
                                                           
 
 
 
 
 

 
 

 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลผูปวยใน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายวิโรจน  ธัชศฤงคารสกุล 

 
 
 
 
 
 
 

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณติศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาควชิาคณติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปการศึกษา 2550 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลผูปวยใน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นายวิโรจน  ธัชศฤงคารสกุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคนควาอิสระนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาคณติศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาควชิาคณติศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปการศึกษา 2550 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ANALYSIS FOR INPATIENT CHARGE IN REGIONAL HOSPITAL, GENERAL 
HOSPITAL AND COMMUNITY HOSPITAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Wirote  Thudsaringkansakul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Independent Study  Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF SCIENCE 

Department of Mathematics 
Graduate School 

SILPAKORN UNIVERSITY 
2007 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหการคนควาอิสระเร่ือง   “การวิเคราะหเพือ่
เปรียบเทียบคารักษาพยาบาลผูปวยใน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน” 
เสนอโดย นายวิโรจน ธัชศฤงคารสกุล เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

……........................................................... 
                                                                                    (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 

   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
วันที่..........เดอืน.................... พ.ศ........... 

 
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

    รองศาสตราจารย ไพบูลย   รัตนประเสริฐ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราณี  นิลกรณ) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย วีรานนัท  พงศาภักด)ี 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย ไพบูลย   รัตนประเสริฐ) 
............/......................../.............. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง

47308306 : สาขาวิชาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คําสําคัญ :  เปรียบเทียบคารักษาพยาบาล 
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 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชขอมูลผูปวยในที่ไดจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ
ปงบประมาณ 2549 เพื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลผูปวยใน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน   
 การศึกษาแบงออกเปน 3 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study)ขอมูลที่
ใชคือ อายุ เพศ   จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวม คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง คาใชจายเฉลี่ยเฉพาะคารักษาพยาบาล 
สวนที่ 2 ใชโปรแกรม DRG Grouper เพื่อหาคาสถิติที่สําคัญตางๆ ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม สําหรับใช
เปรียบเทียบศักยภาพของโรงพยาบาลระดับตางๆไดแก รอยละของผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 จํานวน
ผูปวยที่วันนอนของผูปวยตํ่ากวาคาเฉลี่ย จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยสูงกวาคาเฉลี่ย จํานวนผูปวยที่วันนอน
ของผูปวยที่สูงกวาคาวันนอนสูงสุด คาน้ําหนักสัมพัทธ และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว และสวนที่ 3 
เปรียบเทียบคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นกับคาใชจายที่คํานวณจากน้ําหนักสัมพัทธ (RW) และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับ
คาแลวเฉลี่ย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของโรงพยาบาลแตละระดับ 
 
 ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
 1. สวนที่ 1 เพศชายเขารับการรักษาในโรงพยาบาลนอยกวาเพศหญิง ผูปวยอายุ 21 – 45 ปมีจํานวน
มากที่สุด ความครอบคลุมของจํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมคิดเปนรอยละ 98.36 
 2. สวนที่ 2 รอยละของผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 คือ รอยละ 2.30 ของจํานวนผูปวย
ทั้งหมด คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยของโรงพยาบาลทุกระดับคือ 0.8403 และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย
ของโรงพยาบาลทุกระดับคือ 0.8160 
 3. สวนที่ 3  คาใชจายเฉลี่ยของประเทศตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 9,731.94 บาท โดยระดับ
โรงพยาบาลศูนยมีคาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธ คือ 12,369.67 บาท ระดับโรงพยาบาลทั่วไปมี
คาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธ คือ 12,321.40 บาท ระดับโรงพยาบาลชุมชน มีคาใชจายเฉลี่ยตอ 1 คา
น้ําหนักสัมพัทธ คือ 5,997.70 บาท และคารักษาพยาบาลเฉลี่ยของประเทศตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 8,111.26 
บาท ระดับโรงพยาบาลศูนยมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธ คือ 10,587.01 บาท ระดับ
โรงพยาบาลทั่วไปมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธ คือ 10,273.15 บาท ระดับโรงพยาบาลชุมชน มี
คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธ คือ 4,806.69 บาท 
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In this study, the fiscal year 2006 information of the inpatients was gained from the 
Central Office for Healthcare Information to analyze inpatient charge in regional hospitals, 
general hospitals, and community hospitals.  

The study was divided into three parts. Part one is the descriptive study to obtain the 
information concerning ages, genders, the number of diagnostic related group (DRG), 
average expense per one stay, and average charge. In part two, the program called DRG 
Grouper was used to find certain statistical values owing to DRG. Its objective was to analyze 
service potential of hospitals at different levels in terms of: percentage of the patient of more 
relative weight than 3, the number of the patient of less stay than the average value, the 
number of the patient of longer stay than the average value, the number of the patient of 
longer stay than the value of longest stay, value of relative weight (RW), and value of 
adjusted relative weight. In part three, the DRG Grouper was used again to compare 
expenses with expenses calculated from relative weight, and value of adjusted relative weight 
owing to diagnostic related group of hospitals at each level. 

The results of the study elucidated that: 

1. Less male patients were admitted to hospital than female. Most inpatients were at 
the age of 21-45 years. The coverage of the number of diagnostic related group is 98.36 per 
cent. 

2. The percentage of the patients which have more relative weight than 3 is 2.30. 
The value of average relative weight of hospitals at all levels is 0.8403, and the value of 
average adjusted relative weight of hospitals at all levels is 0.8160. 

3. The average national expenses per relative weight is 9,731.94 baht. The average 
total expenses per relative weight of the regional hospitals is 12,369.67 baht. The average 
total expenses per relative weight of the general hospitals is 12,321.40 baht. The average 
total expenses per relative weight of the community hospitals is 5,997.70 baht. Whereas, the 
average national charge per relative weight is 8,111.26 baht. The average charge per relative 
weight of the regional hospitals, of general hospitals, and of the community hospitals are 
10,587.01 baht, 10,273.15 baht, and 4,806.69 baht respectively. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 รัฐที่เปนธรรมรัฐ (good governance) ตองการใหประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี รัฐ
ประชาชน ครอบครัว และชุมชน จึงตองรวมมือกันวางระบบใหสังคมมีนโยบายสาธารณะ (public 
policy) ที่เอื้อตอการสรางเสริมสุขภาพ มีระบบบริการสุขภาพที่เนนการปองกันโรค ซ่ึงให
ผลตอบแทนแกสังคมคุมคามากกวาการรักษาพยาบาลหรือฟนฟูสภาพ ดังนั้นการสรางหลักประกัน
สุขภาพ จึงเปนหนาที่เปนธรรมรัฐ ซ่ึงตองผสมผสานตั้งแตการใหชุมชนมีโอกาสรวมสรางสุขภาพ 
ครอบครัวและประชาชนชวยกันปองกันโรค ไปจนถึงระบบบริการสาธารณสุขดําเนินการสงเสริม
สุขภาพ ปองกันโรคทั้งระดับชุมชนและระดับบุคคล และเมื่อประชาชนเจ็บปวย ระบบบริการ
สุขภาพมีบริการที่มีคุณภาพทั้งชนิดผูปวยนอก (ambulatory service) และผูปวยใน (hospital care) 
เพื่อดูแลรักษาทั้งโรคเฉียบพลัน (acute) และโรคเรื้อรัง (chronic) ใหผูปวยหายจากโรค (cure) เพื่อ
กลับสูสภาวะสุขภาพดี หรือบรรเทาจากโรค (relieve) รวมทั้งปองกันไมใหเกิดภาวะแทรกซอน เพื่อ
ไมใหเกิดภาวะพึ่งพิงหรือพิการถาวร (permanent disability) อาจกลาวไดวา ทั้งหมดนี้เปนภารกิจ
เร่ิมตนจากรัฐซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักตามหลักของสาธารณสุขศาสตร (public health) และ
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (health economics) โดยชุมชน ครอบครัว และประชาชนมีสวนรวมที่
สําคัญตามหลักของสังคมศาสตร (social science) พฤติกรรมศาสตร (behavioral science) ฯลฯ  
 ตนทุนเพื่อสรางสุขภาพดี ไดมาจากหลายแหลง ทั้งแหลงที่ประมาณไดยาก เชน 
ประชาชนและครัวเรือนจายเพื่ออาหารการกินที่สงเสริมสุขภาพ รวมทั้งการออกกําลังกายเพื่อให
สุขภาพดี ชุมชนชวยกันรับผิดชอบเพื่อใหส่ิงแวดลอมรอบตัวปลอดจากมลพิษ กับแหลงเงินที่
ประเมินไดงายกวา เชน งบประมาณรัฐเพื่อการปองกันโรคทั้งโรคติดตอรายแรงไปจนถึงโรคไม
ติดตอชนิดตางๆ คารักษาพยาบาลที่รัฐและประชาชนจายเมื่อเจ็บปวย เมื่อรัฐควรเปนฝายรับผิดชอบ
หลักเพื่อสรางสุขภาพดีใหกับประชาชนทุกคน งบประมาณรัฐจึงเปนการลงทุนที่สําคัญ แหลงเงิน
จากรัฐครอบคลุมทั้งงบประมาณที่นอกเหนือกิจกรรมหลักประกันสุขภาพถวนหนา  และ
งบประมาณสําหรับหลักประกันสุขภาพถวนหนา การใชเงินจากรัฐตองคํานึงถึงหลักคุมคาของเงิน 
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ใหมากที่สุด ภายใตงบประมาณจํากดั รัฐจึงตองพยายามเลือกวิธีการจายเงินใหกับสถานพยาบาลที่
ใหเกิดผลคุมคาจากเงินมากทีสุ่ด และเกดิผลกระทบดานลบจากวิธีจายเงินเหลานั้นใหนอยที่สุด 

 ในสองทศวรรษสุดทายของสหัสวรรษที่สอง ประเทศตางๆ ทั้งพัฒนาแลว และกําลัง
พัฒนา พากันคนหาวิธีในการจัดระบบการเงินการคลังสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เพราะคาใชจายดาน
สุขภาพของประเทศตางๆ สูงขึ้นอยางรวดเร็ว วิธีการจายเงินแกผูใหบริการตามวิธีดั้งเดิม โดยจาย
ยอนหลังตามตนทุนทั้งหมด (Reimbursement at full cost) เปนปจจัยสาเหตุอันหนึ่งที่ทําใหรายจาย
สูง เพราะผูใหบริการมีแรงจูงใจที่จะใหบริการมาก เนื่องดวยกิจกรรมรักษาพยาบาลทุกอยางจะ
ไดรับผลตอบแทนกลับมาเปนรายได   การจายเงินตามอัตราเหมาจายรายหัว (Capitation) ตาม
จํานวนสมาชิกที่มาขึ้นทะเบียน (per member) เปนทางเลือกของอีกขั้วหนึ่งที่ใหผลชะงัดในการ
ควบคุมรายจาย เพราะความเสี่ยงตอการ “ขาดทุน” (คือรายจายมากกวารายรับ)  จะอยูที่ผูใหบริการ  
ผูใหบริการจึงมีแนวโนมที่จะใหบริการนอยกวาที่ควรจะเปน เพื่อใหรายจายต่ํากวารายได  หรือนัด
ผูปวยใหมาพบนอยครั้ง เพราะแตละครั้งที่ผูปวยมาพบ จะไมไดรับเงินเพิ่มไปจากอัตราเหมาจายไว
แลว คุณภาพของการใหบริการในระบบเหมาจายรายหัว จึงอาจจะดอยลงได   
 ทางออกที่ เปนทางสายกลาง  คือ การจายเงินตามหนวยของกลุมวินิจฉัยโรครวม 
(Diagnosis related group, DRG) ซ่ึงเปนจัดกลุมผูปวยตามกลุมโรค โดยใชเงื่อนไขวาโรคใดที่ใช
ทรัพยากรใกลเคียงกันจัดใหอยูในกลุมเดียวกัน ยกตัวอยางเชน ถาเปนโรคมะเร็งจะตองจายเงินตอ
การมารักษาพยาบาลครั้งละเทาใด และมีโรคอื่นเปนรวมกับโรคมะเร็งดวยเชน ถาเปนโรคเบาหวาน
รวมดวยจะตองจายเงินครั้งละเทาใด เปนตน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2) การจัดกลุม
วินิจฉัยโรครวมไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสะทอนคาของตนทุนเฉลี่ย โดยจายใหทุกครั้งที่ผูปวยมารับ
บริการและจําหนายออกจากโรงพยาบาล (per discharge) จึงเปนการเฉลี่ยความเสี่ยงระหวางผู
ใหบริการ กับองคกรที่ทําหนาที่จายเงิน โดยผูใหบริการและองคกรที่ทําหนาที่จายเงินจะทราบวา
โรคดังกลาวที่ใหบริการนั้นมีคารักษาพยาบาลเปนจํานวนเงินเทาใด การหนวงเหนี่ยวผูปวยไวให
รักษาจะไมเกิดประโยชนกับหนวยงานที่ใหบริการ   ทางเลือกของการจายเงินตามกลุมวินิจฉัยโรค
รวม (DRG) ยังดีกวา การจายเงินตามจํานวนวันนอนในโรงพยาบาล (per diem) ซ่ึงผูใหบริการ
อาจจะหนวงเหนี่ยวใหผูรับบริการนอนนานเพิ่มขึ้น เพื่อไดรับเงินที่มากขึ้น 
 สําหรับประเทศไทย ทางเลือกของการใชกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) เพื่อจายเงินชดเชย 
ใหกับผูใหบริการการรักษาเกิดขึ้นเมื่อสํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ประกาศให
ใชสําหรับการจายเงินชดเชยคารักษาพยาบาลราคาสูง ในโครงการสวัสดิการประชาชนดานการ
รักษาพยาบาล (สปร.) ตั้งแตป 2541 เปนตนมา เพราะวิธีการจัดสรรงบประมาณในโครงการไปสู
จังหวัดตางๆ เร่ิมพัฒนาไปสูการจัดแบบเหมาจายรายหัว และดวยงบประมาณที่ต่ํากวาตนทุนที่เปน
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จริงของโครงการ จึงทําใหสถานบริการที่ดูแลผูปวยที่ซับซอน ไดรับงบประมาณนอยกวาความเปน
จริงมาก การสํารองเงินรอยละ 2.5 ของงบประมาณโครงการทั้งหมดเพื่อจายเงินชดเชยคา
รักษาพยาบาลราคาสูง (Reinsurance) จึงใชหลักเกณฑของกลุมวินิจฉัยโรครวม เปนการลดความ
เสี่ยงทางการเงินแกสถานพยาบาลอีกสวนหนึ่ง 
 การจายเงินชดเชยบนเกณฑกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) สําหรับบริการผูปวยใน เพื่อให
โรงพยาบาลไดรับงบประมาณตามจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษาและตามความรุนแรงของโรค  
เปนวิธีที่เริ่มใชในสหรัฐอเมริกาประมาณ 20 ป โดยแผนสวัสดิการผูสูงอายุ ใชเปนเกณทในการ
จายเงินแกโรงพยาบาลรัฐและเอกชน   วิธีนี้ไดถูกขยายไปยังประเทศตางๆ ในยุโรป ออสเตรเลีย 
รวมทั้งเอเชีย ประเทศไทยเริ่มใชกลุมวินิจฉัยโรครวมสําหรับการจายเงินชดเชยกรณีคารักษาราคาสงู
ในผูปวยที่สังคมควรชวยเหลือเกื้อกูล  ป 2541    สําหรับคิดอัตราเหมาจายรายหัวเพิ่มใหคูสัญญา
หลักของประกันสังคมป 2544     และเริ่มใชสําหรับการจายกรณีผูปวยในสวัสดิการรักษาพยาบาล
ของขาราชการ ในสัดสวนรอยละ 20  ของคารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บในป 2545 
 กลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) เปนวิธีการจัดกลุมผูปวยที่ใชทรัพยากรใกลเคียงกันใหอยูใน
กลุมเดียวกัน เพื่อทํานายการใชทรัพยากรของโรงพยาบาล ตัวแปรตามที่สําคัญมี 2 ตัว คือ จํานวน
วันนอนในโรงพยาบาล (length of stay, LOS) และตนทุนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ซ่ึงปรับ
ใหเปนหนวยน้ําหนักสัมพัทธ (relative weight, RW) ซ่ึงการปรับหนวยน้ําหนักสัมพัทธนั้น จะ
ขึ้นอยูกับจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลโดยใชสูตรที่จะไดกลาวตอไปในบทที่ 2  
 การจายเงินโดยใชระบบเหมาจายรายหัว ภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา คือการ
จายเงินลวงหนาใหกับโรงพยาบาลตามอัตราเหมาจายรายหัว (capitation) ในอัตราคงที่แมวา
ผูประกันตนจะมารับบริการมากหรือนอยเพียงใดก็ตาม  ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้อาจทําใหโรงพยาบาล
บางแหง มีแนวโนมที่จะใหบริการนอยกวาที่ควรจะเปน เพื่อใหรายจายต่ํากวารายได หรืออาจ
ใหบริการไมเหมาะสมกับสถานะของโรงพยาบาล เชนโรงพยาบาลศูนย ควรรับผูปวยที่มีความ
ซับซอน หรืออาการหนักกวาโรงพยาบาลชุมชน แตเนื่องจากระบบงบประมาณที่จํากัด โรงพยาบาล
ดังกลาวอาจใหผูปวยกลับบานเร็วกวาที่ควรจะเปน  หรือรักษาเฉพาะผูปวยทั่วไป ไมใชผูปวยที่มี
ความซับซอน แตอยางไรก็ตามคาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) สามารถทํานายการใชทรัพยากรของ
โรงพยาบาลในการดูแลรักษาผูปวยไดใกลเคียงความจริงมากวิธีหนึ่ง 
 ดังนั้น   การเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับคาใชจายตามน้ําหนักสัมพัทธ (RW) คา
น้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของโรงพยาบาลศูนย 
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โดยใชขอมูลท่ีผานการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) 
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จึงเปนแนวทางในการบริหารจัดการโรงพยาบาลในดานงบประมาณ และใชเพื่อเปรียบเทียบ
ศักยภาพของโรงพยาบาลในระดับตางๆไดดวย 
 

วัตถุประสงคในการศึกษาวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลทั่ว ๆ ไปในปงบประมาณ 2549 ของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในแตละระดับคือ โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาล
ชุมชน 
 2.  เปรียบเทียบศักยภาพของโรงพยาบาล ในแตละระดับ โดยใชดัชนีช้ีวัดคือ รอยละของ
ผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยต่ํากวาคาเฉล่ีย จํานวน
ผูปวยที่วันนอนของผูปวยสูงกวาคาเฉลี่ย จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยที่สูงกวาคาวันนอน
สูงสุด คาน้ําหนักสัมพัทธ และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว 
 3. เปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับคาใชจายตามน้ําหนักสัมพัทธ (RW) คาน้ําหนัก
สัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของโรงพยาบาลแตละระดับ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลของสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ที่
รวบรวมจากโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ แบงเปนโรงพยาบาลศูนย 
จํานวน 25 แหง โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 69 แหง และโรงพยาบาลชุมชน จํานวน 694 แหง โดย
เปนขอมูลผูปวยใน ปงบประมาณ 2549 โดยนําขอมูลดังกลวนี้มาจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) 
เพื่อหาขอมูลคาใชจาย, คาน้ําหนักสัมพัทธ (Average RW), คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว 
(Average Adj.RW) ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม  
 

 

ขอมูลจากสํานักงานกลาง
สารสนเทศบริการสุขภาพ 

กลุมวินิจฉยัโรครวม 
(DRG) 

น้ําหนกัสัมพทัธ 
(RW)  

น้ําหนกัสัมพทัธที่ปรับคาแลว 
( Adj. RW)  

โปรแกรม Grouper 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อหาคาใชจายเฉลี่ยของผูปวยสําหรับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม ตางๆ ซ่ึงจะไดเปนแนวทางกําหนดคาใชจายแบบเหมา
จายรายหัว ตามโครงการประกันสุขภาพถวนหนา ในแตละระดับตอไป 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ รวมถึงใชเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณ
ใหเหมาะสม กับศักยภาพของโรงพยาบาล ในแตละระดับตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูปวย ผูปวยใน 
จํานวนรายของผูปวย   จํานวนครั้งที่ผูปวยเขารับการรักษาเปนผูปวยในของโรงพยาบาล 
DRG Diagnosis Related Groups หรือกลุมวินจิฉัยโรครวม คือการจัดกลุมผูปวย 

ที่ใชทรัพยากรในการรักษาพยาบาล และมคีวามสัมพันธใกลเคียงกัน ไวใน
กลุมเดียวกนั 

RW Relative weight คาน้ําหนกัสัมพัทธ หมายถึงตนทุนเฉลี่ยในการดแูลผูปวย
ในกลุม DRG นั้นเปนกี่เทาของตนทุนเฉลี่ยของผูปวยทุกกลุม   คะแนน
น้ําหนกัสัมพทัธจึงใชเปนหนวยในการจายเงินใหแกโรงพยาบาล โดยตีคา 
1 คะแนนเปนตัวเงินกี่บาท หรือใชเปนหนวยในการวัดความซับซอนของ
โรคที่โรงพยาบาลหนึ่งๆใหการดูแลผูปวยเฉลี่ยทั้งหมด 

Adjust RW, AdjRW Adjust Relative weight คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว หมายถึง คา
น้ําหนกัสัมพทัธที่ปรับตามวันนอนโรงพยาบาลของผูปวยใน 

HCFA Health  Care  Financing  Administration  คือสํานักงานการคลัง
สาธารณสุข เปนหนวยทีใ่หญที่สุดในกระทรวงสาธารณสุขของประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีหนาที่รับผิดชอบกําหนดนโยบายบริหารโครงการ
สวัสดิการผูสูงอายุ (Medicare) โครงการสวัสดิการผูที่สังคมควรชวยเหลือ
เกื้อกูล(Medicaid) และการใหการบริการผูปวยไตวายระยะสุดทาย ( End  
State  Renal  Disease , ESRD) 

HCFA – DRG หมายถึงกลุม DRG ที่ใชกนัแพรหลายเปนฉบับดั้งเดิมที่ HCFA ได
พัฒนาขึ้นใชเพื่อจายเงนิแกโรงพยาบาลที่ดูแลผูสูงอายุ มี 490 กลุม
วินิจฉยัโรค โดยจะมีการปรบัใหทันสมยัทกุ 1 – 2 ป 
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ICD – 10 International Classification of Diseases, and Related Health Problem,  

