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การใชขอ มูลตนทุนในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและการพัฒนาบริการสุขภาพ
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย
บุณฑริกา บัวศรี
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ
การใชประโยชนจากขอมูลตนทุนของการเจ็บปวยในเชิงเศรษฐศาสตรมีไดหลายแงมุม
เปนขอมูลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการบริการของหนวยงาน ในมุมมองของผูใหบริการที่ไดรับงบประมาณจํากัดในระบบ
การประกันสุขภาพที่จายคงทีต่ ามจํานวนผูลงทะเบียนประกันตนกับสถานพยาบาล การอยูรอดทางการเงินขึ้นอยูกับ
การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพเปนอยางมาก การใชขอมูลตนทุนของการเจ็บปวยเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพ ไดแกการเปรียบเทียบตนทุนในการรักษาพยาบาลตอราย เปรียบเทียบระหวางโรงพยาบาล หรือ
เปรียบเทียบระหวางชวงเวลาในโรงพยาบาลเดียวกัน หากตนทุนการรักษาตอราย (จนหายหรือไดผลลัพธทางคลินิก
เทากัน) ของโรงพยาบาลใดหรือชวงเวลาใดนอยกวา ก็ประเมินไดวามีประสิทธิภาพมากกวา
การศึกษาในครัง้ นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบตนทุนในการใหบริการดานสุขภาพและการนําขอมูลตนทุน
มาใชในการบริหารจัดการโรงพยาบาลและการพัฒนาบริการสุขภาพ วิธกี ารศึกษา เปนการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บ
ขอมูลยอนหลังจากบันทึกการรักษาพยาบาลในรูปแบบเอกสาร
และจากฐานขอมูลอิเลคโทรนิกสของโรงพยาบาล
มูลคาของทรัพยากรที่ใชไปในการใหบริการดานสุขภาพ ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ (2555 – 2556) โดยมีวิธีการ
ปรับคาตนทุนตางป คือ นําดัชนีราคาผูบ ริโภค (Consumer Price Index : CPI) หมวดคาตรวจรักษาและคายา ของป
2556 เทียบกับฐาน CPI ป 2555 โดยอาศัยปจจัยการปรับคาเงินเฟอ (Inflation adjustment factor : IAF) สถิติที่
ใช คือ จํานวน และรอยละ
ผลการศึกษา พบวา ตนทุนคาแรง คาวัสดุ และคางบลงทุน ของปงบประมาณ 2556 มากกวาปงบประมาณ
2555 เพียงเล็กนอย สวนตนทุนตอหนวยบริการ พบวา ปริมาณผูรับบริการผูปวยนอก ในปงบประมาณ 2556 เพิ่ม
มากขึ้น ประมาณ 2,000 ครั้ง ปริมาณผูรับบริการผูปวยใน ลดลงประมาณ 250 ราย แตวันนอนรวมกลับเพิ่มมากขึ้น
ประมาณ 100 วัน ในขณะที่ตนทุนภาพรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 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 เพิ่มมากขึ้นเล็กนอย
ในปงบประมาณ 2556 สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาดานโครงสราง และคุณภาพการบริการ โดยโรงพยาบาล
โนนสุวรรณ อยูในชวงเตรียมความพรอมเพื่อรับประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึง่ เนนการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปวย การสรางเสริมสุขภาพ และการบริหารองคกร จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) ดังนั้นในดานของตนทุนคาแรง ไดมีการสับเปลีย่ นบุคลากรใหสอดคลองกับความสามารถและ
ภาระงาน จึงเกิดความเปลีย่ นแปลงในรายละเอียดของตนทุนคาแรงในแตละหนวยตนทุน โดยเฉพาะสายพยาบาล
วิชาชีพ และคาตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย ในปงบประมาณ 2556 สายสนับสนุนไมไดรับการจัดสรร ซึง่ เปน
บุคลากรกลุมใหญในกลุมบริหารงานทั่วไป คาแรงสวนนี้จึงนอยกวาปงบประมาณ 2555 รวมทัง้ มีการบริหารจัดการ
การขึ้นปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการทุกหนวยงาน ใหปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑคือขึ้นปฏิบตั ิงานตามเกณฑขั้นต่าํ
ดานตนทุนคาวัสดุ มีมูลคาของคายา และคาวัสดุวิทยาศาสตร ที่เพิ่มมากขึ้น โดยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ
มีสัดสวนของการดูแลผูปวยโรคเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) ที่สูงมากขึ้นจากปกอน ตนทุนคายาในกลุม
