
สํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 
979/103-104 ช้ัน 31 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ถ.พหลโยธิน  สามเสนใน  พญาไท กรุงเทพฯ 

โทร : 0-2298-0405-8  โทรสาร : 0-2298-0409 

ที่ สกส.     111/2550 
วันที่  10  กรกฏาคม  2550 

เรื่อง  การใชเพดานคาเฉลี่ยน้ําหนักสัมพัทธ 
เรียน  ผูอํานวยการสถานพยาบาล 

 ตามที่กระทรวงการคลังไดประกาศ ใชกลุมวินิจฉัยโรครวมเปนแนวทางในการเบิกจายคารักษาพยาบาล
ผูปวยใน ตามประกาศเรื่อง “อัตราคารักษาพยาบาลเพื่อใชสําหรับการเบิกจายคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน 
สถานพยาบาลของทางราชการตามกลุมวินิจฉัยโรครวม (DRG)” ในหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0417/ว204 ลงวันที่ 
13 มิถุนายน 2550 และสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) ไดแจง “อัตราฐานคารักษาพยาบาลผูปวยใน
เงินสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ” ของแตละสถานพยาบาลมายังทานแลว  ในประกาศขางตน กระทรวงการคลัง
ไดกําหนดใหมีเพดานของอัตราเพิ่มของคาเฉลี่ยน้ําหนักสัมพัทธกํากับคารักษาพยาบาลรวมกับอัตราฐานของแตละ
สถานพยาบาลดวย ทั้งนี้ เนื่องจากกรมบัญชีกลางไดตรวจพบวาสถานพยาบาลจํานวนไมนอยไดบันทึกรหัสการ
วินิจฉัยและหัตถการไมแมนยํา มีผลใหไดคาอัตราฐานที่สูง เนื่องจากคาเฉลี่ยน้ําหนักสัมพัทธตํ่ากวาคาที่ควรจะเปน 

 สถานพยาบาลที่มีคาเฉลี่ยน้ําหนักสัมพัทธตํ่ากวาความเปนจริง จะไดเปรียบสถานพยาบาลอื่นๆ ที่มีการ
บันทึกรหัสและหัตถการที่ถูกตอง เพราะเมื่อสถานพยาบาลนั้นปรับปรุงวิธีบันทึกก็จะไดคาน้ําหนักสัมพัทธสูงขึ้นได
มาก  เมื่อนําน้ําหนักสัมพัทธนี้ไปคูณกับอัตราฐานที่สูงกวาปกติจะทําใหไดคารักษาพยาบาลสูงอยางไมยุติธรรม  
เนื่องจากคาน้ําหนักสัมพัทธไมสูงขึ้นจากการรักษา แตเปนเพราะไดแกไขความผิดพลาดของการบันทึกเดิม 

ในระยะแรกของการเริ่มใชกลุมวินิจฉัยโรครวมในการจายคารักษานี้ ไดกําหนดเพดานคาเฉลี่ยน้ําหนัก
สัมพัทธของแตละสถานพยาบาลไวไมเกินรอยละ 5 ของคาเฉลี่ยฯ (CMI) ป 2549 ที่ปรากฎอยูในหนังสืออัตราฐานคา
รักษาพยาบาลฯ ขางตน  จากขอมูลดังกลาวสถานพยาบาลของทานจะได:-  

คาเพดานเฉลี่ยน้ําหนักสัมพัทธ  =  CMI ป  49  x  1.05  = CMI50 

สําหรับรายละเอียดวิธีการคํานวณคารักษาพยาบาล และวิธีการจายไดแสดงไวในเอกสารที่แนบมาพรอม
หนังสือนี้ โดยจะเริ่มใชกับคารักษาของผูปวยที่จําหนายวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายสุชาติ สรณสถาพร) 
ผูอํานวยการสํานักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.) 