10th Revision คือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับที่ 10 การปรับปรุง
เพิ่มเติมอยูในความรับผิดชอบขององคการอนามัยโลก 

ICD – 9CM International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical 
Modification คือบัญชีจําแนกโรคระหวางประเทศ ฉบับที่ 9 ปรับปรุง
เพิ่มเติมใหสอดคลองกับการดูแลผูปวยทางคลินิก โดยประเทศไทยใช
เฉพาะ Volume 3 ซ่ึงเปนรหัสผาตัดและหตัถการ การปรับปรุงเพิ่มเติมอยู
ในความรับผิดชอบของ HCFA 

LOS Length of Stay วันนอนโรงพยาบาลของผูปวยใน 
OT Outlier trims point จุดตัดผูปวยตกเกณฑ 
MDC Major Diagnostic Category หมายถึง หมายถึงกลุมของโรคที่จัดใหอยู

ดวยกันตามระบบตางๆของรางกาย  
Pre MDC  Pre MDC 
MDC 1  Diseases and Disorders of the Nervous System  
MDC 2  Diseases and Disorders of the Eye  
MDC 3  Diseases and Disorders of the Ear, Mouth and Throat  
MDC 4  Diseases and Disorders of the Respiratory System  
MDC 5  Diseases and Disorders of the Circulatory System  
MDC 6  Diseases and Disorders of the Digestive System  
MDC 7  Diseases and Disorders of the Hepatobiliary System and pancreas  
MDC 8  Diseases and Disorders of the Musculoskeletal System and Connective 

Tissue  
MDC 9  Diseases and Disorders of the Skin, Subcutaneous Tissue and Breast  
MDC 10  Endocrine, Nutritional and Metabolic Diseases and Disorders  
MDC 11  Diseases and Disorders of the Kidney and Urinary Tract  
MDC 12  Diseases and Disorders of the Male Reproductive System  
MDC 13  Diseases and Disorders of the Female Reproductive System  
MDC 14  Pregnancy, Childbirth and Puerperium  
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MDC 15  Newborns and Other Neonates with Conditions Originating in the 

Perinatal Period  
MDC 16  Diseases and Disorders of the Blood and Blood Forming Organs and 

Immunological Disorders  
MDC 17  Myeloproliferative Diseases and Disorders, Poorly Differentiated 

Neoplasms  
MDC 18  Infectious and Parasitic Diseases (Systemic or Unspecified Sites) 
MDC 19  Mental Diseases and Disorders  
MDC 20  Alcohol/Drug Use and Alcohol/Drug Induced Organic Mental Disorders  
MDC 21  Injuries, Poisonings and Toxic Effects of Drugs  
MDC 22  Burns  
MDC 23  Factors Influencing Health Status and Other Contacts with Health 

Services  
MDC 24  Multiple Significant Trauma  
MDC 25  Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infections  
Ungroup Ungroup 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
 การเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับคาใชจายตามน้ําหนักสัมพัทธ (RW) คาน้ําหนัก
สัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของโรงพยาบาลแตละระดับ ผู
วิเคราะหไดการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 1. หลักการกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG)    
  2. ระบบการจัดกลุมโรคของ ICD-10 
 3. โครงสรางแฟมขอมูลจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 

1. หลักการของกลุมวินิจฉัยโรครวม 
 เนื่องจากระบบแบงกลุมผูปวยมีหลายประเภท แตละประเภทมีประวัติวิวัฒนาการของ
ความตองการใชไมเหมือนกัน  ดังนั้น การเลือกใชระบบแบงกลุมแบบใด จึงตองมีมาตรการ
ตัดสินใจเลือก Casas, Tomas and Varela (1993) เสนอมาตรการเพื่อการตัดสินใจไว 3 ประการดังนี้ 

1. วัตถุประสงคของการใช เพื่ออะไร  
2. ความเปนไปได  เชน  ปริมาณขอมูลที่ตองใช  เปนไปไดหรือไมถาตองทําใน

ระดับประเทศ 
3. มาตรการทางเทคนิค เชน ตนทุนในการดําเนินงาน ความชํานาญ ระบบสนับสนุน 

ความนาเชื่อถือของขอมูล (ซ่ึงไดแก content validity, construct validity and predictive validity) 
 จุดมุงหมายแรก ของการคิดคน DRG เพื่อจัดกลุมผูปวย ที่คาดวาจะใชบริการตางๆ ของ
โรงพยาบาล ที่คลายคลึงกันไวดวยกัน โดยการจัดกลุมนี้ตองสามารถนําไปประยุกตใชไดกับ
โรงพยาบาลทุกแหง และตองมีความหมายเพื่อส่ือกับผูอ่ืน ทั้งแพทยผูรักษาโรค และผูที่ไมไดเปน
แพทย    กลุม DRG จึงมีคุณสมบัติที่สําคัญดังนี้ (Fetter et al 1980) 
 1. ตองสามารถสื่อความหมายทางการแพทย   กลุมผูปวยที่จัดอยูในกลุมใหญ หรือกลุม
ยอยเดียวกัน จะตองมีความคลายคลึงกัน (homogeneous) ทางคลินิก เมื่อนําเสนอรายละเอียดของ
ผูปวยกลุมเดียวกันแกแพทยแลว ตองไดรับการยอมรับจากแพทยวาผูปวยเหลานั้น มีกระบวนการ
รักษาที่คลายคลึงกัน 

8 
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 2. การจัดกลุมผูปวยแตละกลุม ใชขอมูลท่ีมีอยูแลวในใบสรุปประวัติผูปวย  ซ่ึงขอมูลนี้มี
ความสัมพันธกับประเภทของบริการในโรงพยาบาลที่ผูปวยตองใช   เนื่องจาก สภาพการเจ็บปวย
ของผูปวย หรือกระบวนการรักษาที่มีอยู 
 3. จํานวนกลุมผูปวยตองอยูในปริมาณที่สามารถบริหารจัดการได  ปริมาณที่ดี คือมี เปน
เรือนรอย จะบริหารจัดการงายกวา เปนเรือนพัน  ผูปวยรายหนึ่งตองสามารถจัดเขากลุมไดเพียง
กลุมเดียวเทานั้น (mutually exclusive) และกลุมเหลานี้ตองสามารถครอบคลุมผูปวยทุกรายที่รับ
การรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล (exhaustive list) 
 4. ผูปวยที่จัดอยูในกลุมเดียวกัน ควรใชบริการตางๆ ของโรงพยาบาลที่คลายคลึงกัน 
 5. การจัดกลุม ควรใหผลลัพธเหมือนกัน แมวาจะมีวิธีใหรหัสทางการแพทยที่แตกตาง
กัน* 
 เพื่อหาหนทางทําใหบริการโรงพยาบาลเกิดประสิทธิภาพ คุณภาพและมีความเปนธรรม  
ดังนั้นระบบแบงกลุมผูปวยที่สามารถทํานายการใชทรัพยากรของโรงพยาบาล หรือเปนเครื่องมือใน
การจายเงินใหแกโรงพยาบาล  จึงเปนวัตถุประสงคสําคัญ   DRG ถือเปนตัวเลือกที่ดีทั้งนี้เพราะ
วิธีการจัดกลุม DRG ใชตัวแปรการรักษาผูปวยเพียงไมกี่ตัว จึงสอดคลองกับมาตรการการตัดสินใจ
เลือกขางตน   ตัวแปรที่สําคัญที่นํามาใชในการจัดกลุม DRG คือ  
 - การวินิจฉัยโรคหลัก  
 - วินิจฉัยโรคอ่ืนๆ ไดแก  
  1. โรคที่เปนรวมดวย (Comorbidities) 
  2. โรคแทรกซอน (Complications) 
 - หัตถการ การผาตัดในหองผาตัด 
 - อายุ 
 - สภาพการจําหนายผูปวย 
 - ขอมูลเพื่อคํานวณคามาตรฐาน ไดแก จํานวนวันนอน คารักษาที่ตองการเรียกเก็บ 
 
  
 *ระหวางป 1968-1981 รหัสโรคที่ใชกับการวินิจฉัยและหัตถการ ยังเปนรหัสอื่นๆ เชน รหัส ICD-9 
(International Classification of Diseases, 9 edition) หรือ รหัส CPT (Current Procedural Terminology) ที่สมาคม
แพทยอเมริกันใชกันมานานและใชมากในกลุมผูปวยนอก   พอถึงป 1979 รัฐบาลอเมริกันใหพัฒนารหัส ICD-9-
CM (International Classification of Diseases, Clinical Modification for 9 edition) ทั้งรหัสการวินิจฉัย (ICD-9-
CM, Volume 1) และหัตถการ (ICD-9-CM, Volume 3)   ดังนั้นการจัดกลุม DRG ต้ังแตป 1982 เปนตนมาจึงใช
รหัสของ ICD-9-CM ทั้งสําหรับการวินิจฉัยและหัตถการ มาจนถึงปจจุบัน 
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 ในยุคแรกที่พัฒนา DRG ของสหรัฐอเมริกาใชขอมูลจากเวชระเบียนผูปวย 500,000 ราย 
จากโรงพยาบาล 118 แหง ในรัฐนิวเจอซี  อีก 150,000 รายจากโรงพยาบาลคอนเนกติคัต  และอีก 
52,000 รายจากโรงพยาบาลที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดูแลผูปวยจากรัฐ  ขอมูลที่ไดจาก
ผูปวยแตละราย ไดแก ขอมูลทางประชากร (เพศ อายุ)  ขอมูลทางคลินิก ที่เกี่ยวของกับการวินิจฉัย
และการรักษาตลอดเวลาที่อยูในโรงพยาบาล  (ปญหา การวินิจฉัยโรค การผาตัด บริการพิเศษที่
ไดรับ โดยยุคแรกยังไมมีขอมูลคารักษาที่ตองการเรียกเก็บ)   การพิจารณาจะแยกกลุมผูปวยออกเปน 
2 กลุมหรือไม ใชคาทางสถิติเปนหลัก ถาสามารถลดความแปรผันไดมาก (maximize variance 
reduction)  หรือลดความผิดพลาดในการทํานายคาตัวแปรตาม (minimize the predictive error of the 
dependent variable) ได  ก็จะพิจารณาแบงกลุม  ถาคาดังกลาว ไมลดลง เพราะ จํานวนตัวอยางเหลือ
นอยเกินไป หรือ เพราะความปรวนแปรที่เหลืออยูไมสามารถอธิบายดวยตัวแปรเหลานั้นได ก็จะยุติ
การแยกกลุม (Fetter et al 1980)   DRG ฉบับแรกจึงมีกลุมโรค 383 กลุม 
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ภาพที่ 1 การตัดสินใจจัดกลุมของ DRG ตั้งแตฉบับปรับปรุงที่ 8 ป 1991 (จาก McGuire 1993) 
ที่มา : ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย. “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสาร
ประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 
2542, 10. (อัดสําเนา) 
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 จากภาพที่ 1 การที่มีขอมูลผูปวยเพิ่มมากขึ้น และเทคโนโลยีการรักษาโรคแตละอยาง
เปลี่ยนแปลงไป กลุมโรค DRG ก็มีมากขึ้นดวย ใน version ลาสุดของ DRG ที่ใชตั้งแตเดือนตุลาคม 
ป 1999 จึงมีกลุมโรคมากกวา 500 กลุม และมีขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกกลุม DRG ใหผูปวยแต
ละราย โดยการตอบคําถามดังตอไปนี้ 
 1. มีการผาตัดปลูกถายไต ปลูกถายไขกระดูก หรือ ผาตัดเจาะคอหรือไม 
 2. ถาใช ผูปวยจะจัดอยูในกลุมวินิจฉัยโรครวมที่ 480-483   ถาไมใช ผูปวยมีการบาดเจ็บ
ของอวัยวะสําคัญตั้งแต 2 อวัยวะขึ้นไปหรือไม 
 3. ถาใช ผูปวยจะจัดอยูในกลุมวินิจฉัยโรครวมที่ 484-487   ถาไมใช ผูปวยมีการติดเชื้อไวรัส 
HIV หรือไม 
 4. ถาใช ผูปวยจะจัดอยูในกลุมวินิจฉัยโรครวมที่ 488-490   ถาไมใช ผูปวยมีการ
วินิจฉัยโรคสําคัญอะไร การวินิจฉัยโรคสําคัญนี้จะจัดผูปวยลงกลุมวินิจฉัยโรคใหญๆ (Major 
Diagnostic Categories, MDC) ตามระบบอวัยวะของรางกาย  
 5. มีการผาตัดหรือไม เพราะ MDC จะแบงเปน MDC ทางอายุรกรรม และ MDC ทาง
ศัลยกรรม 
 6. ขั้นตอนสุดทาย การวินิจฉัยโรคสําคัญและการผาตัด จะเปนขอมูลสําคัญในการจัดลง
กลุมวินิจฉัยโรครวมตางๆ ที่มีอยูในแตละ MDC 
 

1.1 ชนิดของกลุมวินิจฉัยโรครวม 
 ดังไดกลาวขางตน DRG มีหลาย “สายพันธุ”  ในสหรัฐอเมริกา มี DRG ประเภทหลักๆ 3 
ประเภท คือ HCFA-DRG, AP-DRG และ APR-DRG  สวนในประเทศอื่นๆ  เมื่อรับแนวคิด DRG 
ไปแลว ก็ปรับใหเขากับสิ่งแวดลอมของตน  ตัวอยางเชน ในอังกฤษ เรียกวา HRG (Health Resource 
Group)  ในออสเตรเลียเรียก AN-DRG (Australian National DRG)  และที่อ่ืนๆ อีก*  ในที่นี้จะสรุป
โดยยอถึง สายพันธุ ที่สําคัญ ของ DRG ในสหรัฐอเมริกา 

 

1.1.1  HCFA-DRG 
DRG นี้เปนฉบับที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด เปนตนแบบที่สํานักงานการคลัง

สาธารณสุข (HCFA: Health Care Financing Administration) เปนผูใหพัฒนา    HCFA กําหนด
ขอมูลสําคัญที่โรงพยาบาลจะเบิกเงินสําหรับการดูแลผูปวย Medicare ไวในแบบ UB-92 (Universal  
 
 
 * ในฝรั่งเศส เรียก GHM (goupes homogenes de malades) 
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Billing form, 1992)* แบบดังกลาวจะมีขอมูลสําคัญเพื่อการจัดกลุมและในการคํานวณหาคา
มาตรฐานตางๆ เพื่อปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป สําหรับการตัดสินใจจัดผูปวยเขากลุม DRG ใด ดู
ที่หัตถการการผาตัดกอน จากนั้นจึงดูที่การวินิจฉัยโรคหลัก (ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 การตัดสินใจแบงกลุม HCFA-DRG สําหรับ Craniotomy 

ที่มา : ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย. “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสาร
ประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 
2542, 11. (อัดสําเนา) 

 

จากภาพที่ 2 สามารถพิจารณาเปนกรณีแตละกรณีไดดังนี้ 
1. ผูปวยที่ทําหัตถการ Craniotomy และมีอายุมากกวา 17 ปและมีการวินิจฉัยโรคหลัก

เปนการบาดเจ็บ จะไดหมายเลข 2 คือ คาเฉล่ียวันนอนโรงพยาบาลอยูที่ 12.34 วัน คาใชจาย คือ 
35,171 และรอยละของการเสียชีวิตคือ 16.37 

2.  ผูปวยที่ทําหัตถการ Craniotomy และมีอายุมากกวา 17 ปและมีการวินิจฉัยโรคหลักไม
เปนการบาดเจ็บ จะไดหมายเลข 1 คือ คาเฉล่ียวันนอนโรงพยาบาลอยูที่ 11.22 วัน คาใชจาย คือ 
30,947 และรอยละของการเสียชีวิตคือ 7.59 
 

*แบบ UB-92 จะมีขอมูลที่จําเปนของผูปวยอยางครบถวน ทั้งอายุ เพศ วันรับเขา วันจําหนาย การ
วินิจฉัยโรค การผาตัด แพทยผูดูแลรักษา ขอมูลที่เนนหนักคือราคาของการใหบริการแตละชนิด วาใหบริการอะไร 
เมื่อไร ราคาตอหนวยเทาไร เปนสวนที่ผูปวยตองจายเทาไร และผูจายแทนอื่นๆ อีกเทาไร นอกจากนี้ยังมีขอมูล
ของผูใหประกันวา ไดมีประกันกับบริษัทอื่นใดไวบาง 
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3. ผูปวยที่ทําหัตถการ Craniotomy และมีอายุนอยกวา 17 ป จะไดหมายเลข 3 คือ คาเฉลี่ย
วันนอนโรงพยาบาลอยูที่ 8.84 วัน คาใชจาย คือ 24,781 และรอยละของการเสียชีวิตคือ 2.55 

 

1.1.2  All Patients DRG (AP-DRG) 
รัฐบาลบางมลรัฐในอเมริกา เชน New York, Maine, Massachusetts, Washington, 

North Carolina, Indiana รวมทั้งบริษัทประกันเอกชน เชน Blue Cross ใน Massachusetts, 
Washington และ New York  ใช DRG สําหรับผูปวยกลุมเปาหมายอื่นนอกเหนือจากผูปวย 
Medicare ดังนั้น  จึงใช AP-DRG ซ่ึงเหมาะสําหรับผูปวยทุกกลุมอายุ เปนฐานในการจัดกลุม  

หลังจากป 1988 ซ่ึงเปนปแรกที่พัฒนา AP-DRG จะมีการปรับปรุง AP-DRG ทุกป
โดยครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดใน HCFA-DRG ไวดวย ยกตัวอยาง AP-DRG version 12.0 มี
กลุมโรคทั้งส้ิน 639 กลุม การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ไดแก 

• เพิ่มกลุม MDC (Major Diagnostic Category) การติดเชื้อ HIV, MDC การ
บาดเจ็บหลายแหง 

• เพิ่มกลุม DRG ของการเจาะคอ, ปลูกถายอวัยวะ, การ revise ventricular shunt (ดู
ภาพที่ 3), Cystic fibrosis, Lead poisoning, กลุมผูปวยเด็ก และผูปวยสูติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง 

• ปรับโครงสรางของกลุม MDC เด็กแรกเกิด โดยใชน้ําหนักแรกเกิดเปนตัวแบง 
• ปรับโครงสรางของกลุม MDC การใชอัลกอฮอล/ยาเสพติด 
• การปรับกลุม CC (Comorbidities and complications) ทําใหเพิ่ม DRG อีกกวา 

60 กลุม 
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(AP-DRG 1-2 Craniotomy Age > 17, AP-DRG 53-531 Craniotomy with major CC, AP-DRG 737 
Ventricular shut revision, AP-DRG 738-739 Craniotomy Age < 18) 

 

ภาพที่ 3 การตัดสินใจแบงกลุม AP-DRG สําหรับ Craniotomy 
ที่มา : ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย. “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสาร
ประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 
2542, 12. (อัดสําเนา) 

 

จากภาพที่ 3 พิจารณาเปนกรณีไดดังนี้ คือ 
1. ผูปวยทํา Craniotomy และ OR Procedure จะอยูในกลุมที่ 530 
2. ผูปวยทํา Craniotomy แตไมทํา OR Procedure จะอยูในกลุมที่ 531 
3. ผูปวยไมทํา Craniotomy และมีอายุมากกวา 17 ป และการวินิจฉัยโรคหลักเปนโรคที่

เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ จะอยูในกลุมที่ 2 
4. ผูปวยไมทํา Craniotomy และมีอายุมากกวา 17 ป และการวินิจฉัยโรคหลักไมใชโรคที่

เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ จะอยูในกลุมที่ 1 
5. ผูปวยไมทํา Craniotomy และมีอายุนอยกวา 17 ป และทํา Vent Shunt Revision จะอยู

ในกลุมที่ 737 
6. ผูปวยไมทํา Craniotomy และมีอายุนอยกวา 17 ป และไมไดทํา Vent Shunt Revision 

และมีโรครวมหรือโรคแทรกซอน จะอยูในกลุมที่ 738 
7. ผูปวยไมทํา Craniotomy และมีอายุนอยกวา 17 ป และไมไดทํา Vent Shunt Revision 

และไมมีโรครวมหรือโรคแทรกซอน จะอยูในกลุมที่ 739 
 

Craniotomy Major CC 

OR Procedure 

AGE > 17 

Craniotomy 

Vent shunt

Principle Dx 
Trauma 

Vent shunt  
Revision 

Yes 

No 

530 

531 

2 

1 

738 

739 

737

CC 

No 

No 

No 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes

Yes 

Yes
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1.1.3   All Patient Refined DRG (APR-DRG) 
APR-DRG พัฒนาขึ้นมาภายใตขอสมมติฐานวา ผูปวยที่ใชทรัพยากรมาก จะมี

ผลลัพธของการรักษาดอยกวากลุมอ่ืน เพราะมีความรุนแรงของโรคสูงกวา AP-DRG จึงพยายามจะ
สรางตัวแปรเพื่ออธิบาย ความรุนแรงของการเจ็บปวย อัตราเสี่ยงของการตาย และระดับของการใช
ทรัพยากร 

AP-DRG ขยายกลุมโรค DRG ออกเปน 4 กลุมยอยเพื่ออธิบายอัตราเสี่ยงของการ
ตายและระดับการใชทรัพยากร ระดับที่ 1 คือไมรุนแรง (mild) ระดับที่ 2 ปานกลาง (moderate) 
ระดับที่ 3 รุนแรง (severe) และระดับที่ 4 รุนแรงมาก (major) มีบางกลุม DRG ที่ยุบรวม CC (ดูภาพ
ที่ 4) หรือแยกกลุมอายุ (สําหรับ DRG เด็ก) ทําใหได APR-DRG 382 กลุม และแยกเปนกลุมยอยอีก
อยางละ 4 กลุมยอย รวมเปน 1,530 กลุมยอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 การตัดสินใจแบงกลุม APR-DRG 
ที่มา : ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย. “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสาร
ประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 
2542, 13. (อัดสําเนา) 

 

รัฐที่ใช APR-DRG เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธของการรักษา และการใชทรัพยากร ไดแก 
Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Indiana, Iowa, North Carolina, 
Utah และ Virginia 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความเหมือนและความตางของกลุมวินิจฉยัโรครวม 3 ชนิด 
 