ผูปวยดังกลาวซึ่งมีราคาแพงจึงสงผลใหมีมลู คาการสัง่ ใชยาเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามในปงบประมาณ 2557 มีการ
จัดทําแผนลดคาใชจายดังกลาว โดยตัง้ งบคายาไวไมเกิน 2.9 ลานบาท และคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย ไมเกิน
1.5 ลานบาท ซึ่งเปนความรวมมือขององคกรแพทย ทีมเภสัชกร และทีมเทคนิคการแพทย คาวัสดุทางการแพทย
(ทันตกรรม) ไดดําเนินการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องฟนปลอมในผูสงู อายุ โดยมีผลงานสูงกวา
เกณฑมาก ซึง่ จําเปนตองใชวัสดุทางการแพทยเพิ่มมากขึ้นจากปกอน คาใชจายตามโครงการ ในปงบประมาณ 2556
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มีการลดการจัดกิจกรรมตางๆ ลง เนื่องจากโรงพยาบาลขาดสภาพคลองทางการเงิน ตัดโครงการที่ไมจําเปนออกไป
และคงนโยบายดังกลาวไวในปงบประมาณ 2557 คาตามจายคารักษาพยาบาล OP ในจังหวัด จังหวัดบุรีรัมยได
เปลี่ยนหลักเกณฑการเรียกเก็บฯ ระหวางโรงพยาบาลภายในจังหวัดใหม จากเดิม 200 บาท/ครั้ง เปนรอยละ 70
ของคาใชจายจริง แตไมเกิน 700 บาท/ครั้ง คาใชจายในสวนนี้จึงเพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลจึงมีนโยบาย เนนการ
ใหบริการแบบ Service mind ดูแลเหมือนญาติมิตร และเนนการออกชุมชน ดูแลใกลชดิ ถึงที่บาน และในชุมชน
เพื่อสรางความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการใหกับคนในชุมชน
ดานตนทุนลงทุนมีการตอเติมดานอาคาร สถานที่ ปรับปรุงภูมทิ ัศน รวมถึงการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณดาน
การแพทย และครุภัณฑสํานักงานเพิ่มเติม เตรียมความพรอมเพือ่ รับประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
และครุภัณฑสวนใหญมีอายุการใชงานมากกวา 5 ป
ในปงบประมาณ 2556 เนนคุณภาพการบันทึกขอมูลลงในโปรแกรม HosXP ซึง่ เปนฐานขอมูลในการ
ใหบริการผูปวย ตัง้ แตแรกรับจนกลับบาน ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และไมมีการยกเลิก Visit ทุกกรณี
และเมื่อใหบริการตองลงขอมูลใหครบถวน สมบูรณ ทุกจุดการใหบริการ เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศซึง่
ตอบสนองความตองการของผูใชในการนําฐานขอมูลไปพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เชน การดึงรายงาน 10 อันดับ
โรคที่ Admit มากที่สุดในรอบเดือน พรอมคาใชจา ย เพื่อวิเคราะหแนวโนมการเกิดโรค และแนวโนมของคาใชจา ยที่
โรงพยาบาลเสียไปใน 1 เดือน
เอกสารอางอิง
คูมือการศึกษาตนทุนหนวยบริการ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ธันวาคม 2556
รายงานสถานการณการเงิน การคลัง โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย ปงบประมาณ 2555.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. (เอกสารอัดสําเนา)
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
http://www.hitap.net/costingmenu/ 8 สิงหาคม 2556
สรุปตนทุนตอหนวยบริการ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรมั ย ปงบประมาณ 2555. สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย. (เอกสารอัดสําเนา)
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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

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

595

427

IAF = CPI 2013 (101.94) / CPI 2012 (100.96) (ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) หมวดคาตรวจรักษาและคายา)

ต้ นทุนการให้ บริการสุขภาพของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ปี งบประมาณ 2555 - 2556
60.00
48.40

ต้ นทุน (ล้ านบาท)

50.00
40.00
30.00

27.20 27.90
17.20 18.30

20.00

4.00 4.30

10.00
LC

MC

CC
2555

2556

Total

50.50