หนา 1 จาก 3 
 

ตัวอยางการคาํนวณและวิธีจายคารักษาพยาบาลโดยใชเพดาน CMI กํากับ 
หลักการคํานวณและวิธีตัดจายที่ใชคือ  

1. เพื่อปองกันปญหาคารักษาสวนที่กันไว 20% จะมไีมเพยีงพอที่จะหกัคืน จึงไดกําหนดไมใหคารักษา
ของเดือนใดกต็ามจะเบกิเกนิกวาเพดาน CMI ที่ 20% ได 

2. เพื่อหลีกเลี่ยงความแปรปรวนของ CMI ที่อาจจะสูง/ต่ํากวา 5% ในบางเดือน จึงเลือกที่จะจายคา
รักษาสวนทีเ่กนิ 5% ไปกอน คารักษาสวนที่เกินเพดาน CMI  5% ในแตละเดือนทีจ่ายไปกอนหนา 
จะถูกหกัออกจากยอดกันไว 20% เมื่อไดคาํนวณคารักษารวม 3 เดือนซึง่จะใชเพดาน CMI ที่ 5% มา
กํากับแลว จึงจะจายสวนที่คงเหลือใหในแตละไตรมาสนั้นๆ 

ตัวอยางการคิดคํานวณที่จะปรากฏเปนรายละเอียดใน statement รายเดอืนและ statement รายไตรมาส 
ไดแสดงไวเปนกรณีตางๆ กนัขางลาง โปรดสังเกตวาในบางกรณียอยจะไมมีตวัอยางให เนื่องจากสามารถใช
แบบที่แสดงในกรณีที่คลายคลึงกันแลว 

กรณีที่ 1.  คา CMI รวม 3  เดือน สูงไมเกนิเพดาน 5% ที่กําหนด 
1.1 ไมมีเดือนใดที่มี CMI เพิม่เกิน 5%   
 กรณีนีจ้ะไมมกีารเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบใน statement ที่ใชอยูเปนปกติ จึงไมไดแสดงตัวอยางไว 
1.2  มีขอมูลการเบิกบางเดือนที่ CMI เพิ่มเกิน 5%  

 
 

หมายเหต:ุ คําอธิบายตารางและสูตรการคํานวณอยูทายเอกสารนี้ 

เดือน adm คาหอง/ อุปกรณฯ adjrw cmi
เกิน
เพดาน

คํานวณตาม cmi
 จริง 80%

จายไดไมเกิน
เพดาน cmi 20%

กค. 100 345,000 138.246 1.3825 - 1,287,343  1,287,343        
สค. 100 327,950 142.587 1.4259 (a) 1,327,770  1,327,770        
กย. 100 350,159 140.446 1.4045 - 1,307,833  1,307,833        
รวม 300 1,023,109 421.279 1.4043 - 3,922,946        

คํานวณ 3 เดือนรวมกันเพือจายคารกัษาตาม DRG  20% ที่กันไว
สวนที่เหลอืจายทุก

ไตรมาส
คารกัษา(CMI x Adm x baserate) 100% ที่สง (r1) 4,903,683
- คิดตามเพดาน5% (cmi(a) x adm x baserate) 100% (r2) 4,912,511
- ที่เบิกไดตามจรงิ(r1) แตไมเกิน(r2) 4,903,683      

จาย 80% รายเดือนไปกอนแลว 3,922,946      
คงเหลือจายจากสวนที่กันไว 980,737        

ตัวอยาง:   CMI รวม 3 เดือนไมเกินเพดาน 5%
              แตมีบางเดือนเกิน 5% ของ CMI-49

จายรายเดือน80% =  adjrw x baserate x 0.8 ไมเกนิเพดาน(b) สวนที่
เหลือคํานวณรวม-3 เดือน และจายไมเกนิเพดาน(a)

จายเต็ม100% 
นอกDRG

Baserate = 11,640     CMI ป 49 = 1.3398 
 -cmi ป 49 เพิ่ม 5%     = 1.40679 (a) 
 -cmi ป 49 เพิ่ม 20%   = 1.60776 (b) 
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1.3 ขอมูลบางเดือนที่ CMI เพิ่มเกิน 20% แตผลรวม 3 เดือน CMI เพิ่มไมเกิน 5%   
 เชื่อวาไมนาจะมีกรณีนี้เกิดขึน้ จึงไมไดแสดงตัวอยางไว หากมีกรณีนี้เกิดขึ้นตวัอยางที่เหลือจะใช
เปนตัวอยางเทยีบเคียงได 

