การวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาล และต้นทุนรายโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง
กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
The Analysis cost of patient’s treatment per right and cost of patient’s
treatment Non-communicable Case Study the Prathongkham his
majesty the king's 80th hospital in Nakhonratchasima province
ธีรยุทธ พิลาดี1 ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด2 ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาล และต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบย้อนหลังในมุมมองของผู้ให้บริการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กัน ยายน
2558 ซึ่งมีขอบเขตเฉพาะการประเมินต้นทุนทางบัญชี ไม่ได้คานึงถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้
วิธีการคานวณต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคล ตามแบบของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผลการวิจัยพบว่า โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สิทธิรักษาพยาบาล
ข้าราชการมีต้นทุ นผู้ป่วยนอก 687.61 บาทต่อครั้ง ต้นทุนผู้ป่วย 4,306.51 บาทต่อวันนอน สิทธิ
รักษาพยาบาลประกันสังคมมีต้นทุนผู้ป่วยนอก 465.71 บาทต่อครั้ง ต้นทุนผู้ป่วยใน 2,282.52 บาท
ต่อวันนอน และสิทธิรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีต้นทุนผู้ป่วยนอก 674.46 บาทต่อครั้ง
ต้นทุนผู้ป่วยใน 2,206.88 บาทต่อวันนอน ต้นทุนรักษาพยาบาลโรคเบาหวาน มีต้นทุนผู้ป่วยนอก
336.32 บาทต่อครั้ง ต้นทุนผู้ป่วยใน 2,180.34 บาทต่อวันนอน สาหรับต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง
ต้นทุนรักษาพยาบาลโรคความดันโลหิต มีต้นทุนผู้ป่วยนอก 649.26 บาทต่อครั้ง ต้นทุนผู้ป่วยใน
2,744.58 บาทต่อวันนอน ต้นทุนรักษาพยาบาลโรคไขมัน ต้นทุนผู้ป่วยนอก 889.50 บาทต่อครั้ง
ต้นทุนผู้ป่วยใน 2,206.88 บาทต่อวันนอน
คาสาคัญ : ต้นทุน, สิทธิรักษาพยาบาล, ต้นทุนรายโรค, โรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรัง
Abstract
This research aims to study the cost of patient’s treatment per right and
cost of patient’s treatment Non-communicable disease at the Prathongkham his
1
2

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
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majesty the king's 80th hospital in Nakhonratchasima province. Scope of analysis
concentrates on only an accounting cost not including an economic cost. The method
for calculating patient’s cost is employed from the Office of the Permanent Secretary
Ministry of Public Health. Data were collected from the provider perspective, 1st
October 2014 until 30th September 2015. This research found that the patient’s cost
per rights of the Prathongkham his majesty the king's 80th birthday anniversary hospital.
The government officer’s treatment costs were 687.61 baht for per OP visit while
4,306.51 baht per IP admission. The Social Security Scheme’s treatment costs were
465.71 baht for per OP visit whereas 2,282.52 baht per IP admission. Finally, Universal
Coverage Scheme’s treatment costs were 674.46 baht for per OP visit whereas 2,309.85
baht per IP admission. Cost of patient’s treatment Non-communicable disease
Diabetes mellitus treatment costs were 336.32 baht for per OP visit whereas 2,180.34
baht per IP admission. Hypertension treatment costs were 649.26 baht for per OP visit
whereas 2,744.58 baht per IP admission. Hyperlipidemia treatment costs were 889.50
baht for per OP visit whereas 2,206.88 baht per IP admission.
