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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหน่ึงของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

 

 
 
 

โรงพยาบาลตางๆ ใหความสําคัญกับระบบการบริหารจัดการ และปรับตัวเพือ่
ประสิทธภิาพขององคกร รองรับการแขงขันและเพือ่ความอยูรอดทางการเงินมากข้ึน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนองคการมหาชน 
 

ชาญวิทย  ทระเทพ 

 

 
 

- โรงพยาบาลของรัฐมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการองคกร ตลอดจนระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการมาแลวเปนระยะ โดยเฉพาะในชวงวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในป 2540  
และเม่ือเริ่มระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา (30 บาทรักษาทุกโรค) อันเนื่องมาจากแรงกดดันของ
กลไกการจายเงินปลายปดและงบประมาณที่จํากัด  ในขณะท่ีภาระงานเพิ่มขึ้น 

- ความพยายามควบคุมตนทุนสงผลตอขวัญกําลังใจของบุคลากรและปญหาสมองไหล 
- มีการเพิ่มบริการที่อยูนอกสิทธิประโยชนตลอดจนผลักดันการปรับเปลี่ยนกลไกการจายเงินสําหรับ

บริการท่ียุงยากซับซอนและท่ีตองใชเทคโนโลยีราคาแพง  และการทําการตลาดในบริการตรวจ
สุขภาพและสวัสดิการรักษาพยาบาลของขาราชการ และบริการขามพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อเพิ่มรายได 

- การปรับปรุงประสิทธิภาพยังคงดําเนินตอไปตามนโยบาย Good Health at Low Cost 
- โรงพยาบาลของรัฐในรูปแบบองคการมหาชนท่ีนํารองไว มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพกวา

โรงพยาบาลในระบบราชการในพื้นที่ใกลเคียงกัน เม่ือประเมินโดยดัชนีเฝาระวังหลายๆ ดาน 
 
 
 

(1) สถานการณในประเทศโดยยอ แนวโนมในระยะ 10 ปและเหตผุลประกอบ 
 
สถานการณในประเทศโดยยอ 

หลังป พ.ศ. 2529 คาใชจายดานสุขภาพและงบประมาณดานสุขภาพของประเทศไทยเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว เม่ือมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางมากเกินกวารอยละ 8 ในชวงเศรษฐกิจฟองสบู ทําให
งบประมาณดานสาธารณสุขของประเทศท่ีเคยไดรับเพียงรอยละ 3-4 ของงบประมาณทั้งหมด เพิ่มขึ้น
เปนมากกวารอยละ 5 ของงบประมาณของรัฐ มีการลงทุนพื้นฐานดานบริการสาธารณสุขอยางมาก          
ท้ังการขยายสถานบริการในระดับสถานีอนามัยและโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) การขยายจํานวนเตียงใน
โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) รวมทั้งจัดระบบบัตรประกันสุขภาพและระบบ
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สวัสดิการรักษาพยาบาลผูมีรายไดนอยครอบคลุมมากขึ้น จนงบประมาณดานสาธารณสุขเพิ่มเปนรอยละ 
8 ในปพ.ศ. 2540 ซึ่งเปนปที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย  