กรณีที่ 2.  คา CMI รวม 3 เดือน สูงกวาเพดาน 5% แตไมเกินเพดาน 20% 

2.1 ไมมีเดือนใด CMI เพิ่มเกิน 20% 

 
2.2 มีบางเดือนCMI เพิ่มเกนิ 20% 

เดือน adm คาหอง/ อุปกรณฯ adjrw cmi เกิน
เพดาน

คํานวณตาม cmi
จริง 80%

จายไดไมเกิน
เพดาน cmi 20%

กค. 100 345,000 129.146 1.2915 - 1,202,604  1,202,604        
สค. 100 327,950 172.158 1.7216 (b) 1,603,135  1,497,146        
กย. 100 350,159 149.376 1.4938 (a) 1,390,989  1,390,989        
รวม 300 1,023,109 450.680 1.5023 (a) 4,090,739        

คํานวณ 3 เดือนรวมกันเพือจายคารกัษาตาม DRG  20% ที่กันไว
สวนที่เหลอืจายทุก

ไตรมาส
คารกัษา(CMI x Adm x baserate) 100% ท่ีสง (r1) 5,245,911
- คิดตามเพดาน5% (cmi(a) x adm x baserate) 100% (r2) 4,912,511
- ที่เบิกไดตามจรงิ(r1) แตไมเกิน(r2) 4,912,511      

จาย 80% รายเดือนไปกอนแลว 4,090,739      
คงเหลือจายจากสวนที่กันไว 821,771        

ตัวอยาง: CMI 3 เดือนเกินเพดาน 5% 
            มี CMI บางเดือนเกิน 20% ของ CMI-49

จายเต็ม100%
 นอกDRG

จายรายเดือน80% =  adjrw x baserate x 0.8 ไมเกนิเพดาน(b) สวนที่
เหลือคํานวณรวม-3 เดือน และจายไมเกนิเพดาน(a)

เดือน adm คาหอง/ 
อุปกรณฯ

adjrw cmi เกิน
เพดาน

คํานวณตาม cmi
จริง 80%

จายไดไมเกิน
เพดาน cmi 20%

กค. 100 345,000 138.246 1.3825 - 1,287,343  1,287,343        
สค. 100 327,950 142.587 1.4259 (a) 1,327,770  1,327,770        
กย. 100 350,159 151.446 1.5145 (a) 1,410,265  1,410,265        
รวม 300 1,023,109 432.279 1.4409 (a) 4,025,378        

คํานวณ 3 เดือนรวมกันเพือจายคารกัษาตาม DRG  20% ที่กันไว
สวนที่เหลอืจายทุก

ไตรมาส
คารกัษา(CMI x Adm x baserate) 100% ที่สง (r1) 5,031,723
- คิดตามเพดาน5% (cmi(a) x adm x baserate) 100% (r2) 4,912,511
- ที่เบิกไดตามจรงิ(r1) แตไมเกิน(r2) 4,912,511      

จาย 80% รายเดือนไปกอนแลว 4,025,378      
คงเหลือจายจากสวนท่ีกันไว 887,132        

ตัวอยาง: CMI 3 เดือนเกินเพดาน 5% แตไมเกิน 20%
            ไมมีเดือนใด CMI เกิน' 20% ของ' CMI-49

จายเต็ม100%
 นอกDRG

จายรายเดือน80% =  adjrw x baserate x 0.8 ไมเกนิเพดาน(b) สวนที่
เหลือคํานวณรวม-3 เดือน และจายไมเกนิเพดาน(a)
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กรณีที่ 3 คา CMI รวม 3 เดือน สูงกวาเพดาน 20%  

