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บทคัดย่อ การศึกษานี�จัดทําขึ�นเพื�อให้ ทราบข้ อมูลต้ นทุนของโรงพยาบาลที�มีท�ตี �งั อยู่ในบริเวณพื�นที�ชายแดน โดยทําการ
ศึกษาย้ อนหลัง (retrospective study) โดยรวบรวมข้ อมูลต้ นทุนและผลงานย้ อนหลังในปี งบประมาณ ����
และทําการศึกษาไปข้ างหน้ า (prospective study) ทําการรวบรวมข้ อมูลต้ นทุนและผลงานทั�งข้ อมูลปฐมภูมิและ
ข้อมูลทุตยิ ภูมใิ นปี งบประมาณ ���� ศึกษาโรงพยาบาลในพื�นทีช� ายแดนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน � โรงพยาบาล ได้ แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก และโรงพยาบาลปางมะผ้ า
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศึกษาต้ นทุนโรงพยาบาลโดยวิธี conventional method และ applied microcosting method
โดยอาศัยอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย (charge-cost ratio) เป็ นตัวกําหนดต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคล ผลการศึกษา พบว่า
ต้นทุนในการให้ บริการของโรงพยาบาลในเขตพื�นทีช� ายแดน มีคา่ ใกล้ เคียงกับค่าเฉลี�ยของโรงพยาบาลชุมชนโดยทัว� ไป
ทั�งๆ ที�สภาพแวดล้ อม มีเงื�อนไขที�น่าจะทําให้ ต้นทุนสูงประกอบอยู่เป็ นจํานวนมาก ต้ นทุนส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล
ในเขตพื�นที�ชายแดน เป็ นต้ นทุนด้ านค่าแรง ตามด้ วยต้ นทุนค่าวัสดุ และต้ นทุนค่าลงทุนมีสดั ส่วนน้ อยที�สดุ ไม่พบ
ความแตกต่ างในต้ นทุนในการให้ บริการผู้ ป่ วยนอก และผู้ ป่ วยในของโรงพยาบาล ในการดูแลผู้ ป่ วยแต่ ละสิทธิ
ยกเว้ นกรณีผ้ปู ่ วยนอกที�มสี ทิ ธิตาม พรบ.บุคคลที� � แสดงว่าไม่มแี นวโน้ มการเลือกให้ บริการผู้ป่วยสิทธิใดเป็ นพิเศษ
แม้ แต่ ในผู้ ป่ วยต่ างด้ าว ซึ� งไม่ มีงบประมาณใดๆสนั บสนุ น จากผลข้ างต้ นจึ งยั งมี ความจํา เป็ นที� ต้ องสนับสนุ น
งบประมาณเพิ�มเติมสําหรับโรงพยาบาลในเขตพื�นที�ชายแดน
คําสําคัญ: ต้นทุนโรงพยาบาล, ต้นทุนผูป้ ่ วยนอก, ต้นทุนผูป้ ่ วยใน, โรงพยาบาลในเขตพื�นที�ชายแดน

บทนํา

ในประเทศไทยได้ มีการศึ กษาข้ อมู ลต้ นทุ นการให้
บริการผู้ป่วยของสถานบริการแต่ละระดับ ในปี ����
โดย วลัยพร พัชรนฤมล และคณะ(1) ซึ�งเป็ นการศึกษา
ต้ นทุนรวมและต้ นทุนต่อหน่ วยในการให้ บริ การผู้ ป่วย

โดยใช้ วิ ธี conventional method และได้ จั ด ทํา คู่ มื อ
การศึกษาข้ อมูลต้ นทุนโรงพยาบาลออกเผยแพร่ โรงพยาบาลที� สนใจหลายแห่ งได้ ดาํ เนิ นการศึ กษาต้ นทุ น
โดยวิธกี ารดังกล่าว ขั�นตอนการศึกษาต้ นทุนวิธี conventional method ประกอบไปด้ วยขั�นตอนดังนี�

ต้ นทุนในการให้ บริการของโรงพยาบาลพื�นที�ชายแดนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ���� -����

1. การศึกษาต้ นทุนแบบดั�งเดิม (conventional or
traditional method) ขั�นตอนในการศึกษาดังนี�
1.1 ศึ กษาและวิ เคราะห์ โครงสร้ างของระบบงาน
เพื�อจําแนกหน่วยงานเป็ นหน่วยต้นทุนตามลักษณะหน้าที�
ในการบริ ก ารและสนั บ สนุ น กั น ของแต่ ละหน่ ว ยงาน
ได้ กาํ หนดจําแนกศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยต้ นทุน เป็ น 4
ประเภท ได้ แก่
1.1.1 หน่วยต้ นทุนที�ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (non revenue producing cost center: NRPCC)
1.1.2 หน่ วยต้ นทุ นที� ก่ อให้ เกิ ดรายได้ (revenue
producing cost center: RPCC)
1.1.3 หน่วยต้ นทุนที�บริการผู้ป่วยโดยตรง (patient
service area: PS)
1.1.4 หน่วยต้ นทุนที�ให้ บริการอื�น (non - patient
service area: NPS)
1.2 ศึ ก ษาต้ นทุ น รวมโดยตรง ซึ� งประกอบด้ วย
ต้ นทุ นค่ าแรง ต้ นทุ นค่ าวั สดุ และต้ นทุ นค่ าลงทุ นของ
ทุกหน่วยต้ นทุน
1.3 การกระจายต้ น ทุ น จั ด สรรต้ นทุ นของหน่ วย
ต้ นทุ นที�ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้ และหน่ วยต้ นทุนที�ก่อให้
เกิดรายได้ ซึ�งถือเป็ นศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (transient cost
center: TCCs) ไปให้ กบั ศูนย์ต้นทุนหลัก (absorbing cost
center: ACCs) คื อ หน่ วยบริ การผู้ ป่ วยและ
หน่ วยบริ การอื� น การกระจายต้ นทุ นดังกล่ าวจะอาศั ย
เกณฑ์ ก ระจายต้ นทุ น ที� กํา หนดขึ� น ผลลั พ ธ์ ข องการ
กระจายต้ นทุนจะทําให้ ต้นทุนของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน
กลายมาเป็นต้นทุนทางอ้อมของÈÙ¹Âìµé¹·Ø¹ËÅÑ¡จน
หมดสิ�น ไม่ เหลือต้ นทุ นอยู่ ท�ีหน่วยต้ นทุนชั� วคราวเลย
เรียกต้ นทุนหลังการกระจายนี�ว่า ต้ นทุนทั�งหมด
1.4 คํา นวณหาต้ นทุ น ทั� งหมด ซึ� งเท่ า กั บ ต้ นทุ น
ทางตรงบวกกับต้ นทุนทางอ้ อม
1.5 หาต้ นทุนต่อหน่วยบริการ โดยนําต้ นทุนทั�งหมด
ของหน่วยต้ นทุนหารด้ วยผลงานของหน่วยต้ นทุนนั�น
ต่อมาได้มกี ารศึกษารวบรวมข้อมูลต้นทุนการให้บริการ
ผู้ป่วยระดับรายบุคคล ใน ปี ���� โดย อรทัย เขียวเจริญ
และคณะ(2) โดยทํา การศึกษาต้ นทุนการให้ บริ การของ
โรงพยาบาลในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