 HCFA-DRG 
V .12.0 

AP-DRG 
V.12.0 

APR-DRG 
V.12.0 

Number of DRGs 490 639 1,528 
Tracheostomy DRGs Yes Yes Yes 
Transplant DRGs Yes Yes Yes 
Multiple trauma MDC Yes Yes Yes 
HIV infection MDC Partial Yes Yes 
Newborn Birth weight changes No Yes Yes 
NACHRI Paediatric changes No Yes Yes 
Major (extreme) CC DRGs 0 60 382 
DRGs with CC Distinctions 220 254 1528 
Death Used in Definition Yes Yes No 
CC list Re evaluated No No Yes 
Non- OR CC Modifier No Yes Yes 
Age CC Modifier No No Yes 
Multiple CC Modifier No No Yes 
 

ที่มา : 3M, อางถึงใน ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย. “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” 
เอกสารประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทาง
สุขภาพ, 2542, 14. (อัดสําเนา) 
 
 

ตารางที่ 1 สดงใหเห็นความเหมือนและความแตกตางของกลุมวินิจฉัยโรครวม ทั้ง 3 ชนดิ
ใน version 12  HCFA-DRG มีกลุมโรค 490 กลุม AP-DRG มี 639 กลุม และ APR-DRG มี 1,528 
กลุม  สวนที่มีความคลายคลึงกัน ไดแก แยก DRG สําหรับผูปวยเจาะคอ ปลูกถายอวัยวะ และผูปวย
บาดเจ็บที่อวัยวะสําคัญหลายแหง  ที่แตกตางกันไดแก การขยายกลุมผูปวยติดเชื้อ HIV อยางเต็มที่ 
ความสําคัญของน้ําหนักเด็กแรกเกิด โรคที่เปนรวมดวย/ภาวะแทรกซอน การตายของผูปวย อายุ
ผูปวย 
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1.2  ระบบแบงกลุมผูปวยชนิดอ่ืน 
ตามที่ไดกลาวแลววา ระบบแบงกลุมผูปวยวามีหลายชนิด   จะกลาวถึง DRG เมื่อ

เทียบกับระบบแบงกลุมผูปวยระบบอื่น เพื่อทราบวา DRG มีขอดีและขอดอยกวาอยางไรบาง และ
ระบบอื่น อาจนํามาใชเสริมระบบแบงกลุมแบบ DRG ไดอยางไร 

Vladeck and Kramer (1988) เปรียบเทียบ DRG กับระบบแบงกลุมผูปวยอ่ืน 5 
ประเภท ที่สามารถนํามาใชประโยชนทดแทน DRG ได ในกรณีของการจายเงินแกโรงพยาบาล   
ระบบทั้ง 5 ไดแก  Patient Management Categories (PMCs), Disease Staging (DS), Medical Illness 
Severity Grouping System (Medisgroups), Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation 
(APACHE II) และ Computerized Severity of Illness (CSI) 

PMCs และ Disease Staging เปนระบบแบงกลุมผูปวยที่ตองการขอมูลใกลเคียงกัน
กับ DRG โดย PMCs ใชขอมูลการวินิจฉัยโรคและหัตถการเปนสําคัญ   ดัชนีของ PMCs จะบอกถึง
การใชทรัพยากรในโรงพยาบาล คลายกับน้ําหนักสัมพัทธของ DRG    คาความแปรผันของ PMCs 
คอนขางแคบกวา DRG ดังนั้น Vladeck and Kramer (1988) จึงเสนอวา ระบบ PMCs นาจะมา
ทดแทน DRG ได 

Disease Staging ใชขอมูลไมมากนัก และมีอยูในระบบขอมูลผูปวยในอยูแลว  
หลักการของ Disease Staging คือการแบงกลุมโดยความรุนแรงของโรค ภายใตกลุมโรคอันเดียวกัน 
ที่ใชมากไดแกกลุมโรคมะเร็ง  Disease Staging แบงความรุนแรงเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ไมมี
ภาวะแทรกซอน ระยะที่ 2  มีปญหากับอวัยวะหนึ่งอยางหรือหนึ่งระบบและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด
ภาวะแทรกซอน ระยะที่ 3 เกี่ยวของกับอวัยวะหลายระบบ การทํานายของโรคไมดี  ระยะที่ 4 
เสียชีวิต  Disease Staging จึงสามารถทํานายการใชทรัพยากรที่ตางกันในการรักษาโรคระยะตางๆ 
ได และยังเปนดัชนีพยากรณโรคไดดวย    ดังนั้น Disease Staging จึงอาจเขามาเสริม DRG ทําให 
DRG มีความละเอียดยิ่งขึ้น (Bardsley 1989; Vladeck and Kramer 1988) 

Medisgroups, APACHE II และ CSI เปนกระบวนวิธี (methodology) ระบบแบงกลุม
ผูปวยแบบแรกๆ ที่ใชวิธีการทางสถิติในการจัดลําดับความรุนแรงของโรค  เพื่อประโยชนทางการ
บริหารจัดการดูแลผูปวย  การประกันคุณภาพ และการทบทวนการใชบริการ  ขอมูลที่ใชจัดกลุมเปน
ขอมูลทางคลินิกที่มากกวาขอมูลที่มีในการจําหนายผูปวย   หลักการของการจัดกลุม เปนการ
จัดลําดับความรุนแรงของอาการ โดยไมใหความสําคัญกับขอมูลการวินิจฉัยโรค  การที่ตองใชขอมูล
ที่มากกวา DRG และเปนขอมูลที่ไมอยูในระบบ ถึงแมจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการจัด
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กลุม ก็ยังยากที่จะนํามาใชในวงกวาง  ดังนั้น ระบบแบงกลุมผูปวยเหลานี้ จึงเพียงเขามาเสริมให 
DRG มีความละเอียดยิ่งขึ้น (Vladeck and Kramer 1988) 

Hornbrook (1982)  สรุปมาตรการเพื่อเลือกใชระบบแบงกลุมผูปวยแบบใด ควร
พิจารณา  6 มาตรการควบคูกันไป ไดแก  ความนาเชื่อถือ (reliability) ไมเปล่ียนแปลงตามการสุม
ตัวอยาง  ความแมนตรง (validity)  ทั้งเนื้อหา การทํานาย และการสรางสรรค (content, predictive 
and construct)  ความออนไหว (sensitivity)  ใชแยกลักษณะของโรงพยาบาลประเภทตางๆ ได  
ความคุมทุน (cost-effectiveness) ใชตนทุนไมสูงเกินไปและไดผลลัพธที่คุมกับการลงทุน   ความ
ยืดหยุน (flexibility)  สามารถใชกับวัตถุประสงคหลายอยาง  และความยอมรับ (acceptability) เปน
ที่ยอมรับของผูที่เกี่ยวของทุกฝาย 

1.3  ระบบแบงกลุมผูปวยโรคเรื้อรัง 

เนื่องจากกลุมวินิจฉัยโรครวม พัฒนาขึ้นมาเพื่อการอธิบายตนทุนของการรักษาผูปวย
ในระยะเฉียบพลัน (Acute inpatients) ดังนั้น จึงใชอธิบายไดไมดีนักกับผูปวยระยะฟกฟน หรือ
ผูปวยเรื้อรัง ตัวอยาง กรณีผูปวยกลุมโรคระบบประสาท ระบบกระดูกและกลามเนื้อ มีความแปรผัน
ของคามาตรฐานสูง ตองใชดัชนีตัวอ่ืนมาชวยในการอธิบายคาความแปรผัน เชน Severity of Illness 
Index (SII) เมื่อนํามาใชเปนตัวแปรผสมกับ DRG ไดแก SII, DRG และอายุ จะเพิ่มอํานาจการ
ทํานายคารักษาเปน 39% (เทียบกับ DRG พบวา สามารถใหความเชื่อมั่นในการทํานายคารักษาทาง
เวชกรรมฟนฟู ไดดีกวา  คือ SII ทํานายได 26%  แต DRG ทํานายไดเพียง 12%)    ในขณะที่ภายใน 
DRG เดียวกัน  เชน DRG14 (ผูปวย stroke)  เมื่อใช SII เสริม ทําใหอํานาจการทํานายเพิ่มขึ้น อีก 
23% ของคารักษาผูปวยใน หรือ ใน DRG210 (ผูปวยกระดูกสะโพกหัก)  เมื่อใช SII อํานาจการ
ทํานายจะเพิ่มเปน 28% ของคารักษาผูปวยใน  McGinnis et al (1987)  จึงเสนอวา SII และอายุ นาจะ
เปนตัวแปรสําคัญของการทํานายคารักษาทางเวชกรรมฟนฟู ภายในแตละ DRG ไดอีก 

ในประเทศออสเตรเลีย การศึกษาเรื่องระบบแบงกลุมผูปวย จึงเรียกรวมๆ วา Casemix  มี
ผลของการศึกษาใหญๆ เปน 2 แขนง ไดแก AN-DRG (Australian National DRG) และ SNAP 
(Sub-Acute and Non-Acute Patient Case mix Study) การศึกษาระบบแบงกลุมผูปวยเร้ือรัง มี
จุดมุงหมายเพื่อเสริมระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม  ใหสามารถอธิบายตนทุนการรักษาไดดีขึ้น (Lee et 
al 1998)  กลุม Subacute จะแบงยอยออกเปน 4 กลุมยอยคือ palliative care, rehabilitation, 
psychogeriatric care, and geriatric evaluation and management สวน non-acute จะเปนกลุม 
maintenance care  ตัวแปรที่อธิบายตนทุนของกลุมเหลานี้ จะไมใชการวินิจฉัยโรค หัตถการเหมือน
กลุมวินิจฉัยโรครวม แตจะเปนสถานะสุขภาพที่วัดดวยวิธีตางๆ:  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 19 

การรักษาประคับประคอง (Palliative care) ไดแก ระยะของโรค คะแนนความพึ่งพิง 
(functional dependence วัดโดย RUG-ADL คือ resource utilisation groups - activities of daily 
living) และอายุ 

การฟนฟูสภาพ (Rehabilitation) ไดแก การจัดกลุมความพิการ (impairment groupings) 
สถานะภาพการทํางาน (functional status วัดโดย FIM หรือ Functional Independence Measure) 
และอายุ 

จิตเวชผูสูงอายุ (Psychogeriatric care) ตัวแปร ไดแก ความรุนแรงของอาการทางจิตเวช 
สถานะการทํางานวัดโดย   HoNOS หรือ Health of the Nation Outcome Scale 

การประเมินและการจัดการในกลุมผูสูงอายุ (Geriatric evaluation and management) ตัว
แปรสําคัญคือ สถานะทาง cognitive รวมกับความสามารถทางรางกาย และอายุ 

การดูแลเพื่อบํารุงรักษา (Maintenance care) ตัวแปรที่สําคัญคือสถานะการทํางาน 
(functional status) 

1.4  วิธีการทางสถิติท่ีสําคัญของ DRG 

เนื่องจาก DRG เปนวิธีการจัดกลุมผูปวยใหอยูในกลุมเดียวกัน เพื่อทํานายการใช
ทรัพยากรของโรงพยาบาล  ตัวแปรตามที่สําคัญมี 2 ตัว คือ จํานวนวันนอนในโรงพยาบาล (length 
of stay, LOS)  และตนทุนการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ซ่ึงปรับใหเปนหนวยน้ําหนักสัมพัทธ 
(relative weight, RW)  กระบวนการทางสถิติ จึงเปนมาตรการสําคัญ สําหรับบอกวา ผูปวยแตละ
รายควรจะจัดอยูในกลุมเดียวกัน หรือแยกกลุมกันอยู  ในตอนนี้ จะทบทวนวรรณกรรมถึงคาทาง
สถิติที่สําคัญที่ใชในการจัดกลุม DRG  ไดแก การหาคาน้ําหนักสัมพัทธ อํานาจการทํานายของกลุม
วินิจฉัยโรครวม จุดตัดผูปวยตกเกณฑ สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน ฯลฯ 
 

1.4.1  การคํานวณคาน้ําหนักสัมพัทธ 
คาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative weight) เปนคามาตรฐานที่สําคัญที่สุดเมื่อนํา

กลุมวินิจฉัยโรครวมมาใชในกระบวนการการเงินการคลังสาธารณสุข เพราะคาน้ําหนักสัมพัทธจะ
หมายถึงขนาดของเงินที่กองทุนประกันจะตองจายใหกับสถานพยาบาลผูใหบริการ คาน้ําหนัก
สัมพัทธถูกแปลงใหเปน “มาตราสัมพัทธ” (คือเทียบกับคาเฉลี่ยของผูปวยทั้งหมด) ดังนั้นจึงไมมี
หนวย เมื่อนําไปใช จึงตองมีการเทียบคาวา 1 น้ําหนักสัมพัทธ มีคาเทากับตนทุนกี่บาท ในบทนี้จะ
อธิบายถึงที่มาของการคํานวณหาคาน้ําหนักสัมพัทธ 
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การคํานวณคาน้ําหนักสัมพัทธของกลุม DRG กลุมใดกลุมหนึ่ง คิดจากคาเฉลี่ยของ
ตนทุนการรักษาผูปวยในกลุม DRG นั้น เทียบกับคาเฉลี่ยของตนทุนการรักษาผูปวยในทุกกลุม DRG 
มีทางเลือกของการใชคาเฉลี่ย 2 ทาง คือ  

 
1. คาน้ําหนักสัมพัทธทางมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean relative weight) 
RW = arithmetic mean of cost for that DRG

arithmetic mean of cost for all patients
 

 
2. คาน้ําหนักสัมพัทธทางมัชฌิมเรขาคณิต (Geometric mean relative weight) 
RW = geometric mean of cost for that DRG

geometric mean of cost for all patients
 

 
ในการหาคาน้ําหนักสัมพัทธของ HCFA ใชสูตรที่เปนมัชฌิมเลขคณิต เชน ตนทุนในการ

รักษาผูปวยในกลุม DRG 2 (Craniotomy for trauma, age>17) เปน 33,267 บาท สวนตนทุนเฉลี่ย
ของการรักษาผูปวยในทุกราย เปน 8,686 บาท ดังนั้น คาน้ําหนักสัมพัทธของกลุม DRG 2 คือ 
33,267/8,686 = 3.83 

ในเบลเยี่ยม คิดคาน้ําหนักสัมพัทธ เปนรอยละของ คาเฉลี่ยเลขคณิตของคารักษาของ
ผูปวยทั้งหมดที่มีในฐานขอมูลนั้น โดยคูณผลลัพธที่ไดดวย 100 (Closon 1991)   แตวิธีนี้ไมเปนที่
นิยมเทาใดนัก 

คาน้ําหนักสัมพัทธที่ถูกตอง ควรคํานวณจากตนทุนเฉลี่ยของการรักษาผูปวยในแตละ
กลุม DRG เทียบกับตนทุนเฉลี่ยของการรักษาผูปวยทั้งหมด   การหาตนทุนเปนประเด็นที่ซับซอน
ยุงยาก และมีวิธีดําเนินการหลายประการ ดังนี้ 

Coles (1993) เสนอแนะวิธีประเมินคาตนทุน เพื่อคํานวณหาคาน้ําหนักสัมพัทธของแตละ
กลุมวินิจฉัยโรครวมไว 4 วิธี คือ 

1. ใชขอมูลของอเมริกา (HCFA) หาน้ําหนักของตนทุนประเภทตาง ๆ หรือจํานวนวัน
นอนสัมพัทธ วิธีนี้ตองระมัดระวังในการใช เพราะ พฤติกรรมการรักษาแตกตางกัน และลักษณะ
ตนทุนยอย (เชน เงินเดือน คาวัสดุ) กแ็ตกตางกัน   

2. หาตนทุนของผูปวยแตละรายและการศึกษาเฉพาะกับผูปวยอ่ืนๆ   วิธีนี้เปนการหา
ตนทุนของกลุมผูปวยในแผนกที่สนใจบางแผนก วิธีนี้มีปญหาในการคํานวณตนทุนรวมที่ตองเฉลี่ย
กันระหวางหนวยงานหลายหนวย 
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3. ถามความเห็นจากผูเช่ียวชาญวาทรัพยากรที่ควรใชกับแตละกลุมโรคเปนเทาไร วิธีนี้
ตองการความเห็นจากผูเช่ียวชาญที่เปนที่ยอมรับในวงกวาง ปญหาอาจเกิดขึ้น ถาน้ําหนักสัมพัทธที่
ตองการนําไปใช เปนโรงพยาบาลที่ผูเชี่ยวชาญนั้นปฏิบัติงานอยู เพราะ อาจเปนเพียงความเห็นที่
สะทอนขอจํากัดของการรักษาผูปวยในโรงพยาบาลนั้น ๆ 

4. ใชขอมูลจากแหลงตางๆ ที่มีอยู ทั้งขอมูลการใชทรัพยากร และขอมูลกลุมโรค 
คํานวณหาคาน้ําหนัก วิธีนี้ใชขอมูลที่เปนประโยชนจาก 3 วิธีขางตนมาคํานวณ 

Wiley (1993) สรุปวิธีประเมินตนทุนของกลุมวินิจฉัยโรครวมเปน 2 วิธี ไดแก Cost 
Modeling Approach และ Patient-based costing 

1. Cost modeling approach ประกอบดวย 4 ขั้นตอนที่สําคัญคือ  กําหนดหนวยตนทุน
เบื้องตน (Initial cost centres) ตามระบบการบัญชี   จากนั้น กระจายตนทุนจากหนวยสนับสนุนไป
ยัง หนวยตนทุนขั้นสุดทาย (Final cost centres)  ประเมินหาสัดสวนของตนทุนผูปวยในจากหนวย
ตนทุนขั้นสุดทายทุกหนวย  และขั้นตอนสุดทายคือ กระจายตนทุนจาก หนวยตนทุนขั้นสุดทาย 
ไปสูกลุมวินิจฉัยโรครวม  ในกรณีที่ไมมีฐานขอมูลในระดับผูปวย การกระจายตนทุนขั้นตอนที่ 4 นี้ 
อาจกระทําไดอีก 4-5 วิธี ไดแก ปรับ cost-to-charge ratio  ถวงน้ําหนักของวันนอนผูปวยใน  ใชคา
ตนทุนจริง ใชคาตนทุนมาตรฐาน และใชคะแนนสัมพัทธในการคํานวณ 

2. Patient-based costing วิธีนี้ใชขอมูลรายละเอียดทางคลินิกของผูปวย ขอมูลการใช
บริการสาธารณสุข และขอมูลจากระบบบัญชี มาคํานวณหาตนทุน จากการสํารวจวิธีหาคาตนทุนใน
ประเทศยุโรป 9 ประเทศ มีเพียง 2 ประเทศที่ใชวิธี patient-based costing เพื่อคํานวณหาตนทุนราย
กลุมวินิจฉัยโรครวม เพราะตองใชขอมูลที่ละเอียดกวามาก 

การหาคาน้ําหนักสัมพัทธของ HCFA กลาววาใชวิธี patient-based costing โดยใชขอมูล
ราคาของคาบริการที่ใหกับผูปวยแตละรายเปนฐานในการปรับเปนตนทุนจนได standardized 
charges (Federal Register 1996 :p 27452)   Cotterill et al (1986)  สรุปวา การคํานวณคาน้ําหนัก
สัมพัทธบนฐานของราคา และปรับเปนตนทุน ใหผลไมแตกตางไปจากการคํานวณบนพื้นฐาน
ตนทุนดําเนินการที่เปนวิธีดั้งเดิมของ Medicare prospective payment system   และคาอัตราสวน
ตนทุนตอราคา ที่แตกตางระหวางโรงพยาบาลก็ไมทําใหผลลัพธของคาน้ําหนักสัมพัทธแตกตางไปจาก
การคํานวณจากตนทุนเทาใดนัก  

 

 1.4.2 อํานาจการทํานายปรากฏการณของกลุมวินิจฉัยโรครวม 
ในทางสถิติ อํานาจการทํานาย ของสมการถดถอย (regression analysis) แสดง

ดวยคา 2R ที่ใชอธิบายวา  ตัวแปรอิสระตางๆ ในสมการ มีความสามารถในการทํานายตัวแปรตาม 
ไดมากนอยเพียงใด   เมื่อกลุมวินิจฉัยโรครวมบอกวา พัฒนาขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการ
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จัดสรรเงินที่ดีที่สุด ดังนั้น จึงตองพิสูจนกันดวย การวิเคราะหอํานาจการทํานายคาตนทุนของการ
รักษาผูปวยทั้งหมด ดวยคาน้ําหนักสัมพัทธของผูปวยในแตละ DRG  คา 2R  ที่เขาใกล 1 แสดงวา
อํานาจของการทํานายของคาน้ําหนักสัมพัทธ สมบูรณ 100% คือ มีอํานาจการทํานายสูง และจะ
ดีกวา การวิเคราะหที่ใหอํานาจการทํานายต่ําหรือ 2R  เขาใกล 0 

การวิเคราะหอํานาจการทํานายของน้ําหนักสัมพัทธ DRG มีอยูหลายการศึกษา    การ
วิเคราะหของ 3M ซ่ึงเปนผูพัฒนา DRG รายสําคัญ ไดอํานาจการทํานายตนทุนการรักษาผูปวย ถึง 
47.6% ในฐานขอมูลที่ตัดกลุมตกเกณฑออกแลว (Averill et al 1995) เปรียบเทียบกับอํานาจการ
ทํานายจํานวนวันนอนโรงพยาบาล ของ DRG คือ 38%  

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํานายคารักษาพยาบาลของการแบงกลุมโรคตาม 
DRG ชนิดตางๆ โดยใชฐานขอมูลจากผูปวยทุกรายป 1993 พบวา เมื่อใชวิธีแบง APR-DRG จะมี
อํานาจการทํานายสูงที่สุด ไมวาจะเปนกลุมผูปวยศัลยกรรม อายุรกรรม หรือผูปวยทั้งหมด HCFA-
DRG สามารถทํานายคารักษาพยาบาลทางอายุรกรรมต่ําที่สุด คือทํานายไดเพียง 22.6% เทานั้น (ดู
ตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 อํานาจการทํานาย (R-square) ของคารักษาพยาบาล โดยใช DRG ชนิดตาง ๆ  
 (ใชขอมูลผูปวยทุกรายของอเมริกาป 1993) 

 ทุกกลุม อายุรกรรม ศัลยกรรม 
HCFA-DRG 12.0 0.365 0.226 0.378 
AP-DRG 12.0 0.445 0.386 0.424 
APR-DRG 12.0 0.514 0.422 0.506 

 

ที่มา : ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย. “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสาร
ประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 
2542, 21. (อัดสําเนา) 
 