  3.1 ทุกเดือน CMI เพิ่มเกิน 20% 

  3.2 มีบางเดือน CMI เพิ่มเกนิ 20% 
 สามารถใชตัวอยางขอ 3.1 เทียบเคียงได 
อธิบายตาราง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เดือน adm คาหอง/ อุปกรณฯ adjrw cmi เกิน
เพดาน

คํานวณตาม cmi
จริง 80%

จายไดไมเกิน
เพดาน cmi 20%

กค. 100 345,000 162.544 1.6254 (b) 1,513,610  1,497,146        
สค. 100 327,950 172.158 1.7216 (b) 1,603,135  1,497,146        
กย. 100 350,159 163.776 1.6378 (b) 1,525,082  1,497,146        
รวม 300 1,023,109 498.478 1.6616 (b) 4,491,438        

คํานวณ 3 เดือนรวมกันเพือจายคารกัษาตาม DRG  20% ที่กันไว
สวนที่เหลอื

จายทุกไตรมาส
คารกัษา(CMI x Adm x baserate) 100% ท่ีสง (r1) 5,802,284
- คิดตามเพดาน5% (cmi(a) x adm x baserate) 100% (r2) 4,912,511
- ที่เบิกไดตามจรงิ(r1) แตไมเกิน(r2) 4,912,511      

จาย 80% รายเดือนไปกอนแลว 4,491,438      
คงเหลือจายจากสวนที่กันไว 421,072        

ตัวอยาง: CMI 3 เดือนเกินเพดาน 20% 
             CMI ของทุกเดือนเกิน 20% ของ CMI-49

จายเต็ม100% 
นอกDRG

จายรายเดือน80% =  adjrw x baserate x 0.8 ไมเกินเพดาน(b) สวนที่
เหลือคํานวณรวม-3 เดือน และจายไมเกินเพดาน(a)

เดือน adm คาหอง/ อุปกรณฯ adjrw cmi
เกิน
เพดาน

คํานวณตาม cmi
 จริง 80%

จายไดไมเกิน
เพดาน cmi 20%

กค. 100 345,000 129.146 1.2915 - 1,202,604  1,202,604      
สค. 100 327,950 172.158 1.7216 (b) 1,603,135  1,497,146      
กย. 100 350,159 149.376 1.4938 (a) 1,390,989  1,390,989      
รวม 300 1,023,109 450.680 1.5023 (a) 4,090,739      

คํานวณ 3 เดือนรวมกันเพือจายคารกัษาตาม DRG  20% ที่กันไว
สวนที่เหลอืจายทุก

ไตรมาส
คารกัษา(CMI x Adm x baserate) 100% ที่สง (r1) 5,245,911
- คิดตามเพดาน5% (cmi(a) x adm x baserate) 100% (r2) 4,912,511
- ท่ีเบิกไดตามจรงิ(r1) แตไมเกิน(r2) 4,912,511    

จาย 80% รายเดือนไปกอนแลว 4,090,739    
คงเหลือจายจากสวนที่กันไว 821,771      

ตัวอยาง: CMI 3 เดือนเกินเพดาน 5% 
            มี CMI บางเดือนเกิน 20% ของ CMI-49

จายเต็ม100%
 นอกDRG

จายรายเดือน80% =  adjrw x baserate x 0.8 ไมเกนิเพดาน(b) สวนที่
เหลือคํานวณรวม-3 เดือน และจายไมเกนิเพดาน(a)

baserate 11,640     CMI '49 1.3398
  cmi-49 เพิ่ม 5% = 1.40679 (a)
  cmi-49 เพิ่ม 20% = 1.60776 (b)

[D] ตางจาก [E]  
เฉพาะกรณี [C] สูงกวา CMI-49 20% (b) 
[E] = [A] × (b) × Baserate × 0.8 

 = Adjusted RW[B] × Baserate × 0.8   

A B C 
D 

 = Adjusted RW[B] ÷ Admission[A] 

CMI [C] สูงกวาเพดาน 20%(b) จึงจาย [E] เดือนนี้ 

E จายทุกเดือน 

จายทุก 3 เดือน 

ขอมูลจากหนงัสือที่  
สกส. สงใหรพ. แลว 


