การค�ำนวณค่า
รักษารวมทั้งหมดของผู้ป่วยแต่ละรายใหม่ จึงเป็ นไปตาม
หลักการจ่ ายเงินด้ วยกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม ของกองทุน
ต่างๆ ที่จ่ายตามค่า AdjRW คูณด้ วยอัตราจ่ายที่กำ� หนด
นอกจากนั้น ค่ารักษาที่โรงพยาบาลเรียกเก็บโรงพยาบาล
ส่ ว นใหญ่ อิ ง กั บ อั ต ราค่ า บริ ก ารของกรมบั ญ ชี ก ลาง
กระทรวงการคลั ง(12) ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นอัตราค่ าบริ การ
มาตรฐานของประเทศไทย
ส�ำหรับระเบียบวิธใี นการพัฒนาสูตรมีหลายขั้นตอน
มีวิธีการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ละเอียดขึ้น เป็ นกลุ่มวันนอน
น้ อยกว่า 24 ชั่วโมง กลุ่มวันนอนต�่ำกว่าเกณฑ์ และกลุ่ม
วันนอนเกินเกณฑ์ ซึ่งมีสตู รในการปรับ RW ที่แตกต่าง
กันในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งการใช้ วิธกี ารทางสถิติท่ซี ับซ้ อน
มีความละเอียดของสูตรที่คำ� นึงถึงช่ วงของค่า RW ที่มี
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AdjRW TDRGs 5.1

ความแตกต่างกันระหว่างชนิดของ DRG ไม่ผ่าตัด และ
DRG ผ่าตัด (ตารางที่ 4) รวมทั้งมีการพิจารณาตรวจสอบ
อย่างละเอียดทั้งทางด้ านความสมเหตุสมผลทางคลินิก
การรักษา และการใช้ ทรัพยากร และยังมีการควบคุมการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของ AdjRW ที่ป้ องกัน ความขั ด แย้ ง กัน ของ
AdjRW ระหว่าง DRG อีกด้ วย (DRG ของโรคที่รนุ แรง
น้ อยกว่า เมื่อปรับค่า RW แล้ ว AdjRW จะต้ องไม่สงู กว่า
กลุ่ม DRG ของโรคทีร่ นุ แรง ซับซ้ อนกว่า และใช้ ทรัพยากร
มากกว่า) เพื่อให้ ได้ ค่า AdjRW ที่ได้ สอดคล้ องกับค่า
รักษาพยาบาลมากทีส่ ดุ ตามวัตถุประสงค์ในการปรับ RW
คือเพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อโรงพยาบาลผู้ให้ การ
รักษา แต่ต้องระมัดระวังมิให้ เกิดแรงจูงใจในการให้ ผ้ ปู ่ วย
นอนโรงพยาบาลนานกว่าปกติ หรือจ�ำหน่ายผู้ป่วยเร็วขึ้น
กว่าปกติ เพื่อให้ ได้ AdjRW ตามต้ องการ
สูตรการปรับน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ของกลุ่มวินจิ ฉัยโรคร่วม
ฉบับ 6.2 นี้ ได้ แสดงให้ เห็นว่าท�ำให้ ได้ ค่า AdjRW ที่มี
ความสัมพันธ์กบั ค่ารักษามากกว่าสูตรที่ใช้ ในกลุ่มวินจิ ฉัย
โรคร่วม ฉบับ 5 (ภาพที่ 1) แต่การจัดท�ำสูตรนี้ ยังคงใช้
ค่ารักษาพยาบาลซึ่งถูกปรับเป็ นค่ารักษามาตรฐาน เป็ น
ตัวแปรส�ำคัญในการค�ำนวณ เช่นเดียวกับการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลค่ารักษาจากเวชระเบียนผู้ป่วยจริง ที่ใช้ ในการจัดท�ำ
159

Relative Weight Adjustment by Length of Stay for Thai Diagnosis Related Groups version 6.2