โดยใช้ วิ ธี conventional method และ applyied
microcosting method โดยอาศั ยอัตราส่วนต้ นทุ นต่ อ
ราคาขาย (cost-charge ratio) เป็ นตัวกํา หนดต้ นทุน
ผู้ป่วยรายบุคคล วิธกี ารนี�ในขั�นตอนแรกจะมีการรวบรวม
และคํานวณข้ อมูล เช่นเดียวกับวิธี conventional method
แต่ปรับเปลี�ยนการจําแนกหน่วยต้ นทุนเป็ น � ประเภท
ได้ แก่
ก. ศูนย์ต้นทุนสนับสนุ น (transient cost centers
(TCCs) หรือ general supporting departments) คือ
ศู นย์ ต้ นทุ นที� ทาํ หน้ าที� ให้ บริ การกับ ศู น ย์ ต้ นทุ นหลั ก
หรื อทํา งานสนั บสนุ น ได้ แก่ หน่ วยต้ นทุ นที� ไม่ ก่ อให้
เกิดรายได้ เดิม
ข. ศูนย์ต้นทุนหลัก (absorbing cost centers (ACCs)
หรือ service producing departments) คือ ศูนย์ต้นทุน
ที�มีหน้ าที� โดยตรงในการสร้ างผลผลิต หรื อมีส่วนร่ วม
ในการสร้ างผลผลิตของหน่วยงาน ได้ แก่ หน่วยต้ นทุน
ที�ก่อให้ เกิดรายได้ หน่วยบริการผู้ป่วย และหน่วยบริการ
อื�น
จากนั� นทํา การคํา นวณต้ นทุ นและกระจายต้ นทุ น
ตามแนวทางของ conventional method ผลลั พธ์ จะ
ได้ ต้ นทุ น ทั� งหมดของหน่ ว ยต้ นทุ น ในโรงพยาบาลที�
ให้ บริการผู้ป่วยแต่ละกิจกรรม ขั�นตอนต่อไปจะเป็ นการ
คํานวณต้นทุนในการให้ บริการผู้ป่วยรายบุคคล โดยจะนํา
ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายเรียกเก็บของกิจกรรมแต่ละกลุ่มมาจับคู่
กับต้ นทุ นทั� งหมดของหน่ วยต้ นทุ น เช่ น นํา ค่ าใช้ จ่ าย
ในการวินิจฉัยโรคด้ วยเอ็กซเรย์มาจับคู่กบั ต้ นทุนทัง� หมด
ของห้ องเอ็กซเรย์ เป็ นต้ น และทําการคํานวณหาอัตราส่วนต้ นทุนต่อราคาขาย นําอัตราส่วนดังกล่าว คํานวณ
กลั บไปที� ค่ าใช้ จ่ ายที� ถู กเรี ยกเก็บของผู้ ป่ วยแต่ ละราย
เพือ� คํานวณออกมาต้นทุนในการให้บริการผู้ป่วยรายบุคคล
นั�นเอง จากนั�นจึงนําต้ นทุนรายบุคคลนี�มาหาต้ นทุนต่อ
หน่วยต่างๆ ต่อไป
ซึ�งในปี ���� นี�เอง กลุ่มงานประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ จัดอบรมวิธีการศึกษา
ข้ อมู ล ต้ นทุ นดั ง กล่ า วนี� ให้ กั บ โรงพยาบาลในสั ง กั ด
สํา นั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข(3) แบ่ งเป็ นโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั�วไปทั�งหมดในสังกัด ��
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แห่ ง โรงพยาบาลชุ มชนที�คัดเลื อกโดยกํา หนดจํา นวน
ตามขนาดของจั งหวัด ��� แห่ง และมีแผนที�จะขยาย
ให้ โรงพยาบาลในสั ง กั ด สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ขทั� งหมด สามารถศึ ก ษาข้ อมู ลต้ นทุ นตาม
วิธกี ารดังกล่าวนี�ได้ ในอนาคต
ต้ นทุ นการให้ บริ การผู้ ป่ วยของสถานบริ การแต่ ละ
ระดับ นอกจากจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการของ
สถานบริ การเองแล้ ว ที� ผ่ า นมาข้ อมู ลต้ นทุ นดั งกล่ าว
ยังถูกนําไป ใช้ อ้างอิงในระดับประเทศหลายต่อหลายครั�ง
รวมถึงการนําไปใช้ ในการคํานวณอัตราเหมาจ่ายรายหัว
สําหรั บชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเฉพาะในการจัดทํา
งบประมาณของนโยบายหลักประกั นสุขภาพถ้ วนหน้ า
ของรัฐบาล
สํา หรั บโรงพยาบาลที� มีลั กษณะเฉพาะ เช่ น โรงพยาบาลที�มีท�ตี �ังอยู่ในบริเวณพื�นที�ชายแดน หรืออยู่ใน
พื� นที�ทุรกันดารนั� น ยังไม่เคยมีการศึกษาต้ นทุนในการ
ให้ บริการประชาชนอย่างจริงจัง ทั�งๆ ที�โรงพยาบาลใน
กลุ่มนี�มีแนวโน้ มที�จะมีต้นทุนสูง เพราะความยากลําบาก
ของพื�นที� เศรษฐกิจของพื�นที� ตลอดจนภาระประชากร
แฝงตามแนวชายแดน กลุ่ มผู้ อพยพตามแนวตะเข็บ
ชายแดนจากศู นย์ อพยพต่ างๆ กล่ า วคือ กลุ่ มผู้ ป่ วย
ต่ างด้ าวที� เข้ ามารั บบริ การ ซึ� งโรงพยาบาลไม่ สามารถ
ปฏิ เ สธการให้ บริ ก ารได้ แม้ ผู้ ป่ วยดั งกล่ า วจะไม่ มี
กํา ลั งจ่ า ยค่ า รั กษาพยาบาลก็ต าม ที� ผ่ า นมามี คาํ ถาม
มากมายถึ งความเหมาะสมในการจั ดสรรงบประมาณ
สนับสนุนโรงพยาบาลกลุ่มนี� ทัง� จากกระทรวงสาธารณสุข
และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การศึกษานี�
จึ งจั ดทํา ขึ� นเพื� อให้ ทราบข้ อมู ลต้ นทุ นของโรงพยาบาล
ทีม� ที ต�ี ง�ั อยูใ่ นบริเวณพื�นทีช� ายแดน เพื�อนําไปใช้ ประโยชน์
ต่อไป