เม่ือมีการประกาศลดคาเงินบาทในวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 25401 ทําใหตนทุนการ
รักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงไดมีการวิเคราะหขอมูลรายรับรายจาย เงินบํารุงของโรงพยาบาลศูนย
โรงพยาบาลท่ัวไปจากระบบรายงาน 0110 รง. 5 ท่ีมีการเก็บเปน Digital Format แลวในชวงนั้น โดย
คณะของ นพ.วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร  และการศึกษาปจจัยพยากรณในโรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาล
ท่ัวไปในภาวะวิกฤตการเงิน โดย นพ.จิรุตม ศรีรัตนบัลล และกองโรงพยาบาลภูมิภาค2  รวมทั้งมีการตั้ง
กลุมวิเคราะหสถานการณ รพ.รัฐ ในภาวะวิกฤตโดยกองโรงพยาบาลภูมิภาครวมกับ สวรส. ซึ่งไดมีการ
ออกเอกสารวิเคราะหออกมา 4 ฉบับ ไดแก “ลมท้ังยืน”3, “มาตรการปรับปรุงสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ”, “ขอมูลสําคัญเพื่อการกํากับการทางการเงิน” เปนตน ทําใหเกิดการเรงพัฒนาประสิทธิภาพ
โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในหลายดาน และผลการดําเนินการทั้งหมดน้ีถูก
ประมวลใหกลายเปนนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข คือ Good Health at Low Cost มีการ
กําหนดแนวทางในการดําเนินการท่ีไดผลหลายประการ เชนการชี้แจงและเรงรัดให รพศ. รพท.
ดําเนินการตามนโยบายอยางเครงครัด, การประกาศใชมาตรการปฏิรูประบบบริหารเวชภัณฑ ไดแกการ
จํากัด Item ยาใน รพ.แตละระดับ การจัดซื้อยารวมกันระดับจังหวัด การคุมคลังยามิใหมียาคางมากเกิน 
3 เดือน เปนตน 4 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารดานยาและเวชภัณฑซึ่งเก็บขอมูลการจัดซื้อยาจากทุก
รพ. และรายงานเปรียบเทียบราคาซื้อยาจากบริษัทตาง ๆ ของรพ.ตางๆ เปรียบเทียบกันทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการจัดซื้อขึ้นอยางมาก การเฝาระวังและติดตามประเมินผลการดําเนินการของ รพศ.        
รพท.อยางใกลชิด และแจงผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับ รพ.ขนาดใกลเคียงกันทุกไตรมาส ผลการ
ดําเนินการตามนโยบายน้ีทําใหรายจายรวมของ รพศ.รพท.เพิ่มขึ้น  ต่ํากวาที่ประมาณการ เม่ือเทียบกับ
อัตราเงินเฟอจากการลดคาเงินบาทและปริมาณการใหบริการท่ีเพิ่มมากขึ้นในระหวางป 2540-2542 
รวมทั้งทําใหรพ.ท่ีมีหนี้สินมากวาเงินบํารุงจํานวน 13 แหงลดลงเหลือเพียง 2 แหง สถานะการเงินของ 
รพศ. รพท. มีความม่ันคงขึ้นมาก 5  มาตรการตาง ๆ ท้ังหมดนี้กลายเปนแบบแผนของการพัฒนา
ประสิทธิภาพโรงพยาบาลในปจจุบันตอมา อยางไรก็ตามนอกเหนือจากการสรางประสิทธิภาพ โดยใช
มาตรการในการลดตนทุนตาง ๆ แลว โรงพยาบาลยังหันมาเรงรัดเร่ืองการจัดเก็บรายไดใหมีความ
ครอบคลุมครบถวนมากขึ้น ดังนั้นสถานะเงินบํารุงของโรงพยาบาลตาง ๆ จึงมีความม่ันคงมากขึ้นอยาง
ชัดเจน 
 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจทําใหประเทศไทยตองมีการกูเงินจากธนาคารโลกและธนาคาร
พัฒนาเอเชีย ซึ่งมีขอกําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขตองดําเนินการใหมีรพ.ในกํากับรัฐขึ้น ซึ่งในป พ.ศ. 
2542 มีการออก พรบ.องคการมหาชน และไดออก พรฎ.จนบานแพวไดกลายเปน รพ.ในกํากับรัฐ เปน
แหงแรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดใหสํานักงบประมาณดําเนินการปฏิรูป
ระบบงบประมาณใหกลายเปนระบบงบประมาณมุงเนนผลลัพท ผลงาน (Performance based 
budgeting system) ซึ่งไดมีการเลือกกอง รพ.ภูมิภาคใหเปนหนวยงานนํารอง โดยมีการลงนามใน
ขอตกลงระหวางสํานักงบประมาณกับกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2542 โดยเร่ิมมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบบัญชีใหเปนเกณฑพึงรับพึงจายนํารองใน รพศ.ชลบุรี, รพศ.สระบุรี และรพศ.ขอนแกน 
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เริ่มมีการหาตนทุนตอหนวยบริการ รวมทั้งการติดตามกํากับประเมินผลลัพทผลงาน ในป พ.ศ. 2543 
การสงขอมูลการจัดซื้อยาในศูนยขอมูลขาวสารดานยาและเวชภัณฑเร่ิมมีความครบถวน และเปนท่ีรูจัก
กันแพรหลายมากขึ้น เริ่มมีหลักฐานการใชขอมูลจากศูนยขอมูลขาวสารดานยาและเวชภัณฑ สามารถ  
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารเวชภัณฑได 6  

ป พ.ศ. 2544 เริ่มนํารองโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคใน 6 จังหวัด และขยายเปน 21 จังหวัด 
ในปพ.ศ. 2545 โครงการขยายไปครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเงินการคลัง
สาธารณสุข โดยปรับเปลี่ยนจากการจัดสรรงบประมาณตามขนาดสถานบริการมาเปนการจัดสรร
งบประมาณตามจํานวนประชากรในพื้นท่ีรับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุขไดจัดเตรียมวิธีการหาตนทุน
ผูปวยนอก ผูปวยในอยางหยาบ และตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพตาง ๆ รวมทั้งนําเครื่องมือใหม ๆ มาใชใน
การวัดประสิทธิภาพ เชน DEA, RW และ LOS ของ DRG เปนตน พรอมกันนั้นกระทรวงสาธารณสุขได
ออกนโยบายและคูมือทางบัญชี ใหปรับเปลี่ยนระบบบัญชีเกณฑเงินสดใหเปนเกณฑพึงรับพึงจาย เร่ิมมี
การจัดตั้ง CFO ของ รพศ. รพท. และใน สสจ. ในปพ.ศ. 2545-2546 พรอมกับมีการฝกอบรมเจาหนาที่
การเงิน ในป พ.ศ. 2546 ระบบรายงานกิจกรรมและการเงินการคลัง  0110 รง. 5 ปรับเปล่ียนเปน
รายงานผาน Web และเร่ิมจัดทําดัชนีวิเคราะห และเฝาระวังสถานการณการเงินการคลังขึ้น แสดงผล
วิเคราะหผาน Web เชนเดียวกับโรงพยาบาลโรงเรียนแพทยก็มีความพยายามที่จะศึกษาตนทุนตอหนวย
บริการ ซึ่งก็พบวาตนทุนตอหนวยบริการรักษาพยาบาลสูงกวางบประมาณที่ไดรับ7  ในปเดียวกันนี้เอง
กระทรวงสาธารณสุขไดทบทวนอัตราคารักษาพยาบาลของหนวยบริการในกระทรวงสาธารณสุข โดย
พยายามใชขอมูลท่ีเปน Activity Based โดยแบงตนทุนเปน Labor Cost, Material Cost, Capital Cost, 
Indirect Cost และประกาศใชอัตราคารักษาพยาบาลใหมในปพ.ศ. 2547 ทําใหรพ.ของรัฐในสังกัดอื่นพา
กันปรับคารักษาพยาบาลกันไปท้ังหมด พรอมกันน้ันกระทรวงสาธารณสขุก็ดําเนินการจัดตั้งศูนยเฝา
ระวังดานการเงินการคลังในระดับเขตและระดับจังหวัด รวมทั้งวิเคราะหขอมูลการเงินการคลัง โดยแบง
รพศ. รพท. รพช. เปนระดับตาง ๆ 7 ระดับ เพื่อการเฝาระวัง ในปพ.ศ. 2547 โดยมกีารนําเสนอขอมูลผล
การวิเคราะหดานการเงินการคลังในที่ประชุมสํานักงานปลัดกระทรวงทุกเดือน และเสนอผลวิเคราะหผาน 
Web ตลอดเวลา จนถึงปพ.ศ. 2549 จากนั้นผลวิเคราะหถูกนําเสนอในที่ประชุมสํานักตรวจราชการทุกเดือน  

ปพ.ศ. 2549 มีความพยายามท่ีจะนํารองการพัฒนาระบบบัญชีตนทุน และการหาตนทุนตอ
บริการโดยวิธี Activity based costing ของหนวยบริการตาง ๆ  รวมทั้งมีการศึกษาการใชเคร่ืองมือ
วิเคราะหขอมูลการเงินการคลังเพื่อแสดงประสิทธิภาพของหนวยบริการ เชน DEA เปนตน หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการลดตนทุนยิ่งกลายเปนแนวทางหลัก ดังมีหลกัฐาน
จากการทํา Compulsory Licensing กลุมยาที่มีราคาแพงและมีความจําเปนตองใชจํานวนมาก เปนตน 
 
แนวโนมในระยะ 10 ปขางหนา 
 กระแสความตื่นตัวในเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในชวง 10 ปท่ีผานมาน้ันกลายเปนกระแสหลัก
หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 เปนตนมา โดยใชนโยบาย Good Health at Low Cost เปนตัว
ขับเคลื่อน มาตรการตาง ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศใช ไดมีการพัฒนาระบบกํากับติดตาม 
ประเมินผล ทําใหการพัฒนาประสิทธิภาพกาวหนาไปไดอยางรวดเร็ว และมีรายงานการศึกษาผลของการ
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ดําเนินการตามมาตรการเหลานี้ หลังโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการเงิน
การคลังสุขภาพ สงผลกระทบตอสถานบริการตางๆ  ทําใหรายรับที่เคยมาจากภาครัฐและประชาชนรวม
จาย กลับกลายเปนรายรับสวนใหญตองมาจากงบประมาณเหมาจายรายหัว ขณะที่จํานวนผูรับบริการ
ผูปวยนอกเพิ่มมากขึ้น ยิ่งทําใหสถานบริการทุกระดับตองเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตนทุนกันเปนการใหญ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งรายรับจากท่ีประชาชนจายหายไปจากระบบจํานวนมากเพราะมีหลักประกันสุขภาพ
แลว เหลือรายรับใหโรงพยาบาลเรียกเก็บเพียงไมก่ีแหง ไดแกประกันภัยบุคคลที่สาม และสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ ดังน้ันโรงพยาบาลตาง ๆ จึงหันมาเรงรัดเพิ่มรายรับจากเงินทั้งสองสวนนี้          
ซ่ึงนับวันผูรับผิดชอบงบประมาณท้ังสองสวนนี้ ก็จะเรงออกระเบียบใหเกิดความยากลําบากในการ
เบิกจายมากข้ึน เพื่อไมใหงบประมาณในสองสวนนี้เพิ่มขึ้นรวดเร็วเกินไป การเพิ่มประสิทธิภาพในชวง
หลังจึงมีแนวโนมท่ีจะตองมุงเนนการลดตนทุนเปนหลัก 

ถึงแมวาเปาหมายการพัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงของแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10 
(2550-2554) ขอ 5 กําหนดเปาหมายหลักไววา ระบบบริการสุขภาพและการแพทยท่ีมีประสิทธิภาพ             
มีการใชเทคโนโลยีอยางพอประมาณตามหลักวิชาการอยางถูกตอง เหมาะสม ทําใหผูรับบริการมีความ
อุนใจและผูใหบริการมีความสุข แตการท่ีทรัพยากรสาธารณสุขที่สถานบริการไดรับ สวนใหญมาจาก
ภาครัฐซึ่งมีภาระที่จะตองใชจายในภารกิจท่ีหลากหลาย จึงไมสามารถเพิ่มทรัพยากรสาธารณสุขไดเร็ว
เทากับปญหาและความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปได แนวโนมการสรางประสิทธิภาพจึงยังคงมุงเนนไปที่
การลดตนทุนเปนหลัก  
 
(2) ลักษณะผลกระทบและอิทธิพลท่ีตอความพยายามในการบรรลุถึงคานิยมตางๆ ของระบบ

หลักประกันสุขภาพท่ีสําคัญ เชน คุณภาพ การควบคุมตนทุน ความเปนธรรมในการเขาถึง
บริการ  การกระจายภาระทางการเงิน  เปนตน    

 
ผลกระทบและอิทธพิลตอความพยายามในการควบคุมตนทุน 

วิธีการหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพในสภาวะแวดลอมดานสุขภาพปจจุบัน กลายเปนการมุง
จํากัดตนทุนเปนหลัก ดังจะเห็นมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเปน Provider รายใหญ จาก
นโยบาย Good Health at Low Cost เชน มาตรการบริหารระบบเวชภัณฑ การจัดซ้ือยารวม, 
Compulsory Licensing เปนตน ขณะท่ีหนวยงานที่ดูแลดานกําลังคนเชน กพ. ก็ใชกลวิธีท่ีทําใหลด
จํานวนขาราชการลง เชน การอนุมัติ ซี 9 ใหสํานักงานปลัดกระทรวงถึง 700 ตําแหนง แตตองหา
ตําแหนงมายุบเงินเดือนมารวม ทําใหมีขาราชการจํานวนนอยลง แมวาจํานวนซีจะสูงขึ้น เปนตน หรือ
สํานักงบประมาณก็ใชวิธีการกําหนดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขใหมีกรอบวงเงินอยูในแตละป 
ไมวางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพจะเพิ่มเหมาจายรายหัวเทาไร งบประมาณรวมของกระทรวง
สาธารณสุขก็จะเพิ่มในสัดสวนที่ถูกจํากัด ดังนั้น การเพิ่มเงินเหมาจายรายหัวนั้น ขอเท็จจริงคือโยก
งบประมาณของกรมอื่นมาแทน กรมอื่นจึงจะตองปรับลดงบประมาณลงตามลําดับ เชนกัน ผลที่ตามมา
คือเกิดความปนปวนในระบบสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคที่ไดรับทรัพยากรลดลง ดังจะเห็นปญหาโรคท่ี
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เคยควบคุมได เริ่มจะควบคุมไมได เชน ไขเลือดออก แมแตโรคทองรวงรุนแรงก็ยังแพรระบาดถึง              
30 จังหวัด ในปพ.ศ. 2550 

ในระดับหนวยบริการเชนโรงพยาบาลก็มีความพยายามจะลดคาใชจายโดยการตัดงบประมาณ
คาเวรนอกเวลา คาน้ํา คาไฟ คานํ้ามัน เปนตน  ทําใหขวัญกําลังใจของบุคลากรท่ีทํางานในระบบลดลง 
เกิดปญหาสมองไหลตามมา จนเกิดความขาดแคลนบุคลากรหลายวิชาชีพในระบบอยางมาก  

โรงพยาบาลบานแพวซึ่งเปนโรงพยาบาลในกํากับรัฐแสดงความสามารถในการบริหาร
ประสิทธิภาพในเร่