สูตรปรับน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ส�ำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่ วม
ฉบับ 3 และฉบับ 5 ซึ่งหากจะมีการศึกษาด้ วยระเบียบวิธี
เช่นเดียวกับการจัดท�ำสูตรปรับน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ส�ำหรับ
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ 3 และฉบับ 5.1 แต่เป็ นการ
ศึกษาต้ นทุนต่อวันนอน จากข้ อมูลต้ นทุนด้ วยวิธมี าตรฐาน
โดยศึกษาจากโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายและ
มากพอที่จะเป็ นตัวแทนที่ดี น่าจะได้ ข้อมูลที่สะท้ อนต่อ
วันนอนอย่างแท้ จริง รวมทั้งการปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์
โดยใช้ เ กณฑ์วั น นอนอาจจะไม่ ส ะท้ อ นได้ ดี เ ท่ า ที่ ค วร
เพราะฝี มอื ในการรักษาของแพทย์ การใช้ ทรัพยากร รวม
ทั้งนโยบาย บริบทการรักษา เทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว หรือประเภทของโรงพยาบาลที่แตกต่างกัน
อาจมีผลต่อวันนอนโรงพยาบาลและการใช้ ทรัพยากรของ
โรงพยาบาลได้
สรุป
สูตรในการปรับน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ของกลุ่มวินิจฉัยโรค
ร่วม ฉบับ 6.2 ให้ ค่า Adjusted RW ที่มคี วามสัมพันธ์กบั
ค่ารักษามากกว่า ค่า RW ของ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ฉบับ
5.1 และสามารถสะท้อนต้ นทุนการรักษาพยาบาลของโรค
หรือประเภทการดูแลผู้ป่วยในได้ มากขึ้น ทั้งนี้ค่า AdjRW
เป็ นค่าที่ทุกกองทุนใช้ ในการจ่ายเงินให้ กบั สถานพยาบาล
ในแต่ละ DRG หากได้ ค่าที่สะท้ อนต้ นทุนบริการ ผนวก
กับการจ่ายเป็ นบาทต่อค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ ที่สมเหตุสมผล
ตามต้ นทุนในการรักษาทีเ่ หมาะสม จะเพิ่มความเป็ นธรรม
ให้ กับผู้ให้ บริการและผู้จ่ายเงินได้ อีกทางหนึ่ง และใน
อนาคตควรเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อการใช้ ทรัพยากร
นอกเหนือจากวันนอนมาใช้ ในการปรับค่า RW
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Abstract: Relative Weight Adjustment by Length of Stay for Thai Diagnosis Related Groups, Version 6.2
Orathai Khiaocharoen, B.N., Ph.D. (Health Systems 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 2021;30:151-61.
Adjusted Relative Weight has been used with base rate for inpatient payment under Diagnosis Related Groups. This study explained how to derive the formula of adjusted relative weight for Thai Diagnosis Related Groups version 6.2. This descriptive study used inpatient data in 3 fiscal years (2014-2016)
with 15,073,446 admissions. The majority of cases (79.2%) were inliers by length of stay (LOS),
2.2% high outliers, 3.2% low outliers, and 15.5% were short stays less than 24 hours in hospital. The
average standard service charge of high outliers was the highest (50,412 baht per admission) and was
the lowest (3,764 baht per admission) for cases stayed in hospital less than 24 hours. The LOS was
significantly correlated with the standard service charge (r=0.721). The regression analysis of all cases
gave the high adjusted R2 as 0.547 (the low outlier medical DRGs had adjusted R2 of 0.301, surgical DRGs adjusted R2 of 0.419, high outlier medical DRGs adjusted R2 of 0.628, and surgical DRGs
adjusted R2 of 0.814). Four formula for adjusting relative weight based on LOS were formulated: (1)
adjusted RW formula for inpatient who stay in hospital less than 24 hours (called RW0d) is calculated
by dividing the average standard charge of each DRG by the average standard charge of all admissions;
(2) adjusted RW for low outlier is calculated based on RW0d and pro rated LOS; (3) adjusted RW for
high outlier is calculated based on regression coefficient (as cofactor). The new formula for caluculating
AdjRW of Thai DRGs version 6.2 gave a 8.44% higher correlation with the standard service charge than
the formula used in Thai DRGs version 5.1. Conclusion: The new formula for adjusting relative weight
of the Thai DRGs version 6.2 was better than the formula used in the Thai DRGs version 5.1 in terms
of having higher correlation with the standard service charge or treatment cost. However, more variables
beyond LOS should be explored for adjusting RW in the next Thai DRGs version.
Keywords: formula for adjusting relative weight; diagnosis related groups; length of stay
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