รวบรวมข้ อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ���5
กลุ่ มประชากรเป้ าหมายคั ดเลื อกโรงพยาบาลเข้ าร่ วม
การศึ กษาจากโรงพยาบาลในพื� นที� ชายแดนในสั งกั ด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน � แห่ง ได้ แก่
โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก
และโรงพยาบาลปางมะผ้ า จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ยกเว้ น
โรงพยาบาลท่าสองยาง ศึ กษาเฉพาะปี 2554 เพราะ
ความพร้ อมของข้ อมู ล) โดยคัดเลื อกจากความพร้ อม
และความสนใจของโรงพยาบาล การศึ ก ษาต้ นทุ น
กระทําโดยบุคลากรโรงพยาบาลที�ผ่านการอบรมวิธีการ
ศึกษาต้ นทุนโรงพยาบาล โดยมีคณะผู้วิจัยเป็ นที�ปรึกษา
และช่ ว ยเหลื อ ในการประมวลผล ทั� งนี� วิ ธี ก ารในการ
ศึกษาต้ นทุนโรงพยาบาลในครั� งนี� ใช้ วิ ธี conventional
method และ applied microcosting method โดยอาศัย
อัตราส่วนต้ นทุนต่อราคาขายเป็ นตัวกําหนดต้ นทุนผู้ป่วย
รายบุคคล ดังแสดงในแผนภูมิท�ี �
ทําการรวบรวมข้ อมูล ซึ�งประกอบด้ วยข้อมูลปฐมภูมิ
ได้ แก่ ข้ อมูลทางคลินิก ข้ อมูลบริการ ข้ อมูลการบริหาร
จัดการผู้ป่วยทั�งหมดของโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่าง ซี�งได้
จากฐานข้ อมู ล อิ เล็กโทรนิ กส์ของโรงพยาบาล ข้ อมู ล
ทุตยิ ภูมิ ได้ แก่ ข้ อมูลค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาลจากฐานข้ อมู ลบั ญชี ของโรงพยาบาล เมื� อรวบรวมข้ อมู ลและ
คํานวณต้ นทุนการให้ บริ การของ โรงพยาบาลเสร็จสิ� น
จะนําข้ อมู ลที� ได้ มาคํา นวณต้ นทุ นต่อหน่ วย ตลอดจน
ต้ นทุ นต่ อหน่ วยในการให้ บริ การผู้ ป่ วยประเภทต่ างๆ
นํามาทําการศึกษาเชิงพรรณนา โดย ทําการเปรียบเทียบ
กับต้ นทุนของโรงพยาบาลที�มีขนาดใกล้ เคียงกัน และ
วิ เ คราะห์ ผ ลลั พ ธ์ ท�ี ได้ และนํา ข้ อมู ล ต้ นทุ น ผู้ ป่ วย
แยกรายสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม าคํา นวณหาความแตกต่ า ง
ระหว่างกลุ่ม โดยใช้ Independence t-test

วิธีการศึกษา

ผลการศึกษา

ทํา การศึ ก ษาย้ อนหลั ง (retrospective study)
โดยรวบรวมข้อมูลต้นทุนและผลงานย้อนหลังในปีงบประมาณ
2554 และทําการศึกษาไปข้ างหน้ า (prospective study)
ทําการรวบรวมข้ อมูลต้ นทุนและผลงานทั�งข้ อมูลปฐมภูมิ
และข้ อมู ลทุ ติยภูมิในปี งบประมาณ ���5 ดําเนินการ
732

โรงพยาบาลอุ้มผาง และโรงพยาบาลท่าสองยาง เป็ น
โรงพยาบาลชุมชนขนาด �� เตียง ตั�งอยู่ในจังหวัดตาก
ติดแนวชายแดนไทย-พม่า เป็ นซึ� งต้ องรับภาระในการ
ดูแลสุขภาพของประชากรตามแนวชายแดน มีท�งั คนไทย
และพม่า รวมถึงชนกลุ่ มน้ อยต่ างๆ ทั�งในศูนย์อพยพ
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ต้ นทุนในการให้ บริการของโรงพยาบาลพื�นที�ชายแดนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ���� -����

และนอกศูนย์ อพยพ ซึ� งส่วนหนึ� งจะไม่ มี หลั กประกัน
สุ ขภาพใดๆ กรณี โรงพยาบาลอุ้ มผางจะมี ปั ญ หาการ
คมนาคม เนื�องจากภูมปิ ระเทศเป็ นเทือกเขาสูงชัน ส่งผล
ให้ ก ารส่ งต่ อยากลํา บากมาก โรงพยาบาลอุ้ มผางจึ ง
พัฒนาศักยภาพตนเองจนมีเตียงรับผู้ป่วยได้ถึง �� เตียง
และมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย แม้ แต่ผ้ปู ่ วยศัลยกรรม
ขณะทีโ� รงพยาบาลปางมะผ้ า เป็ นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
�� เตี ยงเช่ น กั น ตั� งอยู่ ในจั งหวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ติ ด
แนวชายแดนไทย-พม่า ก็มีภาระในการดูแลประชากร

ตามแนวชายแดนเช่นกัน ซึ� งประชากรกลุ่ มที�ไม่มีหลัก
ประกันสุขภาพใดๆ นี� มีจาํ นวนที�ไม่แน่นอน ตรวจสอบ
ยาก แต่ด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรม ทุกโรงพยาบาลจึง
ไม่มีนโยบายปฏิเสธผู้มารับบริการ
จากข้ อมูลต้ นทุนที�ศึกษา พบว่า ต้ นทุนส่วนใหญ่ของ
โรงพยาบาลในเขตพื� นที�ชายแดน ส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุน
ด้ านค่าแรง ตามด้ วยต้ นทุนค่าวัสดุ และต้ นทุนค่าลงทุน
มีสัดส่วนน้ อยที�สุด โดยเฉพาะโรงพยาบาลท่าสองยาง
และโรงพยาบาลปางมะผ้ า แสดงในตารางที� �

แผนภูมิที� � แสดงวิธีการศึกษาต้นทุนแบบ conventional method และ applied microcosting method

ตารางที� � แสดงสัดส่วนต้นทุนแต่ละประเภทของโรงพยาบาล
กลุ่มโรงพยาบาล
รพ.อุ้มผาง ปี ����
รพ.อุ้มผาง ปี ����
รพ.ท่าสองยาง ปี ����
รพ.ปางมะผ้ า ปี ����
รพ.ปางมะผ้ า ปี ����
เฉลี�ยโรงพยาบาลชุมชน(4)
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ต้ นทุนค่าแรง
(ร้ อยละ)

ต้ นทุนวัสดุ
(ร้ อยละ)

ต้ นทุนค่าลงทุน
(ร้ อยละ)

51.22
53.93
65.53
62.15
60.12

39.01
36.46
25.17
32.84
36.08

9.77
9.61
9.30
5.01
3.80

56.13

37.60

6.27
733

Hospital Costing Study in Thai Border Area Hospitals Under Ministry of Public Health, 2010-2011

จากข้ อมู ลต้ นทุนในการให้ บริ การผู้ ป่ วยรายบุ คคล
สามารถคํานวณต้นทุนต่อหน่วยเฉลี�ยในการให้บริการ
ผู้ ป่ วยนอกและผู้ ป่ วยใน ของโรงพยาบาลแต่ ละแห่ ง ที�คาํ นวณไว้ นํามาคํานวณต้ นทุนเฉลี�ยต่อหน่วยของการ
ให้ บริการผู้ป่วย แยกรายสิทธิของผู้ป่วยที�มารับบริการ
ได้ ดังแสดงในตารางที� 2
พบข้ อมูลดัง ตารางที� 3 และ 4
ตารางที� � ต้นทุนต่อหน่วยเฉลีย� ในการให้บริการผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน จํ าแนกรายโรงพยาบาล ปี งบประมาณ ����-����
กลุ่มโรงพยาบาล

รพ.อุ้มผาง
ปี ����

ค่าเฉลี�ย:

Unit cost per OP visit
Unit cost per IP case
Unit cost per IP day
Unit Cost per IP adjRW

580.52
6,779.50
1,563.56
10,390.04

รพ.ท่าสองยาง

รพ.ปางมะผ้ า

ปี ����

ปี ����

ปี ����

ปี ����

211.26
9,657.93
2,113.72
12,534.94

450.68
1,904.39
628.82

415.29
5,473.65
1,502.02
10,657.43

333.80
4,483.37
1,511.17
9,610.36

หมายเหตุ: �. รพ.ท่าสองยาง ไม่มขี ้อมูล Unit Cost per IP adjRW เนื�องจากขาดข้ อมูล adjRW ของผู้ป่วยในแต่ละรายของโรงพยาบาล
2. AdjRW คํานวณจาก DRG version 4
ตารางที� � ต้นทุนต่อหน่วยเฉลีย� ในการให้บริการผูป้ ่ วยนอกต่อครั�ง จํ าแนกรายสิทธิรกั ษาพยาบาล และรายโรงพยาบาล
ปี งบประมาณ ����-����
สิทธิ
ข้ าราชการ
ประกันสังคม
พรบ.
จ่ายเงินเอง
Universal coverage
สงเคราะห์อ�นื ๆ

รพ.อุ้มผาง

รพ.ท่าสองยาง

รพ.ปางมะผ้ า

ปี ����

ปี ����

ปี ����

ปี ����

ปี ����

454.78
296.27
1,375.48
270.53
339.03
296.31

276.96
192.41
600.64
196.33
210.07
102.97

588.31
400.51
2031.11
495.62
418.59
416.62

512.95
401.97
768.31
512.28
371.05
-

392.63
266.57
1020.10
346.68
303.92
523.85

ตารางที� � ต้นทุนต่อหน่วยเฉลีย� ในการให้บริการผูป้ ่ วยในต่อราย จํ าแนกรายสิทธิรกั ษาพยาบาล และรายโรงพยาบาล
ปี งบประมาณ ����-����
สิทธิ
ข้ าราชการ
ประกันสังคม
พรบ.
จ่ายเงินเอง
Universal coverage
สงเคราะห์อ�นื ๆ
734

รพ.อุ้มผาง

รพ.ท่าสองยาง

รพ.ปางมะผ้ า

ปี ����

ปี ����

ปี ����

ปี ����

ปี ����

2,616.42
2,145.65
6,155.04
4979.21
2,641.36
2,255.79

14,953.11
8,469.01
5,853.28
10,667.06
8,470.55
9,972.10

1,571.16
1,871.11
1,314.44
2,691.12
1,717.32
3,004.09

9,615.85
5,963.53
5,124.72
8,352.45
6,608.26
-

5,363.45
5,634.23
3,385.66
4,310.62
4,333.97
5,369.06
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ต้ นทุนในการให้ บริการของโรงพยาบาลพื�นที�ชายแดนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ���� -����

ทั�งนี�สทิ ธิสงเคราะห์อ�นื ๆ ในตารางจะครอบคลุมการ
สงเคราะห์ผ้ปู ่ วยของโรงพยาบาลทีม� ใิ ช่สทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า สิทธิข้าราชการ ประกันสังคม นั�นหมาย
ถึงสิทธิสงเคราะห์อ�ืนๆ นี�ครอบคลุมผู้ป่วยต่างด้ าวด้ วย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบต้ นทุนในการให้ บริการผู้ป่วย
นอกกลุ่มสิทธิสงเคราะห์อ�นื ๆ นี� เปรียบเทียบกับผู้ป่วย
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ไม่พบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที� 5
เมื�อมองในแง่ความสมบูรณ์ของข้ อมูลต้ นทุน พบว่า
ข้ อมู ลต้ นทุ นที�ทาํ การศึกษายังมีความคลาดเคลื� อนจาก
ข้ อมูลบัญชีของโรงพยาบาล ซึ�งถูกบันทึกในระบบเกณฑ์
คงค้ าง ทําให้ ค่าใช้ จ่ายในบัญชีถูกบันทึกในหลักเกณฑ์
เดียวกับต้ นทุน นั�นทําให้ ข้อมูลทั�ง � แหล่งน่าจะสามารถ
เทียบเคียงได้ จึงได้ ทาํ การเปรียบเทียบความถูกต้องของ

ต้ นทุ น ที� ศึ ก ษาได้ แยกประเภทและข้ อมู ล บั ญ ชี ข อง
โรงพยาบาล โดยเปรี ยบเทียบร้ อยละของต้ นทุนแต่ละ
ประเภทที� ศึ กษาได้ กับ ข้ อมู ลแยกประเภทเดี ยวกั นใน
บัญชีโดยพิจารณาเป็ นรายโรงพยาบาล หากข้ อมูลต้ นทุน
ถู ก ต้ องย่ อ มหมายความว่ า ต้ นทุ น ประเภทดั งกล่ า ว
คิดเป็ นร้ อยละ ���.� ของข้อมูลประเภทเดียวกันในบัญชี
นั� นเอง ดั งแสดงในตารางที� � ซึ� งข้ อเท็จ จริ ง ที� พบ
ปรากฏว่าข้ อมูลต้ นทุนที�ศึกษาของโรงพยาบาล จํานวน
หนึ� งผิ ดเพี� ยนไปจากบั ญ ชี อ ยู่ บ้ าง แต่ เ ป็ นจํา นวนที�
ไม่มากนัก
ผลพลอยได้ อย่ างหนึ� งจากการศึ กษาต้ นทุ น ก็คื อ
สามารถมองเห็นต้นทุนงานส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงต้นทุน
ในการดู แลผู้ ป่ วยที� บ้ า นในภาพรวม ซึ� งได้ แก่ ต้ น ทุ น
ทัง� หมดของหน่วยต้นทุนหลักทีท� าํ หน้ าทีด� ้านงานส่งเสริม-

ตารางที� 5 ผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อครั�งของการให้บริการผูป้ ่ วยนอก ระหว่างผูป้ ่ วยสิทธิ UC และผูป้ ่ วยสิทธิสงเคราะห์อนื� ๆ
ปี งบประมาณ 2554-2555
สิทธิ

ค่าเฉลี�ย

SD

รพ.อุ้มผาง

UC
สงเคราะห์อ�นื ๆ

210.07
102.97

725.35
781.47

-1.2715

0.2036

รพ.ท่าสองยาง

UC
สงเคราะห์อ�นื ๆ

418.59
416.62

852.13
573.11

0.1574

0.8750

รพ.ปางมะผ้ า

UC
สงเคราะห์อ�นื ๆ

303.92
523.85

617.35
589.17

1.2292

0.2190

โรงพยาบาล

t

p-value

ตารางที� � ค่าทางสถิติของร้อยละของความถูกต้องของข้อมู ลต้นทุนแต่ละประเภท (ถูกต้องทั�งหมดจะเท่ากับ ���%)
ปี งบประมาณ ����-����
โรงพยาบาล

รพ.อุ้มผาง ปี ����
รพ.อุ้มผาง ปี ����
รพ.ท่าสองยาง ปี ����
รพ.ปางมะผ้ า ปี ����
รพ.ปางมะผ้ า ปี ����

ความถูกต้ องของ
ต้ นทุนค่าแรง
(ร้ อยละ)
100.00
97.56
94.37
90.17
101.02
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ความถูกต้ องของ
ต้ นทุนวัสดุ
(ร้ อยละ)
106.97
100.59
40.06
61.69
124.91

ความถูกต้ องของ
ต้ นทุนค่าลงทุน
(ร้ อยละ)
97.62
100.00
106.27
206.80
100.00

ความถูกต้ องของ
ต้ นทุนทั�งหมด
(ร้ อยละ)
76.82
98.88
70.91
72.64
108.46
735

Hospital Costing Study in Thai Border Area Hospitals Under Ministry of Public Health, 2010-2011
ตารางที� � ต้นทุนงานส่งเสริมสุขภาพ และต้นทุนการดูแลผูป้ ่ วยที�บา้ น รายโรงพยาบาล ปี งบประมาณ ����-����
รายการ

รพ.อุ้มผาง
ปี ����

ต้ นทุนงานส่งเสริมสุขภาพ
และต้ นทุนการดูแลผู้ป่วย
ที�บ้าน (บาท)
สัดส่วนต้ นทุนงานส่งเสริมสุขภาพ
และต้ นทุนการดูแลผู้ป่วยที�บ้าน
ต่อต้ นทุนทั�งหมด (ร้ อยละ)

รพ.ท่าสองยาง
ปี ����

ปี ����

รพ.ปางมะผ้ า
ปี ����

ปี ����

8,709,750.17 6,518,161.13 6,518,161.13 5,639,658.04 5,698,843.23

9.59

6.87

6.50

14.77

11.57

สุขภาพ และหน่ วยต้ นทุนที�ทาํ หน้ าที�ในการดูแลผู้ ป่วย เป็ นต้ น ข้ อ เท็จ จริ งที� พบว่ าต้ น ทุ นไม่ สู งกว่ าค่ า เฉลี� ย
ดังกล่าวบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการบริหารต้ นทุนที�
ที�บ้าน ดังแสดงในตารางที� �
สูงกว่าปกติในโรงพยาบาลทั�ง 3 แห่ง ซึ�งเมื�อประมวลผล
วิจารณ์
รวมกั บ ผลการเก็บข้ อมู ลเชิ งคุ ณ ภาพในพื� นที� ซึ� งจะ
การศึ กษาต้ นทุนในการให้ บริ การของโรงพยาบาล พบกลไกเชิงบริหารหลากหลาย ที�ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ���� - ในการบริ หารต้ นทุ น โดยเฉพาะที� โรงพยาบาลอุ้ มผาง
���� โดย ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย และคณะ(4) ที� มีการวางแผนการลงทุ นอย่างชาญฉลาด และคุ้ มค่ า
พบว่า ในระดับโรงพยาบาลชุมชน ต้นทุนต่อการให้บริการ จากผลข้ างต้ นจึ งยั ง มี ค วามจํา เป็ นที� ต้ องสนั บ สนุ น
ผู้ ป่ วยนอกเฉลี� ย มี ค่ า เท่ ากั บ 474.01 บาทต่ อ ครั� ง งบประมาณเพิ� มเติ มสํา หรั บโรงพยาบาลในเขตพื� นที�
และต้ นทุนต่อการให้ บริการผู้ป่วยในเฉลี�ย มีค่าเท่ากับ ชายแดน
ภาระต้นทุนทีเ� ป็ นภาระใหญ่ในโรงพยาบาลทัง� � แห่ง
6,276.66 บาทต่อราย หรือ 1,972.30 บาทต่อวันนอน
หรือ 9,416.09 บาทต่อ 1 AdjRW เมื�อเปรียบเทียบ ได้ แก่ ภาระค่าแรง ซึ� งจําเป็ นต้ องบริ หารเพื� อจู งใจให้
กับผลการศึกษานี� แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนในการให้บริการ บุคลากร มีความสุขพอสมควรในการปฏิบัติงานในพื� นที�
ของโรงพยาบาลในเขตพื� นที�ชายแดน มีค่าใกล้ เคียงกับ ห่างไกล แต่กระนั�นก็เป็ นภาระที�ค่อนข้ างหนัก เนื�องจาก
ค่าเฉลี�ยของโรงพยาบาลชุมชนโดยทั�วไป (ยกเว้ น กรณี สัดส่ วนค่ าแรงดั งกล่ าวสูงกว่ าร้ อยละ �� ของต้ นทุ น
รพ.อุ้ มผาง ปี งบประมาณ 2555 ที� มี ต้ นทุ น ในการ ทั� งหมดในโรงพยาบาลท่ า สองยางและโรงพยาบาล
ให้ บ ริ การผู้ ป่ วยในสู ง แต่ ข ณะเดี ยวกั น ก็มี ต้ นทุ น ใน ปางมะผ้ า ซึ� งสู งกว่ าค่ าเฉลี� ยสัด ส่ วนค่ าแรงของโรงการให้ บริ การผู้ ป่ วยนอกตํ�า มาก น่ าจะเป็ นผลจากการ พยาบาลชุ ม ชนในภาพรวม ปี ���� - ���� ซึ� ง
รวบรวมข้ อมูลค่าใช้ จ่ายไม่ละเอียดพอ ทําให้ ข้อมูลต้ นทุน มีค่าเท่ากับร้ อยละ ��.��(4) สมควรพิ จารณาถึ งการ
คลาดเคลื�อน) ทั�งๆ ที�สภาพแวดล้ อมของโรงพยาบาล ช่ วยเหลื อทางงบประมาณเพื� อช่ วยให้ เกิดสภาพคล่ อง
ในเขตพื� นที� ชายแดนมี เงื� อนไขที� น่ าจะทํา ให้ ต้ นทุ นสูง ในระยะยาว ในกรณี ของโรงพยาบาลอุ้ มผาง สัดส่วน
ประกอบอยู่เป็ นจํานวนมาก เช่น ภาระที�ต้องจ่ายค่าแรง ค่าแรงแม้ จะสูง แต่กย็ ังตํ�ากว่าค่าเฉลี�ยของโรงพยาบาล
สํา หรั บพื� นที�ทุรกันดารในอัตราที�สูงกว่ าพื� นที�ปกติตาม ชุมชน อาจเป็ นเพราะมีการใช้ จ่ายต้ นทุนหมวดอื�น เช่น
ระเบียบที�ออกโดยส่วนกลาง ค่าวัสดุต่างๆ ที�ต้องขนส่ง ค่ าวั สดุ และค่ าลงทุ นสู ง จึ งทํา ให้ สั ดส่วนค่ าแรงตํ�า ลง
เป็ นระยะไกลทําให้ ราคาวัสดุมีแนวโน้ มสูงกว่าพื� นที�อ�ืน ซึ� งเมื� อเปรี ยบกับผลการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพในพื� นที�
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ต้ นทุนในการให้ บริการของโรงพยาบาลพื�นที�ชายแดนในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี ���� -����

จะพบว่ า โรงพยาบาลอุ้ มผางเน้ นการลงทุ นที� จาํ เป็ น
เพื� อเพิ� มประสิท ธิ ภาพระยะยาวในการบริ หารต้ นทุ น
จึงทําให้ ต้นทุนหมวดอื�นมีสดั ส่วนเพิ�มขึ�น
ต้ นทุ นอี กส่ วนหนึ� งที� น่ าจะเป็ นภาระใหญ่ สาํ หรั บ
โรงพยาบาลในเขตพื� นที� ชายแดน ได้ แก่ ต้ นทุ นงาน
ส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ และต้ นทุ นการดู แลผู้ ป่ วยที� บ้ าน
เนื� องจากสภาพพื� นที� ชายแดนที� ทุ ร กั น ดารกว่ า ปกติ
งานดั งกล่ า วจึ งมี ความยากลํา บากในการดํา เนิ น การ
มากกว่ า ปกติ เราจะเห็ น ตั ว เลขต้ นทุ น ดั ง กล่ า วใน
ปริ ม าณที� สู ง และมี สั ด ส่ ว นต้ นทุ น ของงานดั ง กล่ า ว
เมื� อเทียบกับต้ นทุนทั�งหมดสูง ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูล
โรงพยาบาลปางมะผ้ า มี สั ด ส่ วนต้ นทุ นงานนี� สู งกว่ า
ต้ นทุนค่าลงทุน ขณะที�อีก 2 โรงพยาบาล สัดส่วนต้ นทุน
งานนี� จะใกล้ เคี ยงต้ นทุ นค่ าลงทุ นงานส่งเสริ มสุขภาพ
และต้ นทุ นการดูแลผู้ป่ วยที�บ้าน จึงเป็ นต้ นทุนอีกส่วน
หนึ� งที� อาจจะต้ องพิ จารณาสํา หรั บโรงพยาบาลในเขต
พื�นทีช� ายแดนเป็ นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ดี ข้อมูลทีน� าํ เสนอ
ยังขาดการเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื�นๆ รวมถึงอาจ
ต้ องมองหาวิ ธี ก ารคํา นวณต้ นทุ นต่ อ หน่ ว ยของงาน
ดังกล่าว เพื�อเปรียบเทียบให้ เห็นชัดเจนกว่านี�
เมื� อพิ จ ารณาต้ นทุ น ในการให้ บริ ก ารผู้ ป่ วยนอก
และผู้ ป่ วยในของโรงพยาบาลในการดู แลผู้ ป่ วยแต่ ละ
สิ ท ธิ เราไม่ พบความแตกต่ า งที� มี นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ
ระหว่ างผู้ป่วยนอกกลุ่มสิทธิสงเคราะห์อ�ืนๆ ซึ� งรวมถึง
ผู้ ป่ วยต่ า งด้ าว เปรี ยบเที ย บกั บ ผู้ ป่ วยหลั กประกั นสุขภาพถ้ วนหน้ า บ่งบอกถึงการให้ บริการผู้ป่วยของทั�ง 3
โรงพยาบาลไม่มีแนวโน้ มการเลือกให้ บริการผู้ป่วยสิทธิ
ใดเป็ นพิเศษ แม้แต่ใน ผู้ป่วยต่างด้าว (ในแถวสงเคราะห์
อื� นๆ) ซึ� งไม่ มี งบประมาณใดๆสนั บสนุ นก็ตาม การ
สนั บ สนุ นงบประมาณในอนาคตจํา เป็ นต้ องคํา นึ งถึ ง
ผู้ป่วยกลุ่มนี� สําหรับกรณีต้นทุนผู้ป่วยนอกที�มีสทิ ธิตาม
พรบ.บุคคลที� � ซึ�งมีแนวโน้ มต้นทุนสูงกว่าผู้ป่วยสิทธิอ�นื
น่าจะเกิดจากความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
ประกอบกับความทุ รกันดารในพื� นที� ส่งผลต่ ออาการ
บาดเจ็บและระยะเวลาในการเข้ ารั บบริ การ ส่งผลให้

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงและใช้ ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
สูง ซึ�งต้ องศึกษาเพิ�มเติมต่อไป
ในแง่ของความถูกต้ องของข้ อมูลก็ยงั พบข้อบกพร่อง
อยู่ อี ก จํา นวนหนึ� ง ทํา ให้ ข้ อมู ล ต้ นทุ น ที� คํา นวณได้
ยั งคลาดเคลื� อนจากข้ อ มู ลบั ญ ชี ข องสถานบริ การอยู่
ทั� งนี� จุ ด ผิ ดพลาดอาจอยู่ ทั� งที� ข้ อมู ล ต้ นทุ น ที� ศึ ก ษา
และที� ข้ อมู ลบั ญ ชี ห น่ ว ยงาน ตั วอย่ า งเช่ น ต้ นทุ นค่ า
เสื� อมราคาของ รพ.ปางมะผ้ า ปี 2554 มี ค่า สูงกว่ า
ข้ อมูลบัญชีร้อยละ ���.�� ซึ�งเมื�อเปรียบกับผลการเก็บ
ข้ อมูลเชิ งคุณภาพในพื� นที� พบว่ า โรงพยาบาลจัดเก็บ
บัญชีครุภณ
ั ฑ์ไม่เป็ นปัจจุบัน เมื�อพบปัญหา โรงพยาบาล
จึงวางระบบใหม่ จนทําให้ ข้อมูลดังกล่าวในปี ���� มี
ความถูกต้ องร้ อยละ ���.� เป็ นต้ น ควรต้ องแนะนํา
ผู้ปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาลให้ ความสําคัญกับข้ อมูลทั�ง 2
ส่วน อาจต้ องวางระบบข้ อมู ลในโรงพยาบาลเพิ� มเติ ม
เพื� อให้ ข้ อมู ล มี ความถู ก ต้ องมากยิ� งขึ� น ผู้ บริ ห ารโรงพยาบาลต้ องให้ ความสําคัญกับข้ อมูลดังกล่าวมากขึ�น
เพื� อให้ ได้ ต้ นทุ นที� ใกล้ เคียงความจริ งมากที� สุ ด ทั� งนี�
โรงพยาบาลในเขตพื�นที�ชายแดนควรมีการศึกษาต้ นทุน
อย่างต่อเนื�องเพื�อประโยชน์ในการบริหารงาน และเพื� อ
ให้ สามารถให้ บริการผู้ป่วยได้ อย่างดีและต่อเนื�อง ต่อไป
อย่ า งไรก็ดี เมื� อพิ จ ารณาถึ งการคํา นวณต้ นทุ น
ในการให้ บริการผู้ป่วยรายบุคคล จะพบข้ อเท็จจริงที�ว่า
พบข้ อบกพร่องจํานวนหนึ�ง ด้ วยวิธกี ารศึกษาในปัจจุบัน
อาศัย charge-cost ratio และจากการศึกษาข้ อมูลพบว่า
ข้ อมู ลการเรี ยกเก็บค่ าใช้ จ่ ายของโรงพยาบาลมีปั ญหา
ค่อนข้ างมาก อาจทําให้ ข้อมูลต้ นทุนที�ศึกษาได้ มีความ
คลาดเคลื� อนไปจากความเป็ นจริ ง ทางเลื อ กในการ
แก้ ปั ญหามี 2 แนวทาง กล่าวคือ ทางที�หนึ� งอาจต้ อง
ปรั บวิ ธี ก ารศึ ก ษาต้ นทุ นโรงพยาบาล หรื อทางที� สอง
ต้ องมีการพัฒนามาตรฐานของข้ อมูลค่าใช้ จ่ายเรียกเก็บ
เพื� อให้ ข้อมูลต้ นทุนมีความถูกต้ องยิ� งขึ� น และเพื� อให้
ข้ อมู ลต้ นทุ น สามารถนํา ไปใช้ ในทางเศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขได้ ดี
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Abstract: Hospital Costing Study in Thai Border Area Hospitals Under Ministry of Public Health, 2010-2011
Suwat Kittidilokkul, M.D., M.P.H., M.A.*; Kwanpracha Chiangchaisakulthai, M.D., Cert. in Preventive Medicine; Nichakorn Sirikanokvilai, Dip in Nursing Science, M.P.A.***; Thaninee Taweewikayakarn,
Dip in Nursing Science, M.B.A.***
* Bureau of Inspection and Evaluation, Ministry of Public Health; ** International Health Policy Program,
Ministry of Public Health; *** Bureau of Policy and Strategy, Ministry of Public Health
Journal of Health Science 2014;23:730-8.
This study was aimed at collecting the costing data from 3 hospital at Thai border area such as
Umphang hospital, Tha-songyang hospital in Tak province and Pang-mapha hospital in Maehongson
province. The cost study in 2011 is the retrospective study, but the study in 2012 is the prospective
study. This all was calculated under the conventional method and combine with applied microcosting
method, which used charge-cost ratio as the Individual patient allocation factors. The results revealed
that the service unit cost of this border area hospitals were similar to the average unit cost of all
generalized rural hospitals, however there are many factors in the border area that can increase the
service unit cost. The main cost in these hospitals is labour cost, material cost and the least cost is capital
cost. The study show no evidence about difference in service unit cost between patients from all rightscheme, except third-party accidental insurance, this show the mission of all border area hospital to
serve all patients type include the migrants. So these type of hospitals need more budget to support their
service.
Key words: hospital cost study, OPD unit cost , IPD unit cost, border area hospital, migrants
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