Keywords : Cost, Healthcare, Cost of patient, Patient’s treatment Non-communicable
บทนา
ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลกาหนดนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุก
โรค เพื่อคุ้มครองประชาชนทุกคนให้ได้รับการรักษาพยาบาลและเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ให้
เป็ น ภาระด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ยและลดความเหลื่ อ มล้ าของประชาชน จึ ง เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงการ
รักษาพยาบาลจากระบบการจัดสรรงบประมาณแบบเดิมที่กาหนดการจัดสรรงบประมาณตามราย
ชิ้น งานบริ การผู้ ป่ ว ยแต่ล ะราย มาเป็นการจั ดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่า ยรายหั ว ตามจ านวน
ประชากรที่มาขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล ซึ่งการจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่ายรายหัวได้รวมถึงงบ
บุคลากร ค่าใช้จ่ายด้านยา เวชภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของ
ผู้ป่วย ตลอดจนค่าดาเนินการต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทาให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขมีอยู่อย่างจากัด จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินหลังจากมีการจัดสรรงบประมาณ
แบบเหมาจ่ ายรายหัว พบว่าโรงพยาบาลหลายแห่งต้องประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งมักจะถูกตั้ง
คาถามอยู่เสมอว่าการที่โรงพยาบาลมีปัญหาหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้น มีสาเหตุสาคัญมา
จากการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และ
การใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล
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ได้นาเสนอรายงานการเงินเพียงด้านเดียว มิได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ ทาให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการให้กับหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้
ด้วยเหตุนี้ การจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งในการบ่ง
บอกถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ และพื้นฐานของ
การที่จะได้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ คือ การวิเคราะห์ต้นทุนหรือทรัพยากร
ที่ใช้ในการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม เมื่อนามาเปรียบเทียบกับผลงานที่ได้รับ หรือเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลอื่นในระดับเดียวกัน จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่แท้จริง
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาลและ
ต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อทราบถึงต้นทุนในการให้บริการที่แท้จริง ทาให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพต่อการให้บริการประชาชน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาลโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
2. เพื่อศึกษาต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาลโรงพยาบาล
พระทองคาเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสี มา ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลังในมุมมองของผู้ให้บริการ
เป็นการประเมินต้นทุนทางบัญชี โดยไม่ได้คานึงถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ และต้นทุนต่อสิ ทธิรักษา
พยาลของผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน โดยศึกษาสิทธิรักษาพยาบาลเพียง 3 สิทธิ คือสิทธิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
ต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน คือ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด และโรค
ความดันโลหิตสูง เท่านั้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิ มพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัด
นครราชสีมาเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีจานวนเตียง 30 เตียง มีแพทย์เวชปฏิบัติหรือแพทย์เวชศาสตร์
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ครอบครั ว 2 ถึง 5 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง มีบริการผู้ป่ว ยใน ห้ องผ่ าตัด ห้ องคลอด และมีการ
สนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ต้น ทุน ต่ อสิ ทธิรั กษาพยาบาลโรงพยาบาลพระทองค าเฉลิ มพระเกียรติ 80
พรรษา เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาลของปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 มีดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลรายการบางส่วนที่นามาใช้ในการกระจายต้นทุน ได้จากการ
สอบถามบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทางคลินิก ข้อมูลบริการ และข้อมูลการบริหารจัดการได้
จากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาล
2. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ข้อมูลผลงานบริการจากกลุ่มงาน
ต่างๆ ของโรงพยาบาลของโรคเบาหวาน โรคความดัน และโรคไขมัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาล
โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผู้ศึกษาได้ใช้แบบบันทึกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยประยุกต์ใช้มาจากคู่มือการศึกษาต้นทุนสถานบริการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มี
ดังนี้
1. เก็ บ รวบรวบข้ อ มู ล และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และค านวณต้ น ทุ น โดยใช้ โ ปรแกรม Microsoft
Office Excel ซึ่งประกอบด้วย
1) แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุนค่าลงทุน ตามหน่วยต้นทุน
2) แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนทางตรงตามหน่วยต้นทุน
3) แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนรวมของหน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วย
4) แบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ให้บริการผู้ป่วยนอก
5) แบบบันทึกข้อมูลค่าบริการทางการแพทย์ให้บริการผู้ป่วยใน
2. แบบรายงานงบทดลอง และแบบรายงานการเงินโรงพยาบาล ในระบบออนไลน์กลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ จังหวัดนครราชสีมา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต้นทุน มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข้อมูลผลผลิตของหน่วยงาน โรงพยาบาลรวบรวมข้อมูลผลผลิตจากรายงานทาง
สถิติตลอดทั้งปีงบประมาณ จากฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น จานวนครั้ง
การให้บริการจาแนกตามสิทธิรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการ ค่าบริการทางการแพทย์จาแนกตาม
สิทธิรักษาพยาบาลของผู้มารับบริการ
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1.2 ข้อมูลค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บจากผู้ป่วย โดยแยกออกเป็น 14 กลุ่ม ตาม
โครงสร้างหมวดค่ารักษาของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
1.3 ข้อ มูล จากระบบบั ญ ชี ส่ ว นประกอบของต้ นทุ น ที่ใ ช้ใ นการค านวณต้น ทุ น
โรงพยาบาล จะได้มาจากรหัสบัญชีตามผังบัญชีหมวด 5 ประเภทค่าใช้จ่ายจากงบทดลองของกลุ่มงาน
ประกันสุขภาพ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและยืนยันความถูกต้องให้
ตรงกันระหว่างโรงพยาบาลกับสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจาแนกค่าใช้จ่ายตามหน่วย
ต้นทุน ซึ่งในแต่ละหน่วยต้นทุนจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าเสื่อมราคา มี
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
1.3.1 ขั้ น ตอนการเตรียมข้อมู ล ค่า แรง ค่า แรงในการค านวณต้น ทุนจะ
ประกอบด้วยข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนพนักงานราชการ เงินเดือนลูกจ้างประจา เงินเดือน
ลูกจ้างชั่วคราว เงินประจาตาแหน่ง เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง ค่าตอบแทนเงินเพิ่ม
พิเศษไม่ทาเวชปฏิบัติ ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนใน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ค่าตอบแทนอื่น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากเอกสารการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินบารุงโรงพยาบาล และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูล
ต้นทุนค่าแรง แยกตามหน่วยต้นทุน
1.3.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลวัสดุ ประกอบด้วย ข้อมูลค่ายา เวชภัณฑ์มิใช่
ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัสดุสานักงาน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
เชื้อเพลิงและน้ามันหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ วั สดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงาน
บ้านงานครัว วัสดุเครื่องแต่งกาย วัสดุก่อสร้าง วัสดุอื่น ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ ค่าซ่อมแซม ค่าจ้าง
เหมา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่ารักษาตามจ่าย ค่าใช้จ่ายอุดหนุนให้กับสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยเบิกจ่าย เอกสารการเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาล
และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุ แยกตามหน่วยต้นทุน
1.3.3 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลค่าลงทุน ข้อมูลค่าลงทุนจะประกอบด้วยค่า
เสื่ อมราคาครุ ภัณฑ์ค่าเสื่ อมราคาอาคารและสิ่ งก่อสร้างค่าตัดจาหน่ายโดยคิดค่าเสื่ อมราคาแบบ
เส้นตรง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากงานพัสดุ และบันทึกลงในแบบบันทึกข้อมูลต้นทุนค่าลงทุน แยก
ตามหน่วยต้นทุน
2. ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์กรและจัดหน่วยต้นทุน
2.1 กาหนดหน่วยต้นทุน โดยศึกษาโครงสร้างขององค์กร วิเคราะห์ระบบงาน และ
วิเคราะห์หน่วยงานให้เป็นหน่วยต้นทุนตามลักษณะหน้าที่และความสัมพันธ์ในการให้บริการสนับสนุน
ซึ่งกันและกันของแต่ละหน่วยงาน โดยหน่วยต้นทุนที่กาหนดขึ้นจะต้องมีหน้าที่และสถานที่ปฏิบัติงาน
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ที่ชัดเจน มีข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ชัดเจน มีผลผลิตที่สามารถวัดได้ และองค์ก รต้องการทราบต้นทุน
ของหน่วยต้นทุนนั้น
2.2 จาแนกประเภทศูนย์ต้นทุน โรงพยาบาลต้องกาหนดศูนย์ต้นทุนหลักและศูนย์
ต้นทุนสนับสนุน ศูนย์ต้นทุน หมายถึง โครงสร้างสานักงาน กอง ศูนย์งานที่ส่วนราชการกาหนดศูนย์
ต้นทุนหลัก คือศูนย์ต้นทุนที่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรื อมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิต
ของหน่วยงาน ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน คือ ศูนย์ต้นทุนที่ทาหน้าที่ให้บริการแก่ศูนย์ต้นทุนหลัก หรือ
ทางานสนับสนุน โดยศูนย์ต้นทุนหลักจะแบ่งออกเป็น 3 หน่วยต้นทุน และศูนย์ต้นทุนสนับสนุนจะ
แบ่งออกเป็น 1 หน่วยต้นทุน คือ ศูนย์ต้นทุนหลัก หรือหน่ว ยต้นทุนที่รับต้นทุน (Absorbing Cost
Center) ประกอบด้วย หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ (Revenue Producing Cost Center) หน่วย
ต้ น ทุ น ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยโดยตรง (Patient Service) หน่ ว ยต้ น ทุ น ให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ (Non Patient
Service) และ ศู น ย์ ต้ น ทุ น สนั บ สนุ น หรื อ หน่ ว ยต้ น ทุ น ชั่ ว คราว ( Transient Cost Center)
ประกอบด้วย หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Revenue Producing Cost) และเนื่องจาก
หน่วยงานในโรงพยาบาลประกอบด้วยหลายหน่วยต้นทุน จึงต้องมีกาหนดรหัสหน่วยต้นทุน สาหรับ
วิธีการกาหนดรหัสหน่วยต้นทุนมีดังนี้
ตัวอักษร A-E 1หลักแรก แสดง ประเภทของหน่วยต้นทุน
ตัวเลข 2 หลักต่อมา
แสดง กิจกรรมหลักของหน่วยต้นทุน
ตัวเลข 2 หลักสุดท้าย
แสดง หน่วยต้นทุนย่อย
(1) หน่ ว ยต้น ทุน ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non-Revenue Producing Cost Center)
เป็นศูนย์ต้นทุนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ และไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการจาก
ผู้ป่วยโดยตรง จะมีรหัสหน่วยต้นทุนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ A
(2) หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้( Revenue Producing Cost Center) เป็นศูนย์
ต้นทุนหลักที่ทาหน้ าที่ให้ บริการแก่ผู้ป่ว ย และก่อให้ เกิดรายได้จากการให้ บริการ จะมีรหั สหน่ว ย
ต้นทุนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ C
(3) หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง (Patient Service) เป็นศูนย์ต้นทุนหลักที่ทา
หน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง จะมีรหัสหน่วยต้นทุนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ C สาหรับงานป่วยนอก
และพยัญชนะ D สาหรับงานผู้ป่วยใน
(4) หน่วยต้นทุนให้บริการอื่นๆ (Non Patient Service) เป็นศูนย์ต้นทุนหลักที่ไม่ได้
ทาหน้าที่ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง จะมีรหัสหน่วยต้นทุนขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ E
3. ขั้นตอนการคานวณต้นทุนทางตรง นาข้อมูลต้นทุนค่าแรง (Labour Cost ) ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Cost) และต้นทุนค่าลงทุน (Capital Cost) มาคานวณเป็นต้นทุนทางตรงตามหน่วยต้นทุน
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Total Direct Cost
= Labour Cost + Material Cost + Capital Cost
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4. ขั้นตอนการคานวณต้นทุนทางอ้ อม ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้นในฝ่ายสนับสนุน หรือเรียกว่า
ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ซึ่งเป็นหน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะถูกกระจายไปเป็นต้นทุนทางอ้อม
ของศูนย์ต้นทุนหลักได้แก่ หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และ
หน่วยต้นทุนให้บริการอื่นๆ ตามความสัมพันธ์ในการให้บริการหรือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
หลักเกณฑ์การกระจายที่เหมาะสม สาหรับวิธีการกระจายต้นทุนทางอ้อม จะจัดสรรต้นทุนด้วยวิธี
พีชคณิตเส้นตรง (Reciprocal Simultaneous Equation method)โดยใช้สมการเส้นตรง (Linear
Equation) และสร้างเมตริกซ์กระจายต้นทุน (Allocation Matrix) ตามสมการเมตริกซ์ ดังนี้
[X] = [A]. [B]
เมื่อ
B คือ ต้นทุนรวมทางตรงของศูนย์ต้นทุนสนับสนุน (Matrix ค่าคงที่)
A คือ ค่า Coefficient ที่ส่งต้นทุนให้แก่กัน (Matrix สัมประสิทธิ์ของตัวแปร)
X คือ ต้นทุนทั้งหมดของศูนย์ต้นทุนสนับสนุนที่กระจายหรือส่งต้นทุนให้ระหว่างกัน
(Matrix ของตัวแปร) และใช้โปรแกรม Microsoft Excel ช่วยในการคานวณโดยสร้าง Matrix ของ
สัมประสิทธิ์ [A] และค่าคงที่ [B]
5. ขั้นตอนการคานวณต้นทุนรวม (Full Cost) นาต้นทุนทางตรงของศูนย์ต้นทุนหลัก ได้แก่
หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง หน่วยต้นทุนให้บริการอื่นๆ รวม
กับต้นทุนทางอ้อมที่ได้รับการกระจายจากศูนย์ต้นทุนสนับสนุนของหน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
จะได้เป็นต้นทุนรวม สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
Full Cost
=
Total Direct Cost + Indirect Cost
6. ขั้นตอนการจัดกลุ่มศูนย์ต้นทุนหลักไปสู่ศูนย์ต้นทุนกิจกรรม เนื่องจากการให้บริการบาง
หมวดค่ารักษาเป็นผลจากการดาเนินการมากกว่าหนึ่งหน่วยต้นทุน เพื่อให้สอดคล้องกันระหว่างต้นทุน
และข้อมูลค่ารักษาที่จะใช้คานวณต้นทุนรายกิจกรรม ด้วยวิธีอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย (Cost to
charge Ratio) จึงต้องรวบรวมต้นทุนจากหน่วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการมาเป็นต้นทุนของ
แต่ละหมวดค่ารักษา โดยแบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ตามโครงสร้างหมวดค่ารักษาของระบบสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2556: 53-55)
7. ขั้นตอนการเชื่อมโยงต้นทุนกิจกรรมไปสู่ผลผลิต เมื่อได้ต้นทุนรายหมวดค่ารักษา 14 กลุ่ม
และข้อมูลราคาขายหรือค่ารักษาที่เรียกเก็บจากการให้บริการผู้ป่วยแยกเป็นหมวดค่ารักษา 14 กลุ่ม
แล้ ว จึ งน ามาคานวณต้ น ทุน บริ การรายกิจกรรม ด้ ว ยวิธี อัตราส่ ว นต้นทุน ต่อราคาขาย ( Cost to
charge ratio) ตามสูตรดังนี้
ต้นทุนต่อราคาขาย (Cost to charge ratio) =

ต้นทุนรายหมวดค่ารักษา (Cost Charges)
ค่ารักษารายหมวดค่ารักษา (Charges)
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8. ขั้นตอนการคานวณต้นทุนบริการรายกิจกรรม นาอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขายตามกลุ่ม
บริการที่ได้ คูณกับราคาขายของแต่ละกลุ่มบริการ จะได้ต้นทุนบริการรายกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม
บริการ
9. ขั้นตอนการคานวณต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคล โดยนาต้นทุนบริการรายกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มบริการของผู้ป่วยหนึ่งรายมารวมกัน โดยยึดตามบริการที่ได้รับ จะได้ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคล
10. ขั้นตอนการคานวณต้นทุนรายสิทธิหลักประกันสุขภาพ นาข้อมูลผู้ป่วยรายบุคลมาจัด
กลุ่มโดยแบ่งออกเป็น 3 สิทธิ ได้แก่ สิทธิ รักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม
และสิทธิรักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อคานวณหาต้นทุนผู้ป่วยนอก ต้นทุนผู้ป่วยใน
ต่อวันนอน ดังนี้
ต้นทุนผู้ป่วยนอกต่อครั้ง =

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลผู้ป่วยนอกตามสิทธิรักษาพยาบาล
จานวนครั้งผู้ป่วยนอกตามสิทธิรักษาพยาบาล

ต้นทุนผู้ในต่อวันนอน

ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลผู้ป่วยในตามสิทธิรักษาพยาบาล
จานวนวันนอนผู้ป่วยในตามสิทธิรักษาพยาบาล

=

11. ขั้นตอนการคานวณต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นาข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลมาจัดกลุ่ม
ตามรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแบ่งออกเป็น 3 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรค
ไขมัน เพื่อคานวณหาต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้ป่วยในต่อวันนอน ดังนี้
ต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยนอกต่อครั้ง = ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลผู้ป่วยนอกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จานวนวันนอนผู้ป่วยนอกรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรั้ง
ต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผู้ป่วยในต่อวันนอน = ต้นทุนผู้ป่วยรายบุคคลผู้ป่วยในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
จานวนวันนอนผู้ป่วยใน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิเคราะห์ ข้อมูล ต้น ทุนทางตรงแยกตามองค์ประกอบต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัส ดุ
ต้นทุนค่าลงทุน ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่ง
จะพิจารณาจากค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนรวมแยกตามองค์ประกอบ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม จะ
ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ได้แก่ หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และหน่วยต้นทุนให้บริการ
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อื่นๆ และต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหน่วย
ต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะถูกกระจายไปเป็นต้นทุนทางอ้อม ของหน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้
หน่ ว ยต้น ทุน ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยโดยตรง และหน่ ว ยต้ นทุ นให้ บริ การอื่นๆ โดยอาศั ยหลั กเกณฑ์ การ
กระจายที่เหมาะสมตามความสัมพันธ์ของกิจกรรมและการเกิดขึ้นของต้นทุนแต่ละประเภท ผู้วิจัย
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะพิจารณาจากค่า
ร้อยละ (Percentage)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะพิจารณาจากค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการศึกษา
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลต้นทุน ทางตรง แยกตามองค์ประกอบต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ
ต้นทุนค่าลงทุน การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนทางตรงแยกตามองค์ประกอบต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ
ต้นทุนค่าลงทุน ของโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยจะทาการศึกษาข้อมูล
ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน
ค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามหน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยต้นทุนที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ หน่ ว ยต้ น ทุ น ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยโดยตรง และหน่ ว ยต้ น ทุ น ให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งจะพิจารณาจากค่า
ร้อยละ (Percentage) เมื่อนาข้อมูลมูลค่าต้นทุนทางตรงมาวิเคราะห์ตามหน่วยต้นทุน พบว่า หน่วย
ต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ มีต้นทุนทางตรงสูงสุด ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงร้ อยละ 43.84 ต้นทุนค่า
วัสดุร้อยละ 53.23 ต้นทุนค่าลงทุนร้อยละ 2.94 รองลงมาคือ หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง
ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงร้อยละ 71.32 ต้นทุนค่าวัสดุร้อยละ 19.60 ต้นทุนค่าลงทุนร้อยละ 9.08
หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงร้ อยละ 39.30 ต้นทุนค่าวัสดุร้อยละ
37.59 ต้นทุนค่าลงทุนร้อยละ 23.11 และต่าสุด คือหน่วยต้นทุนให้บริการอื่นๆ ประกอบด้วยต้นทุน
ค่าแรงร้อยละ 61.57 ต้นทุนค่าวัสดุร้อยละ 34.54 ต้นทุนค่าลงทุนร้อยละ 3.89
2. การวิเคราะห์ ข้อมูล ต้น ทุน รวม แยกตามองค์ประกอบ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม
ต้นทุนทางตรง ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ได้แก่ หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และหน่วย
ต้นทุนให้บริการอื่นๆ ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ หน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งต้นทุนทั้งหมดที่
เกิดขึ้นในหน่วยต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะถูกกระจายไปเป็ นต้นทุนทางอ้อม ของหน่วยต้นทุนที่
ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง และหน่วยต้นทุนให้บริการอื่นๆ พบว่าสัดส่วน
ต้น ทุ น ทางตรงต่ อ ต้ น ทุ น ทางอ้อ ม เท่ า กั บ 74.56 : 25.44 และเมื่อ น าข้อ มู ล มูล ค่ า ต้น ทุ น รวมมา
วิ เ คราะห์ ต ามหน่ ว ยต้ น ทุ น พบว่ า หน่ ว ยต้ น ทุ น ให้ บ ริ ก ารผู้ ป่ ว ยโดยตรง มี ต้ น ทุ น รวมสู ง สุ ด
ประกอบด้วยต้นทุนทางตรงร้อยละ 62.99 ต้นทุนทางอ้อมร้อยละ 37.01 รองลงมาคือ หน่วยต้นทุนที่
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ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วยต้นทุนทางตรงร้อยละ 84.99 ต้นทุนทางอ้อมร้อยละ 15.01 และต่าสุด
คือหน่ วยต้น ทุนให้ บริการอื่นๆ ประกอบด้วยต้นทุนทางตรงร้อยละ 85.54 ต้นทุนทางอ้อมร้อยละ
14.46
3. การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย (Cost to charge Ratio) โดยการจัด
กลุ่มศูนย์ต้นทุนหลักไปสู่ศูนย์ต้นทุนกิจกรรม เนื่องจากการให้บริการบางหมวดค่ารักษาเป็นผลจาก
การดาเนินการมากกว่าหนึ่งหน่วยต้นทุน จึงต้องรวบรวมต้นทุนจากหน่วยต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการมาเป็นต้นทุนของแต่ละหมวดค่ารักษา โดยแบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ตามโครงสร้างหมวดค่า
รักษาของระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ พบว่า ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขาย
ภาพรวม เท่ากับ 1.40 โดยค่าเฉลี่ยอัตราส่วนต้นทุนต่อราคาขายค่าบริการทางทันตกรรมสูงสุด เท่ากับ
3.95 รองลงมาคือค่าบริการทางการแพทย์และพยาบาล เท่ากับ 3.44 ค่าทาหัตถการและวิสั ญญี
เท่ากับ 2.48 ค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบาบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น เท่ากับ 2.08
ค่าบริการทางกายภาพบาบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู เท่ากับ 1.70 ค่าห้องและอาหาร เท่ากับ 1.46 ค่า
ตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ เท่ากับ 1.28 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์ เท่ากับ
0.97 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต เท่ากับ 0.76 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
และพยาธิวิทยา เท่ากับ 0.76 ค่ายารวม (นอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ,ยากลับบ้าน,ยาในบัญชียาหลัก
แห่ ง ชาติ ) เท่ า กั บ 0.64 ค่ า เวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใ ช่ ย า เท่ า กั บ 0.52 ค่ า อวั ย วะเที ย มและอุ ป กรณ์ ใ นการ
บ าบั ด รั ก ษาโรค เท่ า กั บ 0.48 และค่ า ตรวจวิ นิ จ ฉั ย และรั ก ษาทางรั ง สี วิ ท ยาต่ าสุ ด เท่ า กั บ 0.43
ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์ต้นทุนผู้ป่วยนอกต่อครั้ง รายสิทธิรักษาพยาบาล โดยนาข้อมูลผู้ป่วยนอก
รายบุ คคลมาจัดกลุ่มตามสิทธิรักษาพยาบาล โดยแบ่งออกเป็น 3 สิทธิ ได้แก่ สิ ทธิ รักษาพยาบาล
ข้าราชการ สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม และสิทธิ รักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เพื่อคานวณหาต้นทุนผู้ป่วยนอก พบว่า ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาล มีต้นทุนการรักษาผู้ป่วยนอก
สูงสุด เท่ากับ 687.61 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือสิทธิรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ
674.46 บาทต่อครั้ง และสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม มีต้นทุนการรักษาผู้ป่วยนอกต่าสุด เท่ากับ
465.71 บาทต่อครั้ง
5. การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น ผู้ ป่ ว ยในต่ อ วั น นอน รายสิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาล น าข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยใน
รายบุ คคลมาจัดกลุ่มตามสิทธิรักษาพยาบาล โดยแบ่งออกเป็น 3 สิทธิ ได้แก่ สิ ทธิ รักษาพยาบาล
ข้าราชการ สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม และสิทธิ รักษาพยาบาลหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เพื่อคานวณหาต้นทุนผู้ป่วยใน พบว่า สิทธิรักษาพยาบาลสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ มีต้นทุนการ
รักษาผู้ ป่ว ยในสู งสุ ด เท่ากับ 4,306.51 บาทต่อวันนอน รองลงมาคือสิ ทธิรักษาพยาบาลประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 2,309.85 บาทต่อวันนอน และสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม มีต้นทุนการ
รักษาผู้ป่วยในต่าสุด เท่ากับ 2,309.85 บาทต่อวันนอน
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6. การวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นาข้อมูลผู้ป่วยในรายบุคคลมาจัดกลุ่มตามราย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแบ่งออกเป็น 3 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไขมัน
เพื่อคานวณหาต้นทุนผู้ป่วยนอก พบว่า โรคไขมันมีต้นทุนการรักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด เท่ากับ 889.50
บาทต่อครั้ง รองลงมาคือโรคความดันโลหิต เท่ากับ 649.26 บาทต่อครั้ง และโรคเบาหวาน มีต้นทุน
การรักษาผู้ป่วยนอกต่าสุด เท่ากับ 649.26 บาทต่อวันครั้ง สาหรับต้นทุน รายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จะ
นาข้อมูลผู้ป่ วยในรายบุ คคลมาจัดกลุ่มตามรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยแบ่งออกเป็น 3 โรค ได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไขมัน เพื่อคานวณหาต้นทุนผู้ป่วยใน พบว่า โรคความดัน
โลหิตมีต้นทุนการรักษาผู้ ป่ว ยในสู งสุ ด เท่ากับ 2,744.58 บาทต่อวันนอน รองลงมาคือโรคไขมัน
เท่ ากั บ 2,206.88 บาทต่อ วัน นอน และโรคเบาหวาน มีต้ นทุ น การรั กษาผู้ ป่ว ยในต่าสุ ด เท่า กั บ
2,180.34 บาทต่อวันนอน
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาลและต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บต้น ทุ น ต่ อ สิ ท ธิ รั ก ษาพยาบาลและต้ น ทุ นรายโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง ของ
โรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาล และต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลพระทองคาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปีงบประมาณ 2558 พบว่า ต้นทุนรวม มี
สัดส่วนต้นทุนค่าแรง: ต้นทุนค่าวัสดุ: ต้นทนค่าลงทุน เท่ากับ 52.89:37.09:10.02 ตามลาดับ โดยมี
ต้นทุน ค่าแรง รองลงมาคือต้น ทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุนต่าสุด ตามลาดับ ผลการวิจัยพบว่า
สัดส่วนต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษางานวิจัยในอดีต
(จันทนา สุขรัตน์อมรกุล , 2553) (มลฤดี บารุงชู, 2554) เมื่อวิเคราะห์ตามหน่วยต้นทุน พบว่า หน่วย
ต้นทุนไม่ก่อให้เกิดรายได้ : หน่วยต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ : หน่วยต้นทุนให้บริการผู้ป่วยโดยตรง :
หน่ว ยต้นทุนให้บ ริการอื่น ๆ มีสั ดส่ วนเท่ากับ 25.44:33.54:30.04:10.98 ตามล าดับ ซึ่งเป็นต้นทุน
ทางตรง ร้อยละ 74.56 และต้นทุนทางอ้อม ร้อยละ 25.44 ตามลาดับ
สาหรับการศึกษาต้นทุนต่อสิทธิรักษาพยาบาลของผู้ป่วยนอกต่อครั้งและผู้ป่วยในต่อวัน
นอน ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนผู้ป่วยนอกต่อครั้งสิทธิรักษาพยาบาลสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ มี
ต้นทุนการรักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด เท่ากับ 687.61 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือสิทธิรักษาพยาบาลประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 674.46 บาทต่อครั้ง และสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม มีต้นทุนการรักษา
ผู้ป่วยนอกต่าสุด เท่ากับ 465.71 บาทต่อครั้ง ส่วนสิทธิรักษาพยาบาลสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ
มีต้นทุนการรักษาผู้ป่วยในสูงสุด เท่ากับ 4,306.51 บาทต่อวันนอน รองลงมาคือสิทธิ รักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เท่ากับ 2,309.85 บาทต่อวันนอน และสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม มี
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ต้น ทุน การรั กษาผู้ ป่ ว ยในต่าสุ ด เท่ากั บ 2,309.85 บาทต่อ วันนอน ซึ่ งจะสั งเกตได้ว่า ต้นทุนสิ ท ธิ
รักษาพยาบาลประกันสังคมจะมีต้นทุนต่ากว่าสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการและสิท ธิรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอกต่อครั้ง และต้นทุนผู้ป่วยในต่อวันนอน
สาหรับการศึกษาต้นทุนรายโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้ป่วยในต่อวันนอน ผลการวิจัยพบว่า
โรคไขมันมีต้นทุนการรักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด เท่ากับ 889.50 บาทต่อครั้ง รองลงมาคือโรคความดัน
โลหิ ต เท่ากับ 649.26 บาทต่อครั้ง และโรคเบาหวาน มีต้นทุนการรักษาผู้ป่ว ยนอกต่าสุด เท่ากับ
649.26 บาทต่อวันครั้ง ส่วนโรคความดันโลหิตมีต้นทุนการรักษาผู้ป่วยในสูงสุด เท่ากับ 2,744.58
บาทต่อวันนอน รองลงมาคือโรคไขมัน เท่ากับ 2,206.88 บาทต่อวันนอน และโรคเบาหวาน มีต้นทุน
การรักษาผู้ป่วยในต่าสุด เท่ากับ 2,180.34 บาทต่อวันนอน
จากการสั ง เกตข้ อมู ล เบื้ องต้น และสอบถามเจ้ าหน้า ที่โ รงพยาบาลที่ เกี่ ยวข้อ ง พบว่ า
ผู้ป่วยสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมจะอยู่ในวัยทางาน มารักษาด้วยอาการไข้ ปวดหัว ท้องเสีย
ปวดเหมื่อยกล้ามเนื้อ จึงทาให้ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่ากว่าสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการและสิทธิ
รั กษาพยาบาลประกัน สุ ขภาพถ้ว นหน้า ซึ่งสิ ทธิ รักษาพยาบาลข้าราชการกับสิ ทธิรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีผู้ป่วยหลากหลายกลุ่มอายุ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมารักษาด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคไขมัน ซึ่งโรคดังกล่าวจะเป็น 3 โรคอันดับแรกของ
โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเข้ารับการรักษามากที่สุด
สาหรับเรื่องการให้บริการผู้ป่วย สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการโรงพยาบาลสามารถเรียก
เก็บค่ารักษาพยาบาลได้เต็มจานวน ในขณะที่สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคมและสิทธิรักษาพยาบาล
ประกันสุขภาพถ้วนหน้ าได้รับการจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจ่าย ผู้ให้บริการทางการแพทย์จึง
ค่อนข้างมีอิสระในการจ่ายยาให้กับสิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ และให้บริการรักษามากกว่าสิทธิ
รักษาพยาบาลอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (วิน เตชะเคหะกิจ, 2559)
ข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มุ่ง เน้ น การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น สิ ท ธิ รั กษาพยาบาลเพี ยง 3 สิ ท ธิ คื อ สิ ท ธิ
รักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม สิทธิรักษาพยาบาลประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ต้นทุนผู้ป่วยในต่อวันนอนรายโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง 3 โรค คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต
โรคไขมัน ของโรงพยาบาล 1 แห่ง เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน
สุขภาพของโรงพยาบาลระดับต่างๆ
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