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การใชขอมูลตนทุนในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและการพัฒนาบรกิารสุขภาพ 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย 

 
บุณฑริกา   บัวศรี 

นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 

 
การใชประโยชนจากขอมูลตนทุนของการเจ็บปวยในเชงิเศรษฐศาสตรมีไดหลายแงมุม เปนขอมูลในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการบริการของหนวยงาน ในมุมมองของผูใหบริการท่ีไดรับงบประมาณจํากัดในระบบ
การประกันสุขภาพท่ีจายคงท่ีตามจํานวนผูลงทะเบยีนประกันตนกับสถานพยาบาล การอยูรอดทางการเงินขึ้นอยูกับ
การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเปนอยางมาก การใชขอมูลตนทุนของการเจ็บปวยเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ ไดแกการเปรียบเทียบตนทุนในการรักษาพยาบาลตอราย เปรียบเทียบระหวางโรงพยาบาล หรือ
เปรียบเทียบระหวางชวงเวลาในโรงพยาบาลเดยีวกัน หากตนทุนการรักษาตอราย (จนหายหรือไดผลลัพธทางคลินิก
เทากัน) ของโรงพยาบาลใดหรือชวงเวลาใดนอยกวา ก็ประเมินไดวามีประสิทธิภาพมากกวา 
 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบตนทุนในการใหบริการดานสขุภาพและการนําขอมูลตนทุน
มาใชในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและการพัฒนาบริการสุขภาพ วิธกีารศึกษา เปนการศึกษาเชงิพรรณนา เก็บ
ขอมูลยอนหลงัจากบันทึกการรักษาพยาบาลในรูปแบบเอกสาร และจากฐานขอมูลอิเลคโทรนิกสของโรงพยาบาล  
มูลคาของทรัพยากรท่ีใชไปในการใหบริการดานสขุภาพ ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ (2555 – 2556)   โดยมีวิธีการ
ปรับคาตนทุนตางป คือ นําดชันีราคาผูบริโภค (Consumer Price Index : CPI) หมวดคาตรวจรักษาและคายา ของป 
2556 เทียบกับฐาน CPI ป 2555  โดยอาศยัปจจัยการปรับคาเงินเฟอ (Inflation adjustment factor : IAF) สถติิท่ี
ใช คือ จํานวน และรอยละ 

ผลการศึกษา พบวา ตนทุนคาแรง คาวัสดุ และคางบลงทุน ของปงบประมาณ 2556  มากกวาปงบประมาณ  
2555 เพียงเล็กนอย สวนตนทุนตอหนวยบริการ พบวา ปริมาณผูรับบริการผูปวยนอก ในปงบประมาณ  2556  เพ่ิม
มากขึ้น ประมาณ 2,000 คร้ัง  ปริมาณผูรับบริการผูปวยใน ลดลงประมาณ 250 ราย แตวันนอนรวมกลับเพ่ิมมากขึ้น
ประมาณ 100 วัน ในขณะท่ีตนทุนภาพรวมเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 ลานบาท  สงผลให Cost per OP Visit , Cost per IP 
Admission, Cost per Day IP, Cost per AdjRW IP  ลดลง ในปงบประมาณ  2556   

จากการวิเคราะหขอมูลตนทุน  พบวา ตนทุนคาแรง คาวัสดุ คาลงทุน และตนทุนรวม เพ่ิมมากขึ้นเล็กนอย
ในปงบประมาณ 2556  สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาดานโครงสราง และคุณภาพการบริการ  โดยโรงพยาบาล
โนนสุวรรณ  อยูในชวงเตรียมความพรอมเพ่ือรับประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  ซ่ึงเนนการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวย  การสรางเสริมสขุภาพ และการบริหารองคกร  จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน)  ดังน้ันในดานของตนทุนคาแรง  ไดมีการสับเปลีย่นบุคลากรใหสอดคลองกับความสามารถและ
ภาระงาน  จึงเกิดความเปลีย่นแปลงในรายละเอียดของตนทุนคาแรงในแตละหนวยตนทุน  โดยเฉพาะสายพยาบาล
วิชาชีพ  และคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย  ในปงบประมาณ  2556  สายสนับสนุนไมไดรับการจัดสรร  ซ่ึงเปน
บุคลากรกลุมใหญในกลุมบริหารงานท่ัวไป  คาแรงสวนน้ีจึงนอยกวาปงบประมาณ  2555  รวมท้ังมีการบริหารจัดการ
การขึ้นปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการทุกหนวยงาน  ใหปฏิบตัติามหลักเกณฑคือขึ้นปฏิบตัิงานตามเกณฑขั้นต่าํ  

ดานตนทุนคาวัสด ุ มีมูลคาของคายา  และคาวัสดุวิทยาศาสตร  ท่ีเพ่ิมมากขึ้น  โดยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  
มีสัดสวนของการดแูลผูปวยโรคเร้ือรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสงู) ท่ีสูงมากขึ้นจากปกอน ตนทุนคายาในกลุม
ผูปวยดังกลาวซ่ึงมีราคาแพงจึงสงผลใหมีมูลคาการสัง่ใชยาเพ่ิมมากขึ้น  อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2557 มีการ
จัดทําแผนลดคาใชจายดงักลาว  โดยตัง้งบคายาไวไมเกิน 2.9 ลานบาท และคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  ไมเกิน 
1.5 ลานบาท  ซ่ึงเปนความรวมมือขององคกรแพทย  ทีมเภสชักร และทีมเทคนิคการแพทย  คาวัสดุทางการแพทย
(ทันตกรรม)  ไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเร่ืองฟนปลอมในผูสงูอาย ุ  โดยมีผลงานสูงกวา
เกณฑมาก ซ่ึงจําเปนตองใชวัสดุทางการแพทยเพ่ิมมากขึ้นจากปกอน  คาใชจายตามโครงการ ในปงบประมาณ 2556 



2 
 

มีการลดการจัดกิจกรรมตางๆ ลง เน่ืองจากโรงพยาบาลขาดสภาพคลองทางการเงิน  ตัดโครงการท่ีไมจําเปนออกไป  
และคงนโยบายดังกลาวไวในปงบประมาณ  2557  คาตามจายคารักษาพยาบาล OP ในจังหวัด   จังหวัดบุรีรัมยได
เปลี่ยนหลักเกณฑการเรียกเก็บฯ ระหวางโรงพยาบาลภายในจังหวัดใหม  จากเดิม 200 บาท/คร้ัง  เปนรอยละ 70 
ของคาใชจายจริง  แตไมเกิน 700 บาท/คร้ัง  คาใชจายในสวนน้ีจึงเพ่ิมมากขึ้น  โรงพยาบาลจึงมีนโยบาย เนนการ
ใหบริการแบบ Service  mind  ดูแลเหมือนญาติมิตร  และเนนการออกชุมชน ดูแลใกลชดิถงึท่ีบาน และในชุมชน  
เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพบริการใหกับคนในชุมชน      

ดานตนทุนลงทุนมีการตอเติมดานอาคาร สถานท่ี  ปรับปรุงภูมิทัศน  รวมถึงการจัดซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณดาน
การแพทย และครุภัณฑสํานักงานเพ่ิมเติม เตรียมความพรอมเพ่ือรับประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  
และครุภัณฑสวนใหญมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป     
 ในปงบประมาณ  2556  เนนคุณภาพการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม HosXP  ซ่ึงเปนฐานขอมูลในการ
ใหบริการผูปวย   ตัง้แตแรกรับจนกลับบาน  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และไมมีการยกเลิก Visit ทุกกรณี  
และเม่ือใหบริการตองลงขอมูลใหครบถวน สมบูรณ ทุกจุดการใหบริการ  เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศซ่ึง
ตอบสนองความตองการของผูใชในการนําฐานขอมูลไปพัฒนาคณุภาพการใหบริการ เชน การดงึรายงาน 10 อันดับ
โรคท่ี Admit มากท่ีสุดในรอบเดือน พรอมคาใชจาย เพ่ือวิเคราะหแนวโนมการเกิดโรค และแนวโนมของคาใชจายท่ี
โรงพยาบาลเสียไปใน 1 เดือน 
 
เอกสารอางอิง 
คูมือการศึกษาตนทุนหนวยบรกิาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ธันวาคม 2556 
รายงานสถานการณการเงิน การคลัง โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย  ปงบประมาณ  2555.   

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.  (เอกสารอัดสําเนา) 
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

http://www.hitap.net/costingmenu/  8  สิงหาคม  2556 
สรุปตนทุนตอหนวยบรกิาร  โรงพยาบาลชุมชน  จงัหวัดบุรีรมัย  ปงบประมาณ  2555.  สํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย.  (เอกสารอัดสาํเนา) 
  



3 
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบ Unit Cost  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  ปงบประมาณ  2555 – 2556 
 

รายการ 2555 2555*IAF 2556 

OP Visit per year 48,934 51,770 

Cost per OP Visit 589 595 427 

IP Admission per year 2,406 2,272 

Length of Stay 6,721 6,810 

Cost per IP Admission 5,594 5,648 5,594 

Cost per Day IP 2,002 2,021 2,037 

Cost per AdjRW IP 10,079 10,177 9,809 
 
IAF =  CPI 2013 (101.94) / CPI 2012 (100.96)  (ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI)  หมวดคาตรวจรักษาและคายา) 
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ต้นทนุการให้บริการสขุภาพของโรงพยาบาลโนนสวุรรณ ปีงบประมาณ 2555 - 2556

2555 2556