เบลเยี่ยมไดทดลองนําขอมูลผูปวย 202,775 รายมาจัดกลุม DRG และ APR-DRG ใชคา 
R2 เปนตัวเปรียบเทียบอํานาจการทํานายระหวาง DRG ทั้ง 2 ระบบ และเปรียบเทียบกับอเมริกา 
พบวา DRG ในเบลเยี่ยม ไดอธิบายคาของการใชทรัพยากรโรงพยาบาล ไดดีกวา จํานวนวันนอนใน
โรงพยาบาล และดีกวาในสหรัฐอเมริกา สวน APR-DRG เพิ่มอํานาจการทํานายไมมากนัก (Closon 
1991 ดูตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3   อํานาจการทํานาย R2 ของ DRG ในอเมริกาและ เบลเยี่ยม 
 อเมริกา เบลเยี่ยม 
 DRG APR-DRG DRG APR-DRG 
วันนอนในร.พ. 23 32 36.2 40.2 
คารักษาในร.พ. 39 53 52.6 53.2 

 

ที่มา : Closon (1991), อางถึงใน “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสาร
ประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 
2542, 21. (อัดสําเนา) 
 

ในสวีเดนใชคาสถิติของการทํานายที่แตกตางออกไป คือ ใช ดัชนี Reduction of absolute 
residuals (RAR)* ซ่ึงมีอํานาจการทดสอบ (Power of the test) ทางสถิติสูงกวา 2R    หลักการก็คือ 
ถาการแยกกลุม DRG หนึ่งออกจากกัน เปน 2 กลุม แลวทําใหคา residual (ที่เปนผลตางระหวาง คา
นั้นกับคาเฉลี่ย) ลดลง  ก็หมายถึงวา การแยกกลุมเปนสิ่งที่สมควรทํา คือ ผลที่ไดรับจากการแยกกลุม 
คุมคากับการลงแรงแยกกลุม  ถา % ของ RAR ยิ่งลดมาก ยิ่งแสดงวา การแยกกลุมไดผลดี  ในตาราง
ที่ 4    เปนการเปรียบเทียบอํานาจการทํานายของการแยกกลุมโดย HCFA-DRG กับ AP-DRG และ 
APR-DRG จะเห็นวา การแยกกลุมผูปวยโดยใช AP-DRG ใหผลสูงกวา HCFA-DRG ไมมากนัก 
ประมาณ 2-3% เทานั้น และทํานองเดียวกัน การแยกกลุมโดย APR-DRG ซ่ึงมีกลุมผูปวยมากขึ้น
เปน 4 เทา แตใหอํานาจของการจําแนกเพิ่มเพียง 4-5% เทานั้น (Nilsson and Erlo 1995) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* RAR คํานวณไดจากสูตร      
jij ij

ij

X X X X

X X

− − −
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∑
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 โดยที่ X ij  คือ คาของตัวแปร i ใน DRG 

ที่ j , X และ jX  คือคาเฉลี่ยของทั้งหมด และคาเฉลี่ยของ jDRG  
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ตารางที่ 4    เปรียบเทียบคา RAR ของ การแบงกลุมแบบ HCFA-DRG, AP-DRG และ APR-DRG 
 HCFA-DRG AP-DRG APR-DRG 
ผูปวยทุกราย 21.6 23.8 25.4 
Trimming 5% 43.4 46.1 48.2 
Trimming 10% 50.9 54.1 55.4 
 

ที่มา : Nilsson and Erlo (1995), อางถึงใน “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” 
เอกสารประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทาง
สุขภาพ, 2542, 22. (อัดสําเนา) 

 

1.4.3  จุดตัดผูปวยตกเกณฑ (Outlier trim point) 
ในกลุมตัวอยางหนึ่งๆ  ยอมตองมีผูปวยบางราย ที่มีลักษณะที่แตกตางจาก

ผูปวยสวนใหญอยางมาก  การหาคามาตรฐานตัวกลางโดยใชผูปวยทุกรายในกลุมตัวอยางที่ได เปน
ตัวแทนของผูปวยทั้งหมดจึงไมถูกตองนัก เพราะจะถูกอิทธิพลของผูปวยที่ผิดปกติมารบกวน  
ดังนั้นในกระบวนการหาคากลางเพื่อจัดกลุม DRG หรือหาคาน้ําหนักสัมพัทธ จึงมีวิธีการในการคัด
ผูปวยที่มีลักษณะผิดปกตินี้ออกไป เรียกผูปวยที่มีลักษณะตางจากผูปวยสวนใหญวา ผูปวยตกเกณฑ 
(outlier) เรียกกระบวนการตัดผูปวยตกเกณฑออกไปวา trimming   และเรียกคาที่ใชเปนเกณฑตัด
ออก หรือคัดเขาวา จุดตัดผูปวยตกเกณฑ (trimming point) 

มาตรการในการกําหนดจุดตัดผูปวยตกเกณฑ มีหลายประการ  โดยทั่วไป การตัดผูปวย
ออกไปประมาณ 2-4% ก็จะมีผลใหคาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ของจํานวนวันนอนในโรงพยาบาลลดไปเกือบคร่ึง   เกณฑพิจารณาวา จะใชจุดตัดใด ก็คือ การตัด
ขอมูลที่ไมดีออกใหนอยที่สุด แตไดผลในการลดคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานไดมากที่สุด 
วัตถุประสงคของการคัดขอมูลบางรายออก ก็เพื่อใหไดคากลางที่เปนตัวแทนของประชากรสวน
ใหญจริงๆ 

วิธีคํานวณหาวา จุดตัดจะเปนที่ใด มีตั้งแตงายไปยาก  (Bardsley et al 1989) 
• กําหนดคาสูงสุดวา ผูปวยทุก DRG ไมควรนอนนานเกิน 100 วัน  ผูปวยรายใดที่นอน

นานเกินนี้ใหคัดออกจากการเปนตัวแทน  เปนวิธีที่งาย แตหยาบ และไมอาจตอบขออธิบายวาทําไม
ตอง 100 วัน 

• แปลงคาวันนอนในโรงพยาบาลใหเปน log scale เพื่อใหการกระจายเปน normal 
distribution จากนั้นจึงใชจุดตัดที่ 2 หรือ 3 เทาของคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งดานที่มากกวาและนอย
กวา 
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• วิธีของมหาวิทยาลัยเยล มีกระบวนการตัดออก 2 ขั้นตอน ขั้นแรก ใชวิธีทาง non-
parametric หาพิสัยที่ครอบคลุมกลุมตัวอยางสวนใหญ จากนั้น ขั้นที่ 2 ใชวิธีทาง parametric  

จุดตัดตกเกณฑที่ HCFA ใชคือ ผูที่อยูนอก 3 เทาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานจากคาเฉลี่ยที่
คํานวณโดยใชคา log ทั้งคาวันนอนในโรงพยาบาลและราคามาตรฐานที่ปรับแลว (Federal Register 
1996) 

ในสวีเดน มีสูตรในการหาจุดคัดออกทั้งคาสูงกวาและคาต่ํากวาดังนี้ (Nilsson and Erlo 
1995) 

ส้ันกวาเกณฑ  = Q1 - constant x (Q3 - Q1) 
นานกวาเกณฑ  = Q3 + constant x (Q3 - Q1) 
Q1 คือ quartile ที่ 1 และ Q3 คือ quartile ที่ 3 
ในอังกฤษ จุดตัดของผูปวยตกเกณฑ คือ (NCMO 1991) 
ผูปวยนอนนานกวาเกณฑ  = Q3 + 1.5 x (Q3 - Q1) 
สวนในออสเตรเลีย ในยุคแรกๆ มีเกณฑเลือกจุดตัดหลายอยาง  
วันนอนสั้นกวาเกณฑ   
• 20% ของคาเฉลี่ย (ไมรวมวันนอนใน ICU)  ในรัฐนิวเซาทเวลส 
• 33% ของคาเฉลี่ย ในรัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลียใต ควีนสแลนด 
วันนอนนานเกินเกณฑ 
• คาเฉลี่ย + 5 วัน ในรัฐนิวเซาทเวลส 
• คาเฉลี่ย ×3 วัน ในรัฐวิคตอเรีย และควีนสแลนด 
• คาเฉลี่ย + 2 SD ในรัฐออสเตรเลียใต 
และในที่สุด ออสเตรเลียสรุปสูตรที่นิยมใชมากที่สุดคือ L3H3 ไดแก ตัดวันนอนสั้นกวา

เกณฑ คือ 1/3 ของ คาวันนอนเฉลี่ย จุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ คือ 3 เทาของคาวันนอนเฉลี่ย 
แตบางรัฐ ก็ใชวิธีที่ตางออกไป เชน รัฐควีนสแลนด จุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ คือ 5 

เทาของคาวันนอนเฉลี่ย รัฐออสเตรเลียใต วันนอนสั้นเกินเกณฑ คือ 3 SD ที่ต่ํากวาคาวันนอนเฉลี่ย 
ในกรณีที่วันนอนเฉลี่ยนานกวา 4 วัน (Ducket 1998) 

ใน Federal Register คาทางสถิติของการเบี่ยงเบนที่แสดงไว จึงมีทั้ง คาเฉลี่ยเลขคณิต คา
มัชฌิมเรขาคณิต* คามัธยฐาน คา percentile ที่ 10, 25, 75, 90 รวมทั้ง outlier threshold ของ HCFA  
 

*HCFA เสนอแนะใหใช คาเฉลี่ยเลขคณิตของวันนอน เพื่อคํานวณการจายเงินกรณีผูปวยตกเกณฑ 
และใหใช คามัชฌิมเรขาคณิตของวันนอน เพื่อคํานวณการจายเงินกรณีผูปวยสงตอ (Federal Register 1996) 
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เพื่อใหหาสามารถเลือกใชไดตามวัตถุประสงคของผูใช  ดังนั้น Bardsley and Coles (1989) จึง
สรุปวา การกําหนดจุดตัดของผูปวยตกเกณฑ ใชมาตรการทางการเมือง มากกวามาตรการทางสถิติ
เพียงอยางเดียว 
 

1.4.4   สัมประสิทธ์ิของความแปรผัน 
สัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (coefficient of variation, CV)  เปนตัวช้ีวัด

ความแปรผันของกลุมตัวอยางหนึ่งวามีมากหรือนอย  สามารถคํานวณไดอยางงายๆ จากการหารคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานดวย คาเฉลี่ยทางเลขคณิต  ถาคาสัมประสิทธนอย แสดงวามีความแปรผันนอย  
ดังนั้น จึงมีผูนําคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน มาใชในการตัดสินวา ผูปวยที่จัดอยูในกลุม DRG 
เดียวกันจะมีความคลายคลึงกันมากหรือไม (highly homogeneous)   กลุม HCFA-DRG สวนใหญมี
คา CV มากกวา 0.8 ซ่ึงเปนความปรวนแปรที่ถือวาคอนขางสูง  (Vladeck and Kramer 1988) 

เมื่ออังกฤษ พัฒนากลุม HRG (Health Resource Group)  โดยทดลองนําขอมูลผูปวยใน
จากฐานขอมูล HIPE (Hospital Inpatient Enquiry) ป 1979 และ HAA (Hospital Activity Analysis) 
ป 1985 จํานวนกวา 2 ลานราย เพื่อวิเคราะหตามหลักการของ DRG พบวา ความคลายคลึงกันในแต
ละ DRG โดยใช วันนอนในโรงพยาบาลเปนตัวแปรตาม มีนอยกวาในอเมริกา   ผูปวยประมาณ 
10% ที่มีการกระจายที่ผิดปกติมาก   ในการศึกษาครั้งนั้นมีขอสรุปวา แมคาทางสถิติของอังกฤษจะ
ดอยกวาในอเมริกา แตก็ไมไดเปนจุดออนที่สําคัญที่จะทําใหเลิกใช DRG ในการทํานายคาวันนอน
ในโรงพยาบาล  ทั้งนี้ เพราะความแตกตางในวิธีการรักษาผูปวย หรือประเพณีบางอยาง  และในป 
1991  National Case Mix Office  กําหนดคา CV ของแตละ HRG วา ไมเกิน 1.5 (NCMO 1991) 

 
1.5  การปรับกลุม DRG และคามาตรฐานของ DRG 

ทุกป สํานักงานการคลังสาธารณสุข (HCFA: Health Care Financing 
Administration) จะมีกระบวนการปรับการจัดกลุม DRG (reclassification) ปรับคามาตรฐาน 
(recalibration) ตลอดจนปรับราคาตอหนวยน้ําหนัก (rebasing) เพื่อใหทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
โรค เทคโนโลยีการรักษา หรือคาเงินเฟอของตนทุนการรักษา รายละเอียดของการปรับคาตางๆ มี
ดังนี้ 

1.5.1   การปรับกลุม DRG (Reclassification) 
HCFA มีฐานขอมูลผูปวยที่ขอเบิกเงินจาก Medicare ปละไมต่ํากวา 10 ลาน

ราย เรียกฐานขอมูลนี้วา MedPAR (Medicare Provider Analysis and Review) ซ่ึงนําไปใชในการ
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ปรับกลุม DRG ใหม และ คํานวณคาน้ําหนักสัมพัทธใหม   ตัวอยางของการพิจารณาปรับกลุม DRG 
ใหมสําหรับป 1997 มีดังนี้  

ผูปวยปลูกถายไขกระดูก Autologous haematopoietic stem cell transplantation ไดรับ
รหัสใหมในระบบ ICD-9-CM วา Therapeutic erythrocytapheresis (99.73) จัดเปนพวกหัตถการ
นอกหองผาตัด (non-OR procedure)  แตมีผูคัดคานวา นาจะเปนหัตถการที่ทําในหองผาตัดเหมือน
การปลูกถายไขกระดูก (DRG 481)  และใหรหัสเปน 41.04  จนกระทั่งปงบประมาณ 1995 มีขอมูล
มากพอ คือใน MedPAR มีผูปวยรายงานวาทําการปลูกถาย stem cell 178 ราย  หลังจากหักผูปวยที่
ไมเขาขาย เพราะกรณีตางๆ ออกไป เหลือผูปวยเพื่อการวิเคราะห 65 ราย  ในจํานวนนี้ คาเฉลี่ยของ
คารักษาที่ปรับแลวประมาณ $83,000 ตอราย เมื่อเทียบกับคารักษาที่ปรับแลวของการปลูกถายไข
กระดูก $98,000 ตอราย จึงยอมรับให stem cell transplantation อยูในกลุมเดียวกับ bone marrow 
transplantation ยอนหลังไปตั้งแต 1 ตุลาคม 1996  และให stem cell transplantation เปนหัตถการที่
ทําในหองผาตัดเหมือน bone marrow transplantation  (Federal Register 1996, p 27446) 

ตัวอยางตอไป  HCFA ไมยอมรับใหจัดกลุม DRG ใหม  คือ ผูปวยที่ใส coronary artery 
stent ไดรับรหัสหัตถการของ ICD-9-CM วา 36.06 ในกลุมเดียวกับ Percutaneous transluminal 
coronary angioplasty (PTCA การผาตัดหลอดเลือดหัวใจโดยวิธีใสสายผานทางผิวหนังเชนเดียวกัน  
ตอจากรหัส 36.01, 36.02 และ 36.05)  ตามหลักการที่ตั้งไว  ผูปวยที่ใส stent จึงตองอยูในกลุม DRG 
112 กลุมเดียวกับ PTCA   หลังจากที่ HCFA ตีพิมพขอความดังกลาวในป 1995  บริษัทผูผลิต stent 1 
ใน 2 รายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานอาหารและยา (FDA) ของอเมริกา เสนอขอมูลผูปวย 
Medicare ที่ทํา stent 7,500 ราย ในป 1995 แก HCFA เพราะกอนนั้นยังไมไดแยกรหัสไว   การ
วิเคราะหของผูผลิต stent ระบุวา ผูปวยที่ทํา PTCA โดยไมใส stent มีคาเฉลี่ยของการรักษา $15,700 
ตอราย สวนผูที่ใส stent มีคารักษาเฉลี่ย $21,000 ตอราย  แตการวิเคราะหของ HCFA พบวา คา
รักษาที่ปรับมาตรฐานแลวมีความแปรผันอยางมาก  ตัวอยางโรงพยาบาลหนึ่ง ผูปวยที่ใส stent มีคา
รักษาระหวาง $9,000 ถึง $45,000  ดวยเหตุผลนี้  HCFA จึงไมอนุมัติใหแยกผูปวย stent ออกจาก 
PTCA จนกวาป 1998 จึงจะพิจารณาอีกครั้งโดยใชขอมูลผูปวยป 1996 

McGuire (1993) สรุปกระบวนการปรับกลุม DRG ใหเปนปจจุบันไวในภาพที่ 5   วา เร่ิม
จากการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาและบรรณาธิการขอมูล การรวมชุดขอมูล
ตางๆ เขาดวยกัน การแบงกลุมใหมและบรรณาธิการ ซ่ึงแยกออกเปน 3 ขั้นตอน คือ การวิเคราะห
เชิงพรรณนาและหาอํานาจในการจําแนก การตั้งสมมติฐานทางคลินิก และการวิเคราะหตาม
แบบจําลอง จนไดขอสรุป 
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ภาพที่ 5 การวิเคราะหเพื่อปรับกลุมของ DRG   (จาก McGuire 1993) 

 

ที่มา : ศุภสิทธิ์  พรรณารุโณทัย. “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสาร
ประกอบการอบรมผูวิเคราะหขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 
2542, 26. (อัดสําเนา) 
 

1.5.2  การปรับคาน้ําหนักสัมพัทธ (Recalibration) 
ทุกป HCFA จะคํานวณหาน้ําหนักสัมพัทธใหม โดยใชขอมูลจาก MedPAR 

(Medicare Provider Analysis and Review) เชน การปรับน้ําหนักสัมพัทธของป 1997 ใชขอมูล 
MedPAR ป 1995 จํานวน 10.6 ลานรายคํานวณหาน้ําหนักสัมพัทธใหม ระเบียบวิธี (methodology) 
ที่ใชในการปรับคามีดังนี้ (Federal Register 1996) 

• จัดกลุม DRG ใหมจากขอมูล 10.6 ลานราย  สําหรับกลุม DRG ที่แยกออกใหมจาก 
DRG กลุมเดิม เนื่องจาก GROUPER software ใหมยังไมไดจัดทํา จึงตองใชวิธี simulation จัดกลุม
ใหมตามรางที่จะเสนอใหม 
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• ราคาที่รวบรวมไวในฐานขอมูล จะปรับใหเปนราคามาตรฐาน เพื่อลดความแตกตาง
ระหวาง คาแรงที่ตางกันตามทองที่ (area wage level)  การเรียนการสอนของแพทย (indirect 
medical education)  สัดสวนผูปวยจายเงินที่แตกตางกัน (disproportionate share payments)   
โรงพยาบาลในพื้นที่หางไกล  คือ Alaska, Hawaii  และ คาครองชีพ (cost of living) 

• คํานวณคาเฉลี่ยของ ราคาที่ปรับมาตรฐานตอราย ในแตละ DRG 
• หากลุม outlier เพื่อคัดออกจากการวิเคราะห  จุดตัดตกเกณฑคือ ผูที่อยูนอก 3 เทาคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานจากคาเฉลี่ยที่คํานวณโดยใชคา log    ทั้งคาวันนอนในโรงพยาบาลและราคา
มาตรฐานที่ปรับแลว 

• คํานวณหาคาเฉลี่ยใหม หลังจากคัดผูปวยตกเกณฑออกแลว  จากนั้นคํานวณน้ําหนัก
สัมพัทธ โดยหารคาเฉลี่ยของราคามาตรฐานแตละ DRG ดวยคาเฉลี่ยของราคามาตรฐานผูปวย
ทั้งหมด   ผูปวยที่สงตอ จะปรับคาดวยอัตราสวนระหวาง วันนอนกอนสงตอ กับคามัชฌิมเรขาคณิต 
(geometric mean) ของวันนอนของ DRG นั้น  

• สําหรับผูปวยปลูกถายอวัยวะ คํานวณหาคาน้ําหนักใหมโดยใชขอมูลเฉพาะผูปวยรายที่ 
Medicare อนุญาตใหทํา และทําในสถาบันที่ Medicareไดรับรองแลวเทานั้น โดยใชระเบียบวิธีที่
อธิบายขางตน 

• สําหรับ DRG ที่มีผูปวยต่ํากวา 10 ราย (low volume DRG) คาน้ําหนักสัมพัทธที่คํานวณ
ไดจะขาดความเชื่อมั่น  จึงตองปรับดวยการใชขอมูลผูปวยอ่ืนจาก 19 รัฐ หรือใชวิธีปรับจากอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักสัมพัทธของ DRG อ่ืน ๆ 

• เมื่อไดน้ําหนักสัมพัทธใหม ของทั้ง DRG เกาและใหม  จะผานกระบวนการ 
normalization อีกขั้นตอนหนึ่ง โดยคูณดวยคา adjustment factor เพื่อใหคาเฉลี่ยของน้ําหนักสัมพทัธ
ของปใหม เทากับของปเกา  หรือเปนการรับรองวา การปรับคาน้ําหนักมาตรฐานใหมจะไมเพิ่มหรือ
ลด การจายเงินทั้งหมดในระบบตกลงราคาลวงหนา 
 

1.5.3  การปรับราคาตอหนวย (Rebasing) 
ระเบียบวิ ธีของการปรับราคาตอหนวยตามคาอัตราเงินเฟอในระบบ

สาธารณสุขของ HCFA มีความซับซอนมาก แตเพื่อยุติขอถกเถียงระหวาง HCFA กับโรงพยาบาลที่
ใหบริการผูปวยในระบบตกลงราคาลวงหนา HCFA จึงมีขอตกลงวาจะปรับราคาใหม (rebasing) 
ทุกๆ 5 ป โดยใชวิธี Laspeyres-type price index ขั้นตอนมี 3 ขั้นตอนดังนี้ (Federal Register 1996) 

1. คํานวณสัดสวนของรายจายโรงพยาบาลตามกลุมรายจายตางๆ  ใหยอยที่สุด ถือเปน
ตะกราของรายจายโรงพยาบาลที่ใชคํานวณดัชนีราคาของโรงพยาบาล (hospital market basket) โดย
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รายจายแตละกลุมไมซํ้ากับกลุมอ่ืน (mutually exclusive and exhaustive) เพื่อใชเปนน้ําหนักของ
ตนทุนแตละหมวดในชวงเวลาที่กําหนด (คือชวงเวลาที่ตองการใชคาที่ปรับ) 

2. จับคูตนทุนของโรงพยาบาลรายหมวดยอย เขากับรายการสํารวจคาอัตราเงินเฟอ ที่
หนวยงานสถิติของชาติดําเนินการสํารวจอยูเปนประจํา  เพื่อนําคาเหลานั้นมาใชเปนคาเงินเฟอของ
ตนทุนโรงพยาบาล โดยไมตองทําการสํารวจเอง 

3. คํานวณดัชนีราคา โดย รวมผลคูณระหวางน้ําหนักตนทุนในขอแรก และ ดัชนีราคา
ระดับประเทศในขอ 2  และสามารถคํานวณดัชนีราคาระหวางปได โดยหารราคาปนี้ ดวยราคาป
กอน 
 

1.6  การคํานวณหาคาน้ําหนักสัมพัทธในประเทศไทย 
เมื่อสํานักงานประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีแผนการใชกลุมวินิจฉัยโรค

รวม ในการจายเงินชดเชยคารักษาพยาบาลคารักษาราคาสูง  จึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาคา
มาตรฐานน้ําหนักสัมพัทธที่เปนของประเทศไทยเอง  แหลงขอมูลที่นํามาประกอบการพัฒนาคา
มาตรฐานไดแก 
 

1.6.1   การวิจัยกลุมวินิจฉัยโรครวมของผูท่ีสังคมตองชวยเหลือเก้ือกูล 
การวิจัยกลุมวินิจฉัยโรครวมของผูที่สังคมตองชวยเหลือเกื้อกูล (ศุภสิทธ์ิ 

พรรณารุโณทัย และคณะ 2540) มีจุดประสงคเพื่อคํานวณหาคาน้ําหนักสัมพัทธตามกลุม
วินิจฉัยโรครวม โดยรวบรวมขอมูลผูปวยใน 16,116 รายจากโรงพยาบาลรัฐทุกระดับใน 9 จังหวัด 
ขั้นตอนของการคํานวณหาน้ําหนักสัมพัทธ ใชวิธี patient-based costing หา cost-charge conversion 
ratio เพื่อปรับคาตนทุนใหใกลเคียงกัน (ดูภาพที่ 6) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 31 

 
 

ภาพที่ 6 แนวคิดการวิจยัเพือ่หาคาน้ําหนกัสัมพัทธ 
 

ที่มา : “กลุมวินิจฉัยโรครวม: หลักการและการใชประโยชน,” เอกสารประกอบการอบรมผูวิเคราะห
ขอมูลระดับจังหวัด ศูนยวิจัยและติดตามความเปนธรรมทางสุขภาพ, 2542, 30. (อัดสําเนา) 
 
 

1.6.2   กลุมวินิจฉัยโรครวมระลอกสาม: ความสําเร็จของ 54 โรงพยาบาล 
การวิจัยกลุมวินิจฉัยโรครวมระลอกสาม: ความสําเร็จของ 54 โรงพยาบาล (ศุภ

สิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2541) เปนการรวบรวมขอมูลเฉพาะ ขอมูลคลินิกของผูปวยในที่มีพรอมอยู
แลวในรูปอิเล็กทรอนิกสจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนยทั่ว
ประเทศ ปงบประมาณ 2539  นําขอมูลเหลานั้นมาจัดกลุมตามชุดตารางของกลุมวินิจฉัยโรครวมที่
ไดพัฒนาจากการวิจัย กลุมวินิจฉัยโรครวมของผูที่สังคมตองชวยเหลือเกื้อกูล เทียบกับ Software 
DRG Grouper การจัดกลุมที่ใชในรัฐเวลส ของอังกฤษ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก บริษัท 3M  มี
จํานวนผูปวยในสําหรับการศึกษานี้กวา 6 แสนราย 

เนื่องจากฐานขอมูลชุดนี้ มีขอมูลเฉพาะขอมูลทางคลินิก  คามาตรฐานที่นํามาใชคือ วัน
นอนเฉลี่ยในโรงพยาบาล โดยตัดคาที่เปอรเซ็นไทล 95 เปนจุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ 
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1.6.3   ฐานขอมูลผูปวยในจากโรงพยาบาลรามาธิบดี 
การศึกษานี้ นําขอมูลดานคลินิกของผูปวยในทุกรายที่จําหนายในป 2537-39 

กับขอมูลดานการเงิน จากเครื่องบันทึกเงินสด (Billing) ในรูปอิเล็กทรอนิกสมาเชื่อมตอกันดวยรหัส
ผูปวยใน เพื่อสามารถคํานวณหา คาน้ําหนักสัมพัทธของแตละกลุมวินิจฉัยโรครวม มีขอมูลผูปวยใน
กวา 2 แสนราย นําขอมูลเหลานั้นจัดกลุม DRG ตาม Grouper ที่ใชในรัฐเวลส   กอนคํานวณหาคา
น้ําหนักสัมพัทธ ไดปรับคาความแตกตางของราคาคารักษาจากหองพิเศษและอาหารพิเศษออกไป 
จึงไดคาน้ําหนักสัมพัทธที่เปนเฉพาะการรักษาพยาบาลที่แทจริง 

จากขอมูล 3 แหลงขางตน เสนอใหกลุมผูเชี่ยวชาญเรื่องกลุมวินิจฉัยโรครวมพิจารณา  
เพื่อใหไดบัญชีคามาตรฐานตามคาน้ําหนักสัมพัทธ โดยกลุมผูเชี่ยวชาญทบทวนขอมูลน้ําหนัก
สัมพัทธและวันนอนในโรงพยาบาล จากฐานขอมูลตางๆ ที่กลาวแลว  นอกจากนี้ ยังไดเปรียบเทียบ
กับคาน้ําหนักสัมพัทธที่ใชใน HCFA-DRG ฉบับที่ 10  การดําเนินงานครั้งนี้ ถือเปนการทํา 
recalibration ครั้งใหญ จนไดคาน้ําหนักสัมพัทธสําหรับกลุมวินิจฉัยโรครวม 462 กลุม วิธี  Expert 
opinions นี้คณะผูเชี่ยวชาญ เปรียบเทียบคาความเหลื่อมของกลุม DRG ตางๆ  และปรับใหนาเชื่อถือ
มากขึ้น 

ในกรณีที่ไมมีขอมูลของไทย หรือขอมูลท่ีมีไมนาเชื่อถือสําหรับ DRG หนึ่ง อาจใชเทียบ
คาความเหลื่อมจากคาของ HCFA-DRG แลวนํามาคํานวณตามสัดสวน เพื่อไดคามาตรฐานของ 
DRG นั้น เชน DRG ที่เปนกลุม with complication and co-morbidity แตมีคาน้ําหนักสัมพัทธ หรือ
จํานวนวันนอนในโรงพยาบาลนอยกวา DRG กลุมโรคเดียวกัน แต without complication and co-
morbidity เพราะปญหาจํานวนตัวอยางนอย (low volume DRG) จึงตองเทียบคาสัดสวนของความ
ตางของ DRG ทั้ง 2 จาก HCFA-DRG 

 
ผลคามาตรฐานที่ใชอางอิง 
ขอมูลจากรามาธิบดี เปนแหลงอางอิงมาตรฐานถึงประมาณ 1 ใน 3 ทั้งมาตรฐานน้ําหนัก

สัมพัทธ (RW) มาตรฐานวันนอนในโรงพยาบาล (LOS) และมาตรฐานจุดตัดวันนอนนานเกินเกณฑ 
(OT) 

ขอมูลจากการวิจัยกลุมวินิจฉัยโรครวมของผูที่สังคมตองชวยเหลือเกื้อกูล เปนแหลง
อางอิงคามาตรฐานประมาณ 1 ใน 4 ของมาตรฐาน RW และ LOS สวน มาตรฐาน OT มีนอย เพราะ
จํานวนผูปวยในแตละกลุมมีไมมากนัก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 33 

กรณีที่มีความขัดแยงของคามาตรฐาน โดยเฉพาะกลุม DRG ที่เปน with complication 
and comorbidity จําเปนตองเทียบคาสัดสวนของความหางจากกลุมที่เปน without complication and 
comorbidity ซ่ึงใชในมาตรฐาน RW ประมาณ 5% 

การวิจัยกลุมวินิจฉัยโรครวมละลอกสาม ซ่ึงมีคามาตรฐานเฉพาะวันนอนในโรงพยาบาล 
จึงเปนแหลงอางอิงของ OT ถึง 35% และ LOS 12% 

เมื่อไมมีขอมูลแหลงใดที่นาเชื่อถือ จึงใชคามาตรฐานจาก HCFA- DRG ไปพลางกอน 
ประมาณ 35% ของมาตรฐาน RW   
 

2. ระบบการจัดกลุมโรคของ ICD-10 
ในปจจุบัน ความรูเกี่ยวกับ ICD-10 (International Statistical Classification of Disease 

and Related Health Problem 10 th Revision) เปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการจัดทําขอมูล การทํา
รายงานและสถิติทางการแพทยโดยมีเหตุสงเสริมหลัก2ประการไดแกการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและการจัดสรรงบประมาณโดยใชกลุมวินิจฉัยโรครวม (Diagnosis Related Group-
DRG) เปนเครื่องมือหลัก 

ระบบการจัดกลุมโรคของ ICD-10 เปนระบบมาตรฐานสากล เพราะ ICD-10 เปน
เครื่องมือหลักที่องคการอนามัยโลก (World Health Organization - WHO) ใชเปนแกนหลักในการ
เขารหัสการวินิจฉัยโรค กอนทําการจัดเก็บ บันทึกลงฐานขอมูลและจัดทําเปนสถิติการเจ็บปวยและ
สถิติการตายของประชากรโลก ตั้งแตป พ.ศ.2537  โดยประเทศไทย  เดนมารก  และเชคโกสโลเว
เกีย  เปนสามประเทศแรกของโลกที่เร่ิมการใช ICD-10 คาดการณวาภายในป พ.ศ.2544 
กระบวนการเปลี่ยนระบบการจัดกลุมโรคจาก ICD-9 (9th Revision) มาสู ICD-10 จะสําเร็จเสร็จสิ้น
ทั่วโลกโดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศลําดับสุดทายที่ดําเนินการเสร็จ 

ประเทศไทยเริ่มใชงาน ICD-10 มาตั้งแตป พ.ศ.2537 โดยเริ่มจากการใชเปนรหัสหลัก
เพื่อเก็บขอมูลการรักษาผูปวยในระบบประกันสังคมตอมาขยายการใชงานในการเก็บขอมูลสถิติ
ผูปวยนอกผูปวยใน และสถิติการตายของประชากรโดยเนน "ความครบถวนของขอมูล" เปนหลัก 
จนกระทั่งการเริ่มใช DRG ในปพ.ศ.2541 ทําใหเห็นความจําเปนที่จะตองเพิ่มคุณภาพดาน "ความ
ถูกตอง ความทันสมัยและการมีรายละเอียดที่ดี" ดวย 

ปญหาหลักของการใช ICD-10 ในชวงแรก คือ การขาดองคความรูหลักในวงกวาง โดย
แตเดิมมีบุคลากรดานเวชระเบียนและเวชสถิติไมมากนักที่สามารถดําเนินการใหรหัสโรคได มี
แนวทางทํางานในลักษณะที่เรงรับโดยเฉพาะการทํางานในโรงพยาบาลที่มีปริมาณงานมากเกินคน
ปฏิบัติ เจาหนาที่เพียงคนเดียวอาจตองทําการใหรหัสโรคผูปวยถึง  300  รายตอวัน  ตองทํางานแบบ
รีบรอน ทําใหละเลยคุณภาพรหัสโรคไป ประกอบกับผูที่ตองการขอมูลสถิติผูปวยนอก ผูปวยใน 
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หรือสถิติการตาย ไมไดใชประโยชนขอมูลอยางจริงจัง ทําใหขาดความสนใจวาขอมูลจะถูกตอง 
หรือมีรายละเอียดมากนอยเพียงใด ภาพเหลานี้ สะทอนออกมาใหเห็นเมื่อมีงานวิจัยกอนเริ่มใช
ระบบ DRG ในราวป พ.ศ.2540  เกี่ยวกับคุณภาพการใหรหัสโรคในโรงพยาบาล พบวาความ
ผิดพลาดของรหัสในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาจสูง
ถึง 30% ซ่ึงเปนระดับความผิดพลาดอันยอมรับไมได ถาตองใชรหัสโรคเหลานี้  ในการจัดกลุม
ผูปวย (DRG Grouping) 

เมื่อดําเนินการวิเคราะหคุณภาพการใหรหัสโรคในโรงพยาบาลใหลึกลงไปอีก ก็พบวา 
บางครั้งคุณภาพรหัสโรคที่ผิดพลาดหรือรหัสกํากวม  ไมไดเกิดจากความผิดพลาดของเจาหนาที่
ผูใหรหัสโรค  หากแตเกิดจากการวินิจฉัยโรคที่กํากวม  ขาดรายละเอียดของแพทย  ซ่ึงมีสาเหตุมา
จากความเคยชินในการใชคํากํากวมในการเรียกชื่อโรคและภาระงานที่มาก  ทําใหแพทยหลายคนใน
โรงพยาบาลไมเห็นความสําคัญในการสรุปการวิจัยฉัยโรคใชชัดเจน  ครบถวน และทันตอเวลา
เหลานี้สะทอนใหเห็นภาพรวมวาคุณภาพการใช ICD-10ไมไดเปนความรับผิดชอบของเจาหนาที่
เวชระเบียนและเวชสถิติเพียงอยางเดียวหากแตตองมีระบบงานครบวงจรซึ่งรวมงานสวนของแพทย
พยาบาลและเจาหนาที่เวชระเบียนหรือเวชสถิติโดยทุกฝายตองมีมาตรฐานการทํางานดานขอมูลโรค
ที่ชัดเจนจึงจะทําใหคุณภาพการใหรหัสโรคดีขึ้นไดเชน  แพทยตองใชคําวินิจฉัยที่ชัดเจนไมกํากวม  
ไมใชคํายอ ใหรายละเอียดของโรคทุกโรคใหมากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องสาเหตุของโรค พยาบาลมี
หนาที่ชวยรวบรวมขอมูลที่แพทยขาดตกบกพรอง  โดยบันทึกขอมูลในบันทึกการใหการพยาบาล 
(Nurse Note) เจาหนาที่เวชสถิติมีหนาที่ทําการใหรหัสโรคใหไดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เปนตน 

ดังนั้น  องคความรูดานการใช ICD-10 ใหถูกตองไดมาตรฐาน จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะตอง
สรางใหเกิดขึ้น แก แพทย พยาบาล เจาหนาที่เวชสถิติในทุกๆ สถานพยาบาลและอาจรวมถึง 
เจาหนาที่ขอมูลทางการแพทยในหนวยงานอื่น ๆ เชน บริษัทประกันชีวิต ดวย เพื่อใหสามารถ
พัฒนาคุณภาพขอมูลและสถิติทางการแพทยใหไดมาตรฐาน โดยมีเปาหมายเพื่อใหไดขอมูลที่
ครบถวน ถูกตอง มีรายละเอียดสมบูรณและทันสมัย ใชประโยชนไดหลายทาง ไดแก การวิจัย 
พัฒนาหนวยงาน การสะทอนปญหา และการหาทางปองกัน แกไขปญหาทางการแพทยและ
สาธารณสุข 

 

2.1  ICD-10 คืออะไร 
ICD-10 ยอมาจาก International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems 10 th Revision แปลเปนภาษาไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขวา บัญชีจําแนกโรค
ระหวางประเทศ ฉบับแกไขครั้งที่ 10 เปนระบบการใชรหัสแทนการเรียกชื่อโรค จัดหมวดหมูโรค
ในกลุมเดียวกันอยูในรหัสใกลเคียงกัน 
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ลักษณะรหัส ICD-10 เปนรหัสตัวอักษรผสมตัวเลข (Alphanumeric  Code) โดย
ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษนําหนา 1  ตัวอักษร  ตอดวยตัวเลข 4 ตัว  รวมเปนความยาว 5 
ตัวอักษร โดยมีเครื่องหมายจุด  คั่นระหวางตัวเลขในตําแหนงที่ 3  กับตําแหนงที่ 4  เพื่อใหอานได
งาย ตัวอยางเชน  

รหัส A09  หมายถึงโรค Diarrhea 
รหัส J00 หมายถึงโรค Common Cold 
รหัส K35.0 หมายถึงโรค Rupture Appendicitis 
รหัส S72.91 หมายถึงโรค Open Fracture of Femur 

สังเกตไดวา การกําหนดรหัสโรค ไมจําเปนตองมีความยาว 5 อักษรเสมอไป  บางครั้ง
อาจมีรหัส 3 ตัวอักษร  หรือ  4  ตัวอักษรก็ได  นอกจากนั้น การกําหนดรหัสยังมีการขามรหัสบางตัว
ไป ไมไดเรียงตามลําดับตัวเลขหรือตัวอักษร เชน  มีการขามตัวอักษร U  โดยไมกําหนดใชเปนรหัส
โรคใด ๆ หรือในหมวดโรคอหิวาตกโรค  มีการกําหนดชนิดของอหิวาตกโรคชนิดตาง ๆ ดังนี้ 

A00.0 Cholera due to Vibrio cholera 01, biovar cholerae classical cholera  

A00.1 Cholera due to Vibrio cholera 01, biovar ettor cholera ettor 

A00.9 Cholera, unspecified 

โดยใชรหัส A00.2-A00.8 ไป ทั้งนี้ เพราะเวนเปนชองวางไวสําหรับโรคใหมๆ ที่อาจ
คนพบในอนาคต 

การจัดกลุมโรคจะจัดใหโรคชนิดเดียวกันขึ้นตนดวยตัวอักษรและตัวเลข 2-3 ตัวแรก 
เหมือนกัน แลวใชรหัสตัวที่ 4 และ 5 กําหนดเปนชนิดยอย ๆ ที่แตกตางกันลงไปอีก รายละเอียดของ
รหัสแตละตําแหนงที่เปลี่ยนแปลงยอมหมายถึงรายละเอียดของโรคที่แตกตางกันออกไป 
 

2.2  ประวัติการพัฒนา ICD 
แนวคิดในการจัดกลุมโรคเปนหมวดหมู  เริ่มพัฒนาขึ้นมาตั้งแตในราวป ค.ศ.1785 

หรือป พ.ศ.2328 โดยเริ่มจากผลงานของ De Lacroix ที่อิงแนวคิดของ Linneus ในการจัดกลุม
ส่ิงมีชีวิต ตอมา William Farr ชาวอังกฤษและ D' espine ชาวสวีส ไดทดลองจัดกลุมโรคที่เปน
สาเหตุการตายเปรียบเทียบกัน จนกระทั่งในป ค.ศ.1900 หรือป พ.ศ.2443 Bertillon ชาวฝร่ังเศสได
เสนอแนวคิดการจัดกลุมโรคเพื่อใชรวมกันในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากประเทศในยุโรป 16 
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ประเทศ ซ่ึงผลงานของ Bertillon นี้อาจถือเปนตนกําหนดของ International Classification of 
Disease ฉบับแรก (ICD-1) 

ที่ประชุมที่พิจารณาผลงานของ Bertillon ในคราวนั้นไดยอมรับหลักการในการจัดทํา
มาตรฐานการจัดกลุมโรครวมกันในระดับนานาชาติถือวาเปนจุดกําหนดของ ICD-1 และท่ีประชุม
นั้นยังไดวางแนวทางการปรังปรุงแกไขรายการจําแนกโรคดังกลาวทุก ๆ 10 ป ทําใหเกิด ICD-2 ใน
ป พ.ศ.2543จนถึง ICD-5 ในป พ.ศ.2482 ตามลําดับ 

เมื่อองคการอนามัยโลกถือกําเนิดขึ้นมาในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนยุคที่มีการใชงาน 
ICD-5 อยู องคการอนามัยโลกไดขอใช ICD เปนเครื่องมือหลักในการใหรหัสโรค และไดเร่ิมจัดทํา 
ICD-6 โดยรวมโรคอื่น ๆ ที่อาจไมรุนแรงจนทําใหเสียชีวิตและรวมเรื่องบาดเจ็บเขาไปใน ICD ทํา
ให ICD-6 มีความสมบูรณมากขึ้นแตก็ยังคงมีการดําเนินการปรับปรุง ICD ทุก ๆ 10 ป  

ประเทศไทยเริ่มใช ICD-7 ในการทําสถิติการตายตั้งแตป พ.ศ.2493 และเริ่มใช ICD-8 
และ ICD-9 ในการเก็บสถิติการเจ็บปวยตั้งแตปพ.ศ.2506 จนถึงป พ.ศ.2536 มาเปลี่ยนเปน ICD-10 
ในป พ.ศ.2537 และในปจจุบันมีแนวคิดที่จะทําการดัดแปลง ICD-10ใหเขากับการใชงานใน
ประเทศไทยมากขึ้นในโครงการ ICD-10-TM หรือ ICD-10 Thai Modification 
 

2.3 วิธีการใหรหัสโรคตามหลักการของ ICD-10 
การใหรหัสโรคประกอบดวยกระบวนการหลัก 3 ขั้นตอนคือการรวบรวมและ

ปรับปรุงขอมูลการใหรหัสโรค การเลือกโรคหลัก (หรือสาเหตุการตาย) แจงนับและจัดทําสถิติ 
1. การรวบรวมและปรับปรุงขอมูลเปนขั้นตอนการเตรียมขอมูลใหครบถวนถูกตองกอน

ใหรหัสโดยมีขั้นตอนยอยดังตอไปนี้ 
1.1 การรวบรวมขอมูลใหครบทุกโรคที่ผูปวยเปนโดยละเอียด รวมสาเหตุภายนอกของ

การบาดเจ็บ 
1.2 แปลงคํายอเปนคําเต็ม การตรวจสอบคําสะกดใหถูกตองตามพจนานุกรม 
1.3 การเลือกคําหลัก เปนคําตั้งตนในการใหรหัสโรค 

2. การใหรหัสโรค เปนการเขารหัส ตามวิธีการของ ICD-10 โดยมีขึ้นตอนยอยคือ 
2.1 การใชดรรชนีคนหาคํา (หนังสือเลมที่ 3) หารหัสที่นาจะเปน 
2.2 การตรวจสอบขอยกเวน รายละเอียดของรหัสโรค และเลือกรหัสที่เหมาะสม 
2.3 การรวมรหัสบางรายการที่อาจรวมกันได และใหรหัสเสริมบางรายการที่ควรมีรหัส

เพิ่มเติม 
3. การเลือกโรคหลัก แจงนับและจัดทําสถิติ 

3.1 การเลือกโรคหลัก และอาจรวมการเลือกสาเหตุการตาย (ในกรณีที่ผูปวยเสียชีวิต) 
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3.2 การแจงนับ ตามกฎหมายนับ (นับทุกโรคในการทําสถิติการเจ็บปวย นับโรคเดียว
ในสถิติการตาย) 

3.3 การจัดทําสถิติตาง ๆ เชน สถิติการเจ็บปวย สถิติการตาย ฯลฯ 
 

2.4  ความสําคญัของ ICD – 10 และ ICD – 9 – CM ตอระบบ DRG 
ประเทศไทยเราใชรหัส ICD กันมาหลายสิบปจนกระทั่งปจจุบันใช ICD – 10 ของ 

WHO ในการใหรหัสโรค และ ICD – 9 – CM ของอเมริกาในการใหรหัสการผาตัดและหัตถการตาง 
ๆ แตก็ไมมีใครเห็นความสําคัญของรหัสดังกลาวนักเพราะใชไดแคเปนเครื่องมือในการทําสถิติให
ถูกตองหรือนําไปใชในการวางแผนการใหบริการหรือในการวิจัยบาง แตมิไดมีผลตอตอรายได
รายจายหรือคุณภาพของการใหบริการของสถานพยาบาลแตอยางใดจนกระทั่งเริ่มมีการใชระบบ 
Diagnosis Related Groups (DRG) มาทดลองใชเปนเครื่องมือในการจัดสรรเงินคืนใหโรงพยาบาลที่
ใหการรักษาผูมีรายไดนอยและผูที่สังคมตองชวยเหลือเกื้อกูล (สปร.) ในป พ.ศ.2541 โดยสํานักงาน
ประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยแตละโรงพยาบาลจะตองสงขอมูลผูปวย
ในแตละรายที่เขาเกณฑไปขอเบิก แตพบวาผลการจัดสรรเงินกลับมามีความแตกตางกันมาก เชน 
บางโรงพยาบาลไดมากกวา 1 ลานบาท แตอีกแหงไดเพียงไมกี่หมื่นบาททั้งที่เปนโรงพยาบาลระดับ
เดียวกันมีจํานวนคนไข สปร. ที่มารับการรักษาใกลเคียงกัน เมื่อตรวจสอบแลวก็พบวาคุณภาพของ
ขอมูลที่สงไปเบิกผิดกันมาก ขอมูลที่ผิดพลาดจะไมไดรับการพิจารณา และเมื่อตรวจลึกลงไปก็
พบวาการลงรหัส ICD – 10 และ ICD – 9 - CM เปนสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําใหคุณภาพขอมูลผิด
กัน หลังจากนั้นก็ทําใหโรงพยาบาลตาง ๆ สนใจปรับปรุงคุณภาพของขอมูลกันมากขึ้น โดยเฉพาะ
ระบบการใหรหัสมีการฝกอบรมกันแพรหลายไปทั่วประเทศ 
  
3. โครงสรางแฟมขอมูลจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
 

โครงสรางขอมูลไฟล DATA.dbf 

Field Field name type length Decimals Description 
1 HCODE C 5 0 รหัสโรงพยาบาล 
1 HN C 9 0 HN (Hospital  Number) 
2 AN C 9 0 AN (Admission Number) 
3 UCHMAIN C 5 0 รหัสหนวยบริการหลัก 
4 DOB D 8 0 วันเดือนปเกดิ 
5 SEX C 1 0 เพศ      1= ชาย, 2= หญิง 
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Field Field name type length Decimals Description 
6 DATEADM D 8 0 วันรับเขาใน รพ. 
7 DATEDSC D 8 0 วันจําหนาย 
8 DISCHT C 1 0 ประเภทการจาํหนาย 

 1 = With approval 
 2 = Against advice 
 3 = Escape 
 4 = By transfer 
 5 = Other 
 8 = Dead autopsy 
 9 = Dead no autopsy 

9 DISCHS C 1 0 สถานภาพการจําหนาย 
 1 = Complete recovery 
 2 = Improved 
 3 = Not improved 
 4 = Normal delivery 
 5 = Undelivery 
 6 = Normal child discharge with 
mother 
 7 = Normal child discharge 
separately 
 8 = Stillbirth 
 9 = Dead 

10 AMOUNT Y 8 4 จํานวนเงินคารักษาพยาบาลรวมที่เบิกได 
11 AMLIM Y 8 0 จํานวนเงินคาหอง/อาหารและคาอวัยวะ

เทียมฯ สวนตามสิทธิ์ 
12 AMREIMB Y 8 0 จํานวนเงินคารักษาพยาบาลอื่นสวนตาม

สิทธิ์ 
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Field Field name type length Decimals Description 
13 ADMWT N 7 3 น้ําหนกัตัวในขณะที่เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล หนวยเปน กก. (Kg.)   ตอง
มีในกรณีเปนกลุมเด็กแรกเกิด (ตามคํา
จํากัดความของ MDC 15) 

14 AGE C 3 0 อายุ(ป) 
15 AGEDAY C 3 0 เศษที่ไมเต็มปของอายุ นับเปนวัน 
16 CALLOS N 3 0 จํานวนวนันอนที่คํานวนจาก 

วันที่จําหนาย-วันที่รับไว 
17 MDC C 3 0 หมวดใหญของกลุมโรคที่อยูในระบบ

เดียวกัน 
18 DRG C 5 0 กลุมวินิจฉยัโรครวม(Diagnosis Related 

Group) 
19 RW N 7 4 คาน้ําหนกัสัมพัทธ(Relative Weight) 
20 ADJRW N 7 4 คาน้ําหนกัสัมพัทธที่ปรับตามคาวันนอน

จริง(Adjusted Relative Weight) 
21 WTLOS N 6 2 คามาตรฐานวนันอน 
22 OT N 4 0 คามาตรฐานจดุตัดวนันอนนานเกิน

เกณฑ 
23 PDX C 5 0 รหัสโรคหลัก 
24 SDX1 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่1) 
25 SDX2 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่2) 
26 SDX3 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่3) 
27 SDX4 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่4) 
28 SDX5 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่5) 
29 SDX6 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่6) 
30 SDX7 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่7) 
31 SDX8 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่8) 
32 SDX9 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่9) 
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Field Field name type length Decimals Description 
33 SDX10 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่10) 
34 SDX11 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่11) 
35 SDX12 C 5 0 รหัสโรครอง(ตัวที่12) 
36 PROC1 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่1) 
37 PROC2 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่2) 
38 PROC3 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่3) 
39 PROC4 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่4) 
40 PROC5 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่5) 
41 PROC6 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่6) 
42 PROC7 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่7) 
43 PROC8 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่8) 
44 PROC9 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่9) 
45 PROC10 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่10) 
46 PROC11 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่11) 
47 PROC12 C 5 0 รหัสหัตถการ(ตัวที่12) 
48 MAININSCL C 3 0 รหัสสิทธิหลัก 

BFC=สิทธิขาราชการการเมือง/
นักการเมือง  
FRG=สถานะคนไทยในตางประเทศ  
NRD=สถานะคนตางดาว  
OFC=สิทธิขาราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกจิ  
POF=สิทธิครูเอกชน/สิทธิขาราชการ 
PSO=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครู
เอกชน/สิทธิขาราชการ   
PSS=สิทธิประกันสังคม/สิทธิครูเอกชน 
PUC=สปสช.ไมพบสิทธิ์ 
PVT=สิทธิครูเอกชน 
SBF=สิทธิประกันสังคมและสิทธิ
ขาราชการการเมือง/นักการเมือง  
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Field Field name type length Decimals Description 
     SIF=สิทธิประกันสังคมทุพลภาพและ

สิทธิขาราชการ/ 
       สิทธิรัฐวิสาหกิจ 
SOF=สิทธิประกันสังคมและสิทธิ
ขาราชการ/สิทธิรัฐวิสาหกิจ 
SSI=ผูมีสิทธิประกันสังคมกรณีทุพล
ภาพ   
SSS=สิทธิประกันสังคม  
UCS=สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา
(UCS)  
VOF=สิทธิทหารผานศึก/สิทธิ
ขาราชการ  
VPO=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผาน
ศึก/สิทธิขาราชการ 
VPS=สิทธิครูเอกชน/สิทธิ
ประกันสังคม/สิทธิทหารผานศึก  
VPT=สิทธิครูเอกชน/สิทธิทหารผานศึก  
VSO=สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหาร
ผานศึก/สิทธิขาราชการ 
VSS=สิทธิประกันสังคม/สิทธิทหารผาน
ศึก  
WEL=สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา 
ประเภทมีสิทธิยอย 
 วาง=ไมมีสิทธิใดๆ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

การศึกษา วิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับคาใชจายที่คํานวณจากน้ําหนัก
สัมพัทธ (RW) และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉล่ีย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของ
โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ โดยแบงออกเปนระดับ คือระดับ
โรงพยาบาลศูนย จํานวน 25 แหง ระดับโรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 69 แหง และระดับโรงพยาบาล
ชุมชน จํานวน 694 แหง โดยใชขอมูลผูปวยในที่ใชในการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) 
ปงบประมาณ 2549 มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

ขั้นท่ี 1 การรวบรวมขอมูลที่ตองการศึกษา ไดดําเนินการทําหนังสือขอขอมูลผูปวยใน
และคารักษาพยาบาลผูปวยในปงบประมาณ 2549 ไปที่สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยระบุถึงความตองการเกี่ยวกับโครงสรางของขอมูลที่ตองการนํามา
วิเคราะห 

ขอมูลที่ไดมาจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ สามารถจําแนกขอมูลไดเปน 
7 ประเภท คือ 

1. ขอมูลผูปวยทั่วไป เชน เพศ อายุเปนป หรืออายุเปนวัน (กรณีผูปวยอายุนอยกวา 1 ป) 
น้ําหนักตัวแรกรับ (กรณีผูปวยอายุนอยกวา 1 ป) 

2. ขอมูลที่ผูปวยอยูโรงพยาบาล เชน วันที่รับไว วันที่จําหนาย จํานวนวันอยูโรงพยาบาล 
และสถานภาพการจําหนายผูปวย 

3. ขอมูลการวินิจฉัยโรคของผูปวย เชน การวินิจฉัยโรคหลัก (Principle Diagnosis) การ
วินิจฉัยโรครวม (Comorbidity) การวินิจฉัยโรคแทรกซอน (Complication) 

4. ขอมูลการทําหัตถการของผูปวย (Procedure) 
5. ขอมูลคาใชจายของผูปวย แบงออกเปน คาใชจายทั้งหมด และคาใชจายในการ

รักษาพยาบาล 
6. ขอมูลการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) เชน กลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) คาน้ําหนัก

สัมพัทธ (RW) คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว (AdjRW) เปนตน 
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7. ขอมูลรหัสโรงพยาบาล  และประเภทของโรงพยาบาล  มี 3 ประเภทคือ ระดับ
โรงพยาบาลศูนย ระดับโรงพยาบาลทั่วไป และระดับโรงพยาบาลชุมชน 

ขั้นท่ี 2 นําขอมูลที่ไดจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ คัดกรองเลือกขอมูล
ที่มีคุณภาพโดยตัดขอมูลที่มีขอผิดพลาดออก เชนความผิดพลาดจากการบันทึกรหัสที่ไมถูกตอง ไม
ครบถวนของการใหรหัสโรค ที่จะนํามาวิเคราะหผล 

ขั้นท่ี 3 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 3 สวน 
สวนที่ 1 เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) อายุ เพศ   จํานวนกลุม

วินิจฉัยโรครวม คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ัง คาใชจายเฉลี่ยเฉพาะคารักษาพยาบาล     
สวนที่ 2  ใชโปรแกรม (DRG Grouper) เพื่อหาคาสถิติที่สําคัญตางๆตามกลุมวินิจฉัยโรค

รวม สําหรับใชเปรียบเทียบศักยภาพของโรงพยาบาลประเภทตางๆ ซ่ึงคาสถิติดังกลาวนี้ไดแก 
2. 1 รอยละของผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3  
2.2  จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยต่ํากวาคาเฉล่ียวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรครวม 

(DRG)  
2.3 จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยสูงกวาคาเฉลี่ยวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรครวม 

(DRG)  
2.4  จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยที่สูงกวาเกณฑวันนอนสูงสุด ซ่ึงจัดเปนคานอก

กลุม (Outlier Trim point) ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG)  
2.5. คาน้ําหนกัสัมพัทธ (Relative weight, RW)  
2.6 คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว (adjusted relative weight, AdjRW) 
สวนที่ 3 เปนการเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับคาใชจายที่คํานวณจากน้ําหนัก

สัมพัทธ (RW) แ ละคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉล่ีย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของ
โรงพยาบาลแตละระดับ 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ในงานวิจัยนี้ การวิเคราะหขอมูลคาใชจายผูปวยใน การคัดกรองขอมูลที่ผิดพลาดใช

โปรแกรมสําเร็จรูป Visual FoxPro และใชโปรแกรม DRG Grouper เพื่อหาคาสถิติที่สําคัญตางๆ
ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

วิเคราะหเปรียบเทียบคาใชจายที่เกิดขึ้นกับคาใชจายที่คํานวณจากน้ําหนักสัมพัทธ (RW) 
และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของโรงพยาบาลแตละ
ระดับคือโรงพยาบาลศูนย   โรงพยาบาลทั่วไป   และโรงพยาบาลชุมชน   โดยใชขอมูลผูปวยในจาก
สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ ที่ผานการจัดกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ปงบประมาณ 
2549 มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1 ขอมูลท่ัวไป   

ในสวนนี้จะแสดงลักษณะทัว่ๆไปของผูปวยที่มารับการรักษาพยาบาลในป 2549 จําแนก
ตามประเภทของโรงพยาบาล ซ่ึงไดแก อายุ  เพศ   จํานวนกลุมวินจิฉัยโรครวม คาใชจายรวมโดย
เฉล่ียตอคร้ัง คาใชจายเฉพาะคารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยตอครั้ง 

 

1.1 จํานวนผูปวยท่ีมารักษาพยาบาลในป 2549 จําแนกตามกลุมอายุของคนไขและ
ประเภทของโรงพยาบาล 
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จากตารางที่ 5 พบวา  ขอมูลการรักษาพยาบาลของประเทศไทย ปงบประมาณ 2549 ที่ไดรับจาก
สํานักงานกลางสารสนเทศ มีจํานวนผูปวยในรวมทั้งส้ิน 4,930,689 ราย ซ่ึงเขารับการรักษาที่
โรงพยาบาลตาง ๆ ดังนี้ ระดับโรงพยาบาลศูนย มีจํานวน 989,945 ราย คิดเปนรอยละ 20.08 ระดับ
โรงพยาบาลท ั วไป มีจํานวน 1,347,850 ราย คิดเปนรอยละ 27.34 และระดับโรงพยาบาลชุมชน มี
จํานวน 2,592,894 ราย คิดเปนรอยละ 52.59 

เมื่อพิจารณาตามกลุมอายุ พบวาภาพรวมของประเทศ ผูปวยกลุมอายุ 21 – 45 ป มีจํานวน
มากที่สุด คือ 1,305,009 ราย รองลงมาคือผูปวยกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป มีจํานวน 1,231,885 ราย สวน
ผูปวยกลุมอายุ 6 -12 ป มีจํานวนนอยที่สุดคือ 265,949 ราย  

เมื่อพิจารณาในแตละระดับของโรงพยาบาล พบวาในทุกระดับของโรงพยาบาล ผูปวยใน
สวนใหญ มีอายุระหวาง 21 – 45 ป รองลงมาคือผูปวยในที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และผูปวยในที่มี
จํานวนนอยที่สุดจะมีอายุอยูระหวาง 6 – 12 ป  
 

 1.2 จํานวนผูปวยท่ีมารักษาพยาบาลในป 2549 จําแนกตามเพศและประเภทของโรงพยาบาล 
 

ตารางที่ 6 จํานวนผูปวยที่มารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลประเภทตางๆในป 2549 จําแนกตาม เพศ 
   และประเภทของโรงพยาบาล 

เพศ 

ชาย หญิง 
รวม 

ประเภท 
จํานวน 
(ราย) 

Row 
% 

Col 
% 

จํานวน 
(ราย) 

Row 
% 

Col 
% 

จํานวน 
(ราย) 

Row 
% 

Col 
% 

โรงพยาบาล
ศูนย 

466,893 47.16 21.26 523,052 52.84 19.13 989,945 100.00 20.08 

โรงพยาบาล
ทั่วไป 616,162 45.71 28.06 731,688 54.29 26.75 1,347,850 100.00 27.34 

โรงพยาบาล
ชุมชน 1,112,724 42.91 50.68 1,480,170 57.09 54.12 2,592,894 100.00 52.59 

รวมทุก
โรงพยาบาล 2,195,779 44.53 100.00 2,734,910 55.47 100.00 4,930,689 100.00 100.00 

 

จากตารางที่ 6 พบวาจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตาง ๆ นั้นมีเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย คือเพศหญิงมีจํานวน 2,734,910 ราย คิดเปนรอยละ 55.47 สวนเพศชายมี
จํานวน 2,195,779 ราย คิดเปนรอยละ 44.53  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 47 

เมื่อพิจารณาตามระดับของโรงพยาบาล พบวาระดับโรงพยาบาลศูนย เพศหญิงมีจํานวน 
523,052 ราย คิดเปนรอยละ 52.84 เพศชายมีจํานวน 466,893 ราย คิดเปนรอยละ 47.16 ระดับ
โรงพยาบาลทั่วไป เพศหญิงมีจํานวน 731,688 ราย คิดเปนรอยละ 54.29 เพศชายมีจํานวน 616,162 
ราย คิดเปนรอยละ 45.71 ระดับโรงพยาบาลชุมชน เพศหญิงมีจํานวน 1,480,170 ราย คิดเปนรอยละ 
57.06 เพศชายมีจํานวน 1,112,724 ราย คิดเปนรอยละ 42.91 

  

1.3 จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) 
 

จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG)  จะแสดงถึงความหลากหลายของกลุมโรคของ
ผูปวยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล  และสะทอนถึงศักยภาพของทรัพยากร และบุคลากรในการ
ดูแลผูปวยในหลายกลุมโรค  ในปจจุบันกลุมวินิจฉัยโรครวม(DRG) ของประเทศไทยตามกลุม
วินิจฉัยโรครวม(DRG) ฉบับที่ 3  มีจํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) มีทั้งสิ้น 1,283 กลุม และ
จากขอมูลในป 2549 พบวาคนไขที่มารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลประเภทตางๆสามารถจําแนก
กลุมของโรคตามกลุมวินิจฉัยโรครวม(DRG)ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละ (เทยีบกับจํานวนกลุมวินิจฉยัโรครวมทั้งหมด 1,283 กลุม) ของ 
   กลุมวินิจฉยัโรครวม (DRG) ที่พบในป 2549 จําแนกตามโรงพยาบาลประเภทตางๆ 

 
 

ประเภทโรงพยาบาล จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ท่ีจัดกลุมได รอยละ 
โรงพยาบาลศูนย 1255 97.82 
โรงพยาบาลทั่วไป 1218 94.93 
โรงพยาบาลชุมชน 1160 90.41 
รวมทุกโรงพยาบาล 1262 98.36 
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ภาพที่ 7 แสดงรอยละ( เทียบกับจํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมทั้งหมด1,283 กลุม)ของกลุม 

วินิจฉัยโรครวม (DRG) ที่พบในป 2549 จําแนกตามโรงพยาบาลประเภทตางๆ 
 

จากตารางที่ 7 พบวา จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมที่จัดกลุมไดของโรงพยาบาลศูนยมี
ทั้งส้ิน 1255 กล ุ มโรค  ครอบคลุมรอยละ 97.82  ของจํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมทั้งหมด1,283 กลุม
ซ่ึงมีเปอรเซ็นตสูงสุด รองลงมาคือ โรงพยาบาลชุมชนมีจํานวนกลุมโรคทั้งส้ิน 1218 กล ุ มโรค คิด
เปนรอยละ 94.93 และสุดทายคือโรงพยาบาลชุมชนมีจํานวนกลุมโรคทั้งสิ้น 1160 กล ุ มโรค คิดเปน
รอยละ 90.41  สําหรับขอมูลระดับประเทศพบวามีจํานวนกลุมโรคทั้งสิ้น 1262 กล ุ มโรค ครอบคลุม
รอยละ 98.36  ของจํานวนกลุมโรคทั้งหมด 

 

1.4 จํานวนผูปวยมาที่รักษาพยาบาลในป 2549 จําแนกตามกลุมของโรคหลัก ๆ และ
ประเภทของโรงพยาบาล 

มีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้ 

98.36 97.82

94.93

90.41

86

88

90

92
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96
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100

รวม ร.พ.ศูนย ร.พ.ทั่วไป ร.พ.ชุมชน

รอยละของกลุ มวินิจฉัยโรครวม (DRG)
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จากตารางที่ 8 พบวา กลุมโรค MDC 6  Diseases and Disorders of the Digestive System 
มีจํานวนผูปวยมากที่สุดคือ 794,453 ราย รองลงมาคือ กลุมโรค MDC 14 Pregnancy, Childbirth 
and Puerperium มีจํานวนผูปวย 596,803 ราย ผูปวยกลุมโรค MDC 24  Multiple Significant 
Trauma มีจํานวนนอยที่สุด คือ 4,208 ราย 

เมื่อพิจารณาตามระดับของโรงพยาบาล พบวา MDC 6  Diseases and Disorders of the 
Digestive System ระดับโรงพยาบาลศูนย มีจํานวน 130,626 ราย คิดเปนรอยละ 16.44 ระดับ
โรงพยาบาลทั่วไป มีจํานวน 199,272 ราย คิดเปนรอยละ 25.08 ระดับโรงพยาบาลชุมชน มีจํานวน 
464,555 ราย คิดเปนรอยละ 58.47  

ผูปวยกลุมโรค MDC 24  Multiple Significant Trauma ระดับโรงพยาบาลศูนย มีจํานวน 
2,391 ราย คิดเปนรอยละ 56.82 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป มีจํานวน 1,677 ราย คิดเปนรอยละ 39.85 
ระดับโรงพยาบาลชุมชน มีจํานวน 140 ราย คิดเปนรอยละ 3.33 

  

1.5 คาใชจายรวมจําแนกตามประเภทของโรงพยาบาล  
คาใชจายรวม คือ คาใชจายทีใ่ชในการรักษาดูแลผูปวยซ่ึงรวมทั้งคาใชจายที่เกีย่วของ

กับคารักษาพยาบาลและคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชจายที่เปนคาหอง คาอาหาร และคาอวัยวะเทยีม 
เปนตน 
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จากตารางที่ 9  พบวา คาใชจายรวมเฉลี่ยแยกตามประเภทของโรงพยาบาลนั้น ในกลุม 
PreMDC มีจํานวนคาใชจายสูงที่สุด โดยระดับโรงพยาบาลทั่วไปอยูที่ 242,978.40 บาทตอราย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 262,234.00 ระดับโรงพยาบาลชุมชน มีคาใชจายรวมเฉลี่ย คือ 222,060.54 
บาทตอราย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 260,318.95 และระดับโรงพยาบาลศูนย มีคาใชจายรวม
เฉล่ีย คือ 197,046.26 บาทตอราย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 219,952.74 

รองลงมาคือกลุม MDC 24 Multiple Significant Trauma ระดับโรงพยาบาลศูนยมี
คาใชจายรวมเฉลี่ยคือ 66,115.51 บาท ตอราย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 76,479.95 ระดับ
โรงพยาบาลทั่วไป มีคาใชจายรวมเฉลี่ยคือ 59,363.92 บาทตอราย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
68,885.25 และระดับโรงพยาบาลชุมชน มีคาใชจายรวมเฉลี่ยคือ 43,593.99 บาทตอราย มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 62,265.55 

กลุมโรคที่มีคาใชจายรวมเฉลี่ยนอยที่สุดสําหรับโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป  
คือ MDC 20 Alcohol/Drug Use and Alcohol/Drug Induced Organic Mental Disorders โดยมี
คาใชจายรวมเฉลี่ยคือ 5,762.77 บาท (คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8,641.71) และ 5,434.99 บาทตอ
ราย (คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 10,400.36) ตามลําดับ  และสําหรับกลุมโรคที่มีคาใชจายรวม
เฉลี่ยนอยที่สุดของโรงพยาบาลชุมชน คือ MDC 15 Newborns and Other Neonates with 
Conditions Originating in the Perinatal Period มีคาใชจายรวมเฉลี่ยคือ 1,726.44 บาทตอราย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4,031.27 

เมื่อเปรียบเทียบคาใชจายเฉลี่ยของโรงพยาบาลพบวา ระดับโรงพยาบาลศูนยมีคาใชจาย
เฉลี่ยตอรายสูงที่สุด คือ 14,562.68 บาทตอราย รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไป มีคาใชจาย
เฉลี่ยตอราย คือ 11,631.72 บาทตอราย และอันดับสุดทายคือระดับโรงพยาบาลชุมชน มีคาใชจาย
เฉล่ียตอรายต่ําที่สุด คือ 3,945.20 บาทตอราย 

 
1.6 คารักษาพยาบาลจําแนกตามประเภทของโรงพยาบาล 

คารักษาพยาบาล คือ คาใชจายที่ใชในการรกัษาดแูลผูปวยซ่ึงนับเฉพาะคาใชจายที่
เกี่ยวของกับคารักษาพยาบาล โดยไมรวมคาใชจายอ่ืน ๆ เชน คาใชจายที่เปนคาหอง คาอาหาร และ
คาอวัยวะเทยีม เปนตน 
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จากตารางที่ 10  พบวา คารักษาพยาบาลเฉลี่ยแยกตามประเภทของโรงพยาบาลนั้น ใน
กลุม PreMDC มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยสูงที่สุด โดยระดับโรงพยาบาลทั่วไปอยูที่ 215,706.79 บาท
ตอราย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 228,716.20 ระดับโรงพยาบาลชุมชน มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ย
คือ 194,827.40 บาทตอราย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 236,614.86 และระดับโรงพยาบาลศูนย มี
คารักษาพยาบาลเฉลี่ย คือ 174,888.87 บาทตอราย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 187,778.15 

รองลงมาคือกลุม MDC 24 Multiple Significant Trauma ระดับโรงพยาบาลศูนยมีคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ยคือ 56,481.03 บาทตอราย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 70,176.90 ระดับ
โรงพยาบาลทั่วไป มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยคือ 48,207.75 บาทตอราย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
62,857.29 และระดับโรงพยาบาลชุมชน มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยคือ 37,731.84บาทตอราย มีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 56,321.45 

คารักษาพยาบาลเฉลี่ยที่นอยที่สุด ระดับโรงพยาบาลศูนยคือ MDC 19 Mental Diseases 
and Disorders มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยคือ 4,664.64 บาทตอราย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
9,341.39 ระดับโรงพยาบาลทั่วไปกลุมที่มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่ําสุด คือ MDC 20 Alcohol/Drug 
Use and Alcohol/Drug Induced Organic Mental Disorders มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยคือ 4,407.28 
บาทตอราย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9,256.78 และระดับโรงพยาบาลชุมชน กลุมโรคที่มีคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ยต่ําสุดคือ MDC 15 Newborns and Other Neonates with Conditions Originating 
in the Perinatal Period มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยคือ 1,386.89 บาทตอราย มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3,778.06 

เมื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลเฉลี่ยของโรงพยาบาลพบวา ระดับโรงพยาบาลศูนย มีคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ยตอรายสูงที่สุด คือ 12,463.98 บาทตอราย รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไป 
มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอราย คือ 9,698.12 บาทตอราย และอันดับสุดทายคือระดับโรงพยาบาล
ชุมชน มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอรายต่ําที่สุด คือ 3,161.78 บาทตอราย 
 

2. คาสถิติท่ีสําคัญตางๆเพื่อเปรียบเทียบศักยภาพของโรงพยาบาลประเภทตางๆ 
 

 2.1 รอยละของผูปวยท่ีมีคาน้ําหนักสัมพทัธมากกวา 3 
ผูปวยที่คาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) มากกวา 3 แสดงถึงความซับซอน และรุนแรงของ

โรคของผูปวย  โรงพยาบาลที่รับรักษาผูปวยที่น้ําหนักสัมพัทธ (RW) มากกวา 3 ยิ่งมาก ยิ่งแสดงให
เห็นถึงศักยภาพและความพรอมของโรงพยาบาลทั้งดาน ทรัพยากร  และดานบุคลากร  
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ตารางที่ 11  รอยละของผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 เทียบกับจํานวนผูปวยในแตละ 
      กลุมโรค แยกตามกลุมโรคและประเภทโรงพยาบาล 

 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาล

ชุมชน รวม 
ผูปวยใน
ทั้งหมด กลุมโรค

หลัก จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ 

จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ 

จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ 

จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ จํานวน 

Pre MDC 5,905 58.79 3,396 33.81 224 2.23 9,525 94.82 10,045 
MDC 1 6,724 2.64 3,706 1.45 1,117 0.44 11,547 4.53 254,779 
MDC 2 26 0.02 16 0.01 0 0.00 42 0.03 123,680 
MDC 3 43 0.02 49 0.02 66 0.03 158 0.06 261,550 
MDC 4 2,948 0.55 3,055 0.57 4,448 0.83 10,451 1.94 538,933 
MDC 5 6,256 2.52 3,336 1.34 1,410 0.57 11,002 4.43 248,238 
MDC 6 5,923 0.75 4,571 0.58 1,506 0.19 12,000 1.51 794,453 
MDC 7 2,660 2.80 2,257 2.38 391 0.41 5,308 5.59 94,887 
MDC 8 9,540 3.80 9,696 3.86 1,046 0.42 20,282 8.08 251,077 
MDC 9 766 0.48 857 0.54 720 0.45 2,343 1.47 159,713 
MDC 10 42 0.03 48 0.04 72 0.06 162 0.13 125,023 
MDC 11 2,100 0.90 1,802 0.77 1,217 0.52 5,119 2.19 233,369 
MDC 12 17 0.07 14 0.06 1 0.00 32 0.14 22,931 
MDC 13 71 0.09 34 0.04 4 0.00 109 0.13 82,074 
MDC 14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 596,803 
MDC 15 2,908 0.49 1,803 0.30 96 0.02 4,807 0.81 460,639 
MDC 16 440 0.10 175 0.04 145 0.03 760 0.16 82,668 
MDC 17 3,310 4.00 1,025 1.24 788 0.95 5,123 6.20 30,781 
MDC 18 3,484 11.32 3,748 12.18 2,955 9.60 10,187 33.10 266,595 
MDC 19 12 0.00 27 0.01 39 0.01 78 0.03 33,796 
MDC 20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19,353 
MDC 21 325 1.68 186 0.96 70 0.36 581 3.00 148,380 
MDC 22 289 0.19 185 0.12 134 0.09 608 0.41 7,937 
MDC 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30,017 
MDC 24 1,828 6.09 1,331 4.43 65 0.22 3,224 10.74 4,208 
MDC 25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36,428 
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ตารางที่ 11 (ตอ) 
 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาล

ชุมชน 
รวม 

ผูปวยใน
ทั้งหมด กลุมโรค

หลัก จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ 

จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ 

จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ 

จํานวน
(ราย) 

รอย
ละ จํานวน 

Ungroup 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12,332 
รวม 55,617 1.13 41,317 0.84 16,514 0.33 113,448 2.30 4,930,689 

 
จากตารางที่ 11 พบวาระดับโรงพยาบาลศูนย มีจํานวนผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธ

มากกวา 3 เทียบกับจํานวนผูปวยในทั้งหมดสูงที่สุดคือ 55,617 ราย คิดเปนรอยละ 1.13 ของจํานวน
ผูปวยในทั้งหมด รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไป มีจํานวนผูปวยท่ีมีคาน้ําหนักสัมพัทธ
มากกวา 3 คือ 41,317 ราย คิดเปนรอยละ 0.84 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด และระดับโรงพยาบาล
ชุมชนมีจํานวนผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 นอยที่สุด คือ 16,514 ราย คิดเปนรอยละ 0.33 
ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุมโดยนับจํานวนผูปวยเปนหลัก พบวา กลุม MDC 8 Diseases 
and Disorders of the Musculoskeletal System and Connective Tissue มีจํานวนผูปวยที่มีคาน้ําหนัก
สัมพัทธมากกวา 3 คือ 20,282 ราย คิดเปนรอยละ 8.08 ซ่ึงระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีจํานวนผูปวย
สูงที่สุดคือ 9,696 ราย คิดเปนรอยละ 3.86 ของจํานวนผูปวยในแตละกลุมโรค รองลงมาคือระดับ
โรงพยาบาลศูนย มีจํานวนผูปวยคือ 9,540 ราย คิดเปนรอยละ 3.84 ของจํานวนผูปวยในแตละกลุม
โรค และระดับโรงพยาบาลชุมชนมีจํานวนผูปวยคือ 1,046 ราย คิดเปนรอยละ 0.42 ของจํานวน
ผูปวยในแตละกลุมโรค 

เมื่อพิจารณาแยกตามกลุมโดยนํารอยละของผูปวยที่มีน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 ตอ
จํานวนผูปวยในทั้งหมดเปนหลัก พบวา กลุม  Pre MDC มีจํานวนรอยละตอผูปวยในสูงที่สุด คือ 
รอยละ 94.82 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด โดยระดับโรงพยาศูนย มีจํานวนรอยละตอผูปวยในสูง
ที่สุดคือ รอยละ 58.79 ของจํานวนผูปวยในแตละกลุมโรค รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไป มี
จํานวนรอยละตอผูปวยใน คือ รอยละ 33.81 ของจํานวนผูปวยในแตละกลุมโรค และระดับ
โรงพยาบาลชุมชน มีจํานวนรอยละตอผูปวยใน นอยที่สุด คือ รอยละ 2.23 ของจํานวนผูปวยในแต
ละกลุมโรค 
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2.2 รอยละของผูปวยท่ีวันนอนของผูปวยต่ํากวาเกณฑวันนอนเฉลี่ยตามกลุมวินิจฉัยโรค
รวม (DRG)  

รอยละของผูปวยที่วันนอนของผูปวยต่ํากวาคาเฉลี่ยวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรค
รวม (DRG) แสดงถึงศักยภาพของโรงพยาบาลที่สามารถดูแลผูปวยไดดี และสะทอนถึงการใช
ทรัพยากรที่นอยกวา ขณะเดียวกันก็อาจหมายถึงการมีแนวโนมที่จะพยายามผลักดันใหคนไขกลับ
บานกอนเวลาที่สมควร 
 

ตารางที่ 12 รอยละของผูปวยที่มีวันนอนของผูปวยต่ํากวาเกณฑเฉล่ียวนันอนตามกลุมวินิจฉยั 
     โรครวม 

 

ประเภทโรงพยาบาล 
จํานวนผูปวยท่ีวันนอนของผูปวยต่ํา

กวาเกณฑวันนอนเฉลี่ย 
จํานวนผูปวย
ท้ังหมด 

รอยละ 

โรงพยาบาลศูนย 631,644 989,945 63.81 
โรงพยาบาลทั่วไป 835,633 1,347,850 62.00 
โรงพยาบาลชุมชน 1,753,259 2,592,894 67.62 
รวมทุกโรงพยาบาล 3,220,536 4,930,689 65.32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 แสดงรอยละของผูปวยที่มวีันนอนของผูปวยต่ํากวาเกณฑวนันอนเฉลี่ยตามกลุม 

 วินิจฉยัโรครวม 

65.32
63.81

62

67.62

58

60

62

64

66

68

70

รวม ร.พ .ศูนย ร.พ .ท่ัวไป ร.พ .ชุมชน

รอยละของผูปวยท่ีมีวันนอนของผูปวยต่ํากวาคาเฉลี่ยวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรครวม
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จากตารางที่ 12 รอยละของผูปวยที่มีวันนอนที่ต่ํากวาเกณฑวันนอนเฉลี่ยตามกลุม
วินิจฉัยโรครวม ในระดับโรงพยาบาลชุมชนสูงสุด คือรอยละ 67.62 รองลงมาคือ ระดับโรงพยาบาล
ศูนย คือรอยละ 63.81 และอันดับสุดทายคือ ระดับโรงพยาบาลทั่วไปรอยละ 62 สวนรวมทุกระดับ
ของโรงพยาบาลคือ รอยละ 65.32 
 

2.3 รอยละของผูปวยท่ีวันนอนของผูปวยสูงกวาเกณฑวันนอนเฉลี่ยตามกลุมวินิจฉัยโรค
รวม (DRG)  

 

รอยละของผูปวยที่วันนอนของผูปวยสูงกวาคาเฉลี่ยวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรค
รวม (DRG) แสดงถึงการใชทรัพยากรที่สูงกวาคาเฉลี่ยในการดูแลผูปวย   ในกรณีที่ผูปวยมีอาการ
หนักก็ยอมจะตองใชเวลารักษามากกวาผูปวยที่มีอาการนอยกวา  
 

ตารางที่ 13 รอยละของผูปวยที่มีวันนอนของผูปวยสูงกวาเกณฑวันนอนเฉลี่ยตามกลุมวนิิจฉัย 
     โรครวม 

 

ประเภทโรงพยาบาล 
จํานวนของผูปวยท่ีวันนอน
สูงกวาเกณฑวันนอนเฉลี่ย จํานวน รอยละ 

โรงพยาบาลศูนย 356,499 989,945 36.01 
โรงพยาบาลทั่วไป 510,447 1,347,850 37.87 
โรงพยาบาลชุมชน 837,841 2,592,894 32.31 
รวมทุกโรงพยาบาล 1,704,787 4,930,689 34.58 
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ภาพที่ 9 แสดงรอยละของผูปวยที่มวีันนอนของผูปวยสูงกวาเกณฑวันนอนเฉลี่ยตาม 

  กลุมวินิจฉยัโรครวม 
 

จากตารางที่ 13 รอยละของผูปวยทีมีจํานวนวันนอนสูงกวาเกณฑวันนอนเฉลี่ยตามกลุม
วินิจฉัยโรครวม ในระดับโรงพยาบาลทั่วไปสูงสุด คือรอยละ 37.87 รองลงมาคือ ระดับโรงพยาบาล
ศูนย คือรอยละ 36.01 และอันดับสุดทายคือ ระดับโรงพยาบาลชุมชนรอยละ 32.31 สวนรวมทุก
ระดับของโรงพยาบาลคือ รอยละ 34.58 
 

2.4  รอยละของผูปวยท่ีวันนอนสูงกวาเกณฑวันนอนสูงสดุ ซ่ึงจัดเปนคานอกกลุม
(Outlier Trim point) ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG)  
 

วันนอนของผูปวยที่สูงกวาเกณฑวันนอนสูงสุด  แสดงถึงการใชทรัพยากรที่สูงกวาปกติ 
ของโรงพยาบาลประเภทตางๆ ซ่ึงรอยละของผูปวยที่มีวันนอนสูงกวาเกณฑวันนอนสูงสุด ตาม
ระดับโรงพยาบาลเปนไปดังตารางตอไป นี้ 
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รวม ร.พ.ศูนย ร.พ.ทั่วไป ร.พ.ชุมชน

รอยละของผูปวยที่มีวันนอนของผูปวยสูงกวาเกณฑวันนอนเฉล่ี ยตามกลุ มวินิจฉัยโรครวม
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ตารางที่ 14 รอยละของผูปวยที่มีวันนอนสูงกวาเกณฑวนันอนสูงสุดจําแนกตามระดบัโรงพยาบาล 
 

ระดับโรงพยาบาล 
จํานวนผูปวยท่ีวันนอนของผูปวย

สูงกวาเกณฑวันนอนสงูสุด 
จํานวนผูปวย
ท้ังหมด 

รอยละ 

โรงพยาบาลศูนย 19,025 989,945 1.92 
โรงพยาบาลทั่วไป 25,651 1,347,850 1.90 
โรงพยาบาลชุมชน 25,644 2,592,894 0.99 
รวมทุกโรงพยาบาล 70,320 4,930,689 1.43 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 แสดงรอยละของผูปวยที่มวีันนอนสูงกวาเกณฑวันนอนสูงสุดจําแนกตามระดับของ 

  โรงพยาบาล 
  

จากตารางที่ 14 จํานวนวันนอนที่สูงกวาเกณฑวันนอนสูงสุด ในระดับโรงพยาบาลศูนยมี
คาสูงสุด คือรอยละ 1.92 รองลงมาคือ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป คือรอยละ 1.90 และอันดับสุดทาย
คือ ระดับโรงพยาบาลชุมชนรอยละ 0.99 สวนรวมทุกระดับของโรงพยาบาลคือ รอยละ 1.43 
 

   2.5. คาน้ําหนักสัมพัทธ (Relative weight, RW) 
คาน้ําหนกัสัมพัทธ แสดงถึง การใชทรัพยากรมากหรือนอยในการรักษาผูปวยใน

กลุม DRG หนึ่ง ๆ ซ่ึงจากขอมูลของผูปวยที่มารับการรักษาพยาบาลในป 2549 มีคาน้ําหนกัสัมพทัธ
เฉล่ีย จําแนกตามกลุมโรคและประเภทของโรงพยาบาลดังตารางตอไปนี้ 
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รวม ร.พ.ศนูย ร.พ.ท่ัวไป ร.พ.ชุมชน

รอยละของผูปวยท่ีมีวันนอนของผูปวยสงูกวาเกณฑวันนอนสงูสดุตามกลุมวินิจฉัยโรครวม
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ตารางที่ 15  คาน้ําหนกัสัมพทัธเฉล่ีย จําแนกตามกลุมโรคและประเภทของโรงพยาบาล 
 

คาน้ําหนกัสัมพัทธเฉล่ีย 
กลุมโรคหลัก 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รวมทุก
โรงพยาบาล 

PREMDC 11.0074 11.0598 12.1886 11.0534 
MDC 1 1.4546 1.1651 0.7835 1.0772 
MDC 2 1.2183 1.1638 1.0067 1.1641 
MDC 3 0.7156 0.5442 0.4410 0.5005 
MDC 4 1.1646 0.9920 0.8105 0.9010 
MDC 5 1.8120 1.2821 1.0355 1.2667 
MDC 6 1.0946 0.8647 0.5794 0.7357 
MDC 7 1.7208 1.5570 1.1914 1.4612 
MDC 8 1.5114 1.3322 0.9304 1.2882 
MDC 9 1.1385 1.0017 0.7545 0.8906 
MDC 10 0.9537 0.8483 0.7212 0.7782 
MDC 11 1.2460 1.0440 0.7212 0.9151 
MDC 12 1.1876 0.9985 0.7213 0.9821 
MDC 13 1.0080 0.9783 0.7838 0.9311 
MDC 14 0.5550 0.5377 0.4392 0.4867 
MDC 15 0.5420 0.4595 0.3366 0.4166 
MDC 16 0.9309 0.8325 0.8188 0.8528 
MDC 17 1.9272 1.7346 2.2072 1.9192 
MDC 18 1.1689 1.0150 0.7509 0.8629 
MDC 19 0.7600 0.6517 0.6177 0.6435 
MDC 20 0.6260 0.6161 0.5940 0.6034 
MDC 21 0.8530 0.7540 0.6145 0.6905 
MDC 22 2.3503 1.8143 1.5013 1.7694 
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ตารางที่ 15 (ตอ) 
 

คาน้ําหนกัสัมพัทธเฉล่ีย 
กลุมโรคหลัก 

โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน รวมทุก
โรงพยาบาล 

MDC 23 0.6218 0.5852 0.5255 0.5446 
MDC 24 4.3579 4.3172 3.4511 4.3115 
MDC 25 1.0341 0.9946 0.9698 0.9929 
UNGROUP 1.8691 1.7014 1.7584 1.7720 

รวม 1.1773 0.9440 0.6578 0.8403 
 
 

จากตารางที่ 15 พบวา คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยจําแนกกลุมโรคนั้น กลุมโรคที่มีคา
น้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย* สูงสุดคือกลุม PreMDC มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยเทากับ 11.0534 รองลงมา
คือ กลุม MDC 24 Multiple Significant Trauma มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยเทากับ 4.3115 สวนคา
น้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือ MDC 15 Newborns and Other Neonates with Conditions 
Originating in the Perinatal Period มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉล่ียเทากับ 0.4166 

เมื่อพิจารณาตามระดับของโรงพยาบาล พบวาโรงพยาบาลศูนยมีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย
สูงสุด คือ 1.1773 รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย 
คือ 0.9440 และ 0.6578 ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยรวมของโรงพยาบาลทุกระดับคือ 
0.8403 

2.6 คาน้ําหนักสัมพัทธท่ีปรับคาแลว (adjusted relative weight, AdjRW) 
คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลว แสดงถึง การใชทรัพยากรมากหรือนอยในการ

รักษาผูปวยในกลุม DRG หนึ่ง ๆ โดยมีการปรับคาน้ําหนักสัมพัทธตามวันนอนของโรงพยาบาล 
(ซ่ึงไดอธิบายไวแลวในบทที่ 2) ซ่ึงจากขอมูลของผูปวยที่มารับการรักษาพยาบาลในป 2549 มีคา
น้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย จําแนกตามกลุมโรคและประเภทของโรงพยาบาลดังตาราง
ตอไปนี้ 
 

 
* คาน้ําหนักสัมพัทธเฉล่ีย หาไดจาก จํานวนคาน้ําหนักสัมพัทธรวมของกลุมที่สนใจหาร

ดวยจํานวนของผูปวยในกลุมเดียวกัน 
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ตารางที่ 16 คาน้ําหนกัสัมพทัธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย  จําแนกตามกลุมโรคและประเภทโรงพยาบาล 
 

คาน้ําหนกัสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย 
กลุมโรค
หลัก โรงพยาบาล 

ศูนย 
โรงพยาบาล

ทั่วไป 
โรงพยาบาล

ชุมชน 
รวมทุก

โรงพยาบาล 
PREMDC 11.0598 11.3484 12.1741 11.2549 
MDC 1 1.1651 1.1340 0.7424 1.0370 
MDC 2 1.1638 1.1578 0.9546 1.1520 
MDC 3 0.5442 0.5379 0.4367 0.4945 
MDC 4 0.9920 0.9812 0.7865 0.8778 
MDC 5 1.2821 1.2344 0.9695 1.2033 
MDC 6 0.8647 0.8558 0.5644 0.7213 
MDC 7 1.5570 1.5017 1.1047 1.3936 
MDC 8 1.3322 1.2895 0.8668 1.2427 
MDC 9 1.0017 0.9689 0.7353 0.8556 
MDC 10 0.8483 0.8367 0.6915 0.7535 
MDC 11 1.0440 1.0190 0.6843 0.8820 
MDC 12 0.9985 0.9612 0.6699 0.9378 
MDC 13 0.9783 0.9676 0.7562 0.9134 
MDC 14 0.5377 0.5387 0.4253 0.4799 
MDC 15 0.4595 0.4586 0.3345 0.4156 
MDC 16 0.8325 0.8055 0.7695 0.8177 
MDC 17 1.7346 1.5704 1.9624 1.7925 
MDC 18 1.0150 0.9775 0.7058 0.8161 
MDC 19 0.6517 0.6218 0.5584 0.5955 
MDC 20 0.6161 0.5777 0.5082 0.5359 
MDC 21 0.7540 0.7378 0.6089 0.6791 
MDC 22 1.8143 1.7283 1.3204 1.6444 
MDC 23 0.5852 0.6528 0.5316 0.5617 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 
 

คาน้ําหนกัสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย 
กลุมโรค
หลัก โรงพยาบาล 

ศูนย 
โรงพยาบาล

ทั่วไป 
โรงพยาบาล

ชุมชน 
รวมทุก

โรงพยาบาล 
MDC 24 4.3172 4.1257 3.3316 4.0835 
MDC 25 0.9946 0.9725 0.9291 0.9591 
UNGROUP 1.7014 1.6185 1.4855 1.6537 

รวม 1.1485 0.9261 0.6318 0.8160 
 

จากตารางที่ 16 พบวา คาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ยจําแนกกลุมโรคนั้น กลุมโรค
ที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุดคือกลุม PreMDC มีคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉล่ียเทากับ 
11.2549 รองลงมาคือ กลุม MDC 24 Multiple Significant Trauma มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยเทากับ 
4.0835 สวนคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยที่นอยที่สุดคือ MDC 15 Newborns and Other Neonates with 
Conditions Originating in the Perinatal Period มีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉล่ียเทากับ 0.4156 

เมื่อพิจารณาตามระดับของโรงพยาบาล พบวาโรงพยาบาลศูนยมีคาน้ําหนักสัมพัทธที่
ปรับคาแลวเฉล่ียสูงสุด คือ 1.1485 รองลงมาคือ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน มีคา
น้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ย คือ 0.9261 และ 0.6318 ตามลําดับ สวนคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย
รวมของโรงพยาบาลทุกระดับคือ 0.8160 
 

3 เปรียบเทียบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นกับคาใชจายท่ีคํานวณจากน้ําหนักสัมพัทธ (RW) และคาน้ําหนัก
สัมพัทธท่ีปรับคาแลวเฉล่ีย ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG) ของโรงพยาบาลแตละระดับ 
 

ตารางที่ 17 คาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ 
 

ประเภทโรงพยาบาล คาใชจายรวม 
(บาท) 

คาน้ําหนกั
สัมพัทธรวม 

คาใชจายเฉลีย่ 
ตอ 1 น้ําหนกัสัมพัทธ (บาท) 

โรงพยาบาลศูนย 14,416,252,595.70    1,165,451.8373 12,369.67 
โรงพยาบาลทั่วไป 15,677,816,921.28    1,272,405.1800 12,321.40 
โรงพยาบาลชุมชน 10,229,495,687.09    1,705,569.3427 5,997.70 
รวมทุกโรงพยาบาล 40,323,565,204.07 4,143,426.3600 9,731.94 
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จากตารางที่ 17 พบวา ภาพรวมของประเทศ คาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธ* 
คือ 9,731.94 บาท โดยระดับโรงพยาบาลศูนยมีคาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธสูงสุด 
คือ 12,369.67 บาท รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีคาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนัก
สัมพัทธ คือ 12,321.40 บาท อันดับสุดทายคือระดับโรงพยาบาลชุมชน มีคาใชจายเฉลี่ยตอ 1 คา
น้ําหนักสัมพัทธ คือ 5,997.70 บาท 
 

ตารางที่ 18 คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ 
 

ประเภทโรงพยาบาล คารักษาพยาบาลรวม 
(บาท) คาน้ําหนกัสัมพัทธรวม 

คารักษาพยาบาลเฉลี่ย
ตอ 1 น้ําหนกัสัมพัทธ 

(บาท) 
โรงพยาบาลศูนย 12,338,655,191.78     1,165,451.8373 10,587.01 
โรงพยาบาลทั่วไป 13,071,608,197.55     1,272,405.1800 10,273.15 
โรงพยาบาลชุมชน 8,198,148,302.19     1,705,569.3427 4,806.69 
รวมทุกโรงพยาบาล 33,608,411,691.52 4,143,426.3600 8,111.26 

 

จากตารางที่ 18 พบวา ภาพรวมของประเทศ คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนัก
สัมพัทธ** คือ 8,111.26 บาท โดยระดับโรงพยาบาลศูนยมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนัก
สัมพัทธสูงสุด คือ 10,587.01 บาท รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 
1 คาน้ํ าหนักสัมพัทธ  คือ  10,273.15 บาท  อันดับสุดทายคือระดับโรงพยาบาลชุมชน  มีคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คาน้ําหนักสัมพัทธ คือ 4,806.69 บาท 

 
 

* คาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ หาไดจากคาใชจายรวมของกลุมที่เราสนใจหารดวยคา
น้ําหนักสัมพัทธรวมของกลุมเดียวกัน เชน ระดับโรงพยาบาลศูนย คาใชจายรวม คือ 14,416,252,595.70 บาท และ
คาน้ําหนักสัมพัทธรวม คือ 1,165,451.8373 ดังนั้น คาใชจายเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 12,369.67 (บาท) ตอ 1 
น้ําหนักสัมพัทธ 

** คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ หาไดจากคารักษาพยาบาลรวมของกลุมที่เราสนใจ
หารดวยคาน้ําหนักสัมพัทธรวมของกลุมเดียวกัน เชน ระดับโรงพยาบาลศูนย คารักษาพยาบาลรวม  คือ 
14,416,252,595.70 บาท และคาน้ําหนักสัมพัทธรวม คือ 1,165,451.8373 ดังนั้น คารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 
น้ําหนักสัมพัทธ คือ 12,369.67 บาท ตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ จํานวนเงินประมาณการตอ 1 น้ําหนัก RW สิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนา จายใหกับโรงพยาบาลของรัฐ 4000 บาท ตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ 
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เมื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ กับจํานวนเงินประมาณการ

ตอ 1 น้ําหนัก RW สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา* พบวาในระดับโรงพยาบาลชุมชนมีคาใกลเคียง
กับคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 4,806.69 บาทตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ 

เมื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ กับจํานวนเงินประมาณการ
ตอ 1 น้ําหนัก RW สิทธิขาราชการ** พบวาในระดับโรงพยาบาลศูนยมีคาใกลเคียงกับคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ย คือ 10,587.01 บาทตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป คือ 
10,273.15 บาทตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ และระดับโรงพยาบาลชุมชน คือ 4,806.69 บาทตอ 1 น้ําหนัก
สัมพัทธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* จํานวนเงินประมาณการตอ 1 น้ําหนัก RW สิทธิประกันสุขภาพถวนหนา จายใหกับโรงพยาบาล
ของรัฐ 4000 บาท ตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ 

** จํานวนเงินประมาณการตอ 1 น้ําหนัก RW สิทธิขาราชการ ในป 2550 จายใหกับโรงพยาบาลของ
รัฐในระดับโรงพยาบาลศูนย คือ 10,500 บาท ตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ ระดับโรงพยาบาลทั่วไป คือ 9,100 บาท ตอ 1 
น้ําหนักสัมพัทธ และระดับโรงพยาบาลชุมชน คือ 7,040 บาท ตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 5 

 
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลผูปวยในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล

ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนโดยใชขอมลูจากสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ โดย
คัดเลือกขอมูลเฉพาะผูปวยของโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 
ปงบประมาณ 2549 จํานวน 4,930,689 ราย มีขอคนพบดงันี้ 

1. จํานวนผูปวยที่เขารับบริการที่ระดับโรงพยาบาลศูนยมีจํานวนทั้งส้ิน 989,945 ราย คิด
เปนรอยละ 20.08 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป มีจํานวน 1,347,850 ราย คิดเปนรอยละ 27.34 และระดับ
โรงพยาบาลชุมชน มีจํานวน 2,592,894 ราย คิดเปนรอยละ 52.59 จะเห็นวาประชาชนสวนใหญจะ
เขารับบริการที่ระดับโรงพยาบาลชุมชนมากกวาโรงพยาบาลในระดับอ่ืน ๆ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สภาพทางภูมิศาสตร เนื่องจากระดับโรงพยาบาลชุมชนในประเทศมีเปนจํานวนมากซึ่งมีถึง 694 
แหง สวนระดับโรงพยาบาลทั่วไปมี 69 แหง และระดับโรงพยาบาลศูนยมี 25 แหง 

2. จํานวนผูปวยเพศหญิงจะปวยมากกวาเพศชายโดยเพศหญิงมีจํานวน 2,734,910 ราย คดิ
เปนรอยละ 55.47 สวนเพศชายมีจํานวน 2,195,779 รายคิดเปนรอยละ 44.53 

3.  จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมที่พบในระดับโรงพยาบาลศูนย คือ 1255 กลุมโรคซึ่งมี
จํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 97.82 รองลงมาคือ จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวมระดับโรงพยาบาล
ทั่วไป คือ 1218 กลุมโรค คิดเปนรอยละ 94.93 และอันดับสุดทายคือ จํานวนกลุมวินิจฉัยโรครวม
ระดับโรงพยาบาลชุมชนคือ 1160 กลุมโรค คิดเปนรอยละ 90.41 

4. ผูปวยในประเทศไทยจะปวยดวยกลุมโรคทางระบบทางเดินอาหารสูงที่สุด มีจํานวน
ถึง 794,453 รายโดยเขาใชบริการที่ระดับโรงพยาบาลชุมชน มีจํานวน 464,555 ราย คิดเปนรอยละ 
58.47 รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไป มีจํานวน 199,272 ราย คิดเปนรอยละ 25.08 และระดับ
โรงพยาบาลศูนย มีจํานวน 130,626 ราย คิดเปนรอยละ 16.44 ทําใหเราทราบถึงสถานการณของ
สุขภาพของประชาชนในประเทศไทย ซ่ึงการดูแลปญหาของสุขภาพประชาชนในประเทศอาจมุง
ประเด็นไปที่ระบบทางเดินอาหาร 
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5. ผูปวยในกลุมที่มีคาใชจายรวมเฉลี่ยสูง หรือผูปวยในกลุมที่มีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ
รายสูง เชน กลุม PreMDC เปนตน จะอยูในกลุมของโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็ก ทั้งนี้เปนเพราะระดับ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก เชนระดับโรงพยาบาลชุมชนนั้นมีเครื่องมือในการใหบริการไมพอเพียงทาํให
การรักษาตองใชเวลานานและมีความยุงยากมาก แตโรงพยาบาลขนาดใหญกวา เชนระดับ
โรงพยาบาลศูนยนั้น เครื่องมือในการรักษาพยาบาลมีจํานวนมากกวา ทันสมัยกวา  

6. ผูปวยที่คาน้ําหนักสัมพัทธ (RW) มากกวา 3 ซ่ึงแสดงถึงความซับซอน และรุนแรงของ
โรคของผูปวย  จากขอมูลจะเห็นไดวาโรงพยาบาลที่รับรักษาผูปวยน้ําหนักสัมพัทธ (RW) มากกวา 
3 จํานวนผูปวยยิ่งสูง ยิ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของโรงพยาบาล และความพรอมของโรงพยาบาล
ทั้งดานทรัพยากร  และดานบุคลากรมากกวา โดยจะเห็นไดวาระดับโรงพยาบาลศูนยมีจํานวนผูปวย
ที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 มากที่สุด คือ 55,617 ราย คิดเปนรอยละ 1.13 ของจํานวนผูปวยใน
ทั้งหมด รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีจํานวนผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 คือ 
41,317 ราย คิดเปนรอยละ 0.84 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด และระดับโรงพยาบาลชุมชนมีจํานวน
ผูปวยที่มีคาน้ําหนักสัมพัทธมากกวา 3 นอยที่สุด คือ 16,514 ราย คิดเปนรอยละ 0.33 ของจํานวน
ผูปวยในทั้งหมด 

7. จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยต่ํากวาคาเฉลี่ยวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรครวม 
(DRG) ระดับโรงพยาบาลศูนยมีจํานวน 631,644 คิดเปนรอยละ 63.81 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด 
สวนระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีจํานวน 835,633 ราย คิดเปนรอยละ 62.00 ของจํานวนผูปวยใน
ทั้งหมด และระดับโรงพยาบาลชุมชนมีจํานวน 1,753,259 ราย คิดเปนรอยละ 67.62  สําหรับ
ภาพรวมของประเทศ จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยต่ํากวาคาเฉลี่ยวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรค
รวมมีจํานวน 3,220,536 ราย คิดเปนรอยละ 65.32 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด ซ่ึงแสดงถึงศักยภาพ
ของโรงพยาบาลที่สามารถดูแลผูปวยไดดี และสะทอนถึงการใชทรัพยากรที่นอยกวา ขณะเดียวกันก็
อาจหมายถึงการมีแนวโนมที่จะพยายามผลักดันใหคนไขกลับบานหรือออกจากโรงพยาบาลกอน
เวลาที่สมควร 

8. จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยสูงกวาคาเฉลี่ยวันนอนตามกลุมวินิจฉัยโรครวม 
(DRG) ระดับโรงพยาบาลศูนยมีจํานวน 356,499 ราย คิดเปนรอยละ 36.01 ของจํานวนผูปวยใน
ทั้งหมด สวนระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีจํานวน 510,447 ราย คิดเปนรอยละ 37.87 ของจํานวนผูปวย
ในทั้งหมด และระดับโรงพยาบาลชุมชนมีจํานวน 837,841 ราย คิดเปนรอยละ 32.31 ของจํานวน
ผูปวยในทั้งหมด ในภาพรวมของประเทศ มีจํานวน 1,704,787 ราย คิดเปนรอยละ 34.58 ของ
จํานวนผูปวยในทั้งหมด ซ่ึงแสดงถึงการใชทรัพยากรที่สูงกวาคาเฉลี่ยในการดูแลผูปวย โรงพยาบาล
ยอมตองใชทรัพยากรในการดูแลรักษาผูปวยเปนจํานวนมากดวย  
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9. จํานวนผูปวยที่วันนอนของผูปวยที่สูงกวาคาวันนอนสูงสุด ตามกลุมวินิจฉัยโรครวม 
(DRG) ระดับโรงพยาบาลศูนยมีจํานวน 19,025 คิดเปนรอยละ 1.92 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด 
สวนระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีจํานวน 25,651 ราย คิดเปนรอยละ 1.90 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด 
และระดับโรงพยาบาลชุมชนมีจํานวน 25,651 ราย คิดเปนรอยละ 0.99 ของจํานวนผูปวยในทั้งหมด 
ในภาพรวมของประเทศ มีจํานวน 70,320 ราย คิดเปนรอยละ 1.34 ซ่ึงแสดงถึงการใชทรัพยากรที่สูง
กวาปกติ ของโรงพยาบาลประเภทตาง ๆ สงผลใหโรงพยาบาลตองรับภาระคาใชจายตาง ๆ ที่
เพิ่มขึ้น  

10. คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยของระดับโรงพยาบาลศูนย คือ 1.1773 ระดับโรงพยาบาล
ทั่วไป คือ 0.9440 ระดับโรงพยาบาลชุมชน คือ 0.6578 คาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ยของภาพรวมของ
ประเทศ คือ 0.8403  และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ยของระดับโรงพยาบาลศูนย คือ 
1.1485 ระดับโรงพยาบาลทั่วไป คือ 0.9261 ระดับโรงพยาบาลชุมชน คือ 0.6318 คาน้ําหนักสัมพัทธ
ที่ปรับคาแลวเฉล่ียของภาพรวมของประเทศ คือ 0.8160   จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวาระดับ
โรงพยาบาลศูนยมีคาน้ําหนักสัมพัทธเฉลี่ย และคาน้ําหนักสัมพัทธที่ปรับคาแลวเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือระดับโรงพยาบาลทั่วไป และสุดทายคือ ระดับโรงพยาบาลชุมชน  ซ่ึงระดับของคา
น้ําหนักสัมพัทธเฉล่ียแสดงใหเห็นถึงความยากงายของโรค และการรับผูปวยไวรักษา 

11. คาใชจายรวมเฉลี่ยของประเทศตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 9,731.94 บาท โดยระดับ
โรงพยาบาลศูนยมีคาใชจายรวมเฉลี่ยคือ 12,369.67 บาท ระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีคาใชจายรวม
เฉล่ียคือ 12,321.40 บาท ระดับโรงพยาบาลชุมชนมีคาใชจายรวมเฉลี่ยคือ 5,997.70 บาท ซ่ึง
คาใชจายรวมนี้เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลทุกรายการรวมถึงคาหองและคาอาหาร
ดวย ซ่ึงอาจทําใหคาใชจายในการรักษาพยาบาลสูงกวาความเปนจริง และคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 
1 คาน้ําหนักสัมพัทธ คือ 8,111.26 บาท โดยระดับโรงพยาบาลศูนยมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คา
น้ําหนักสัมพัทธ คือ 10,587.01 บาท ระดับโรงพยาบาลทั่วไปมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คา
น้ําหนักสัมพัทธ คือ 10,273.15 บาท ระดับโรงพยาบาลชุมชนมีคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 คา
น้ําหนักสัมพัทธ คือ 4,806.69 บาท เปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับคารักษาพยาบาลจริง ๆ ซ่ึงอาจเปน
ตนทุนที่ใกลเคียงความเปนจริงมากกวา 

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
จากขอมูลที่พบจากการวิจัย พบวา ดานงบประมาณ ระดับโรงพยาบาลศูนยมีคาใชจาย

รวมเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 12,369.67 บาท และคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ 
คือ 10,587.01 บาท ระดับโรงพยาบาลทั่วไป มีคาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 
12,321.40 บาท และคารักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 10,273.15 บาท และระดับ
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โรงพยาบาลชุมชน  มีคาใชจายรวมเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 5,997.70 บาท  และคา
รักษาพยาบาลเฉลี่ยตอ 1 น้ําหนักสัมพัทธ คือ 4,806.69 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับจาก
กองทุนตาง ๆ เชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ในสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา หรือ
กรมบัญชีกลาง ในสิทธิขาราชการ นั้นยังไมเพียงพอตอรายไดที่โรงพยาบาลตองการ ดังนั้น
โรงพยาบาลแตละแหงอาจตองปรับตัว ลดคาใชจายตาง ๆ ของโรงพยาบาลลง เชน คาใชจายดาน
บริหารจัดการ เปนตน อาจทําใหโรงพยาบาลตาง ๆ อยูไดภายใตกรอบงบประมาณที่จํากัด 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการคนควาวิจัยตอไป 

1.  ในการศึกษาครั้งนี้  ศึกษาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาลผูปวยใน
โรงพยาบาลศูนย   โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ในการศึกษาครั้งตอไป อาจศึกษาใน
โรงพยาบาลที่มีระดับแตกตางกันออกไป เชน โรงพยาบาลในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา โรงพยาบาลเอกชน เปนตน เพื่อเปรียบเทียบคารักษาพยาบาล และคาใชจายรวม เพื่อหา
คากลางที่เหมาะสมตอไป 

2. ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในกลุม Major Diagnostic Category ทุกกลุมทําให
เห็นภาพรวมได แตในการศึกษาครั้งตอไป อาจศึกษาใหมีความจําเพาะเจาะจงมากขึ้น เชน 
การศึกษาเฉพาะกลุม Major Diagnostic Category ที่สนใจ 

3. ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษารายละเอียดของการของคาใชจายรวม และคา
รักษาพยาบาลนั้นที่เปนภาพรวม ดังนั้นอาจไมเห็นถึงความแตกตางของรายละเอียดของคาใชจาย
ตาง ๆ อยางชัดเจน ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป อาจนํารายละเอียดของคาใชจายมาเปนประเด็นใน
การศึกษาวิจัยตอไป 

4. การศึกษาเรื่องของการใชยาตอผูปวยที่จําแนกตามสิทธิการชําระเงินของผูปวย คาใชจาย
ของการรักษาพยาบาล และคารักษาพยาบาลนั้น มีความเหมือนหรือแตกตางหรือไม ดังนั้นผูที่ศึกษา
ตอไปควรใหความสําคัญ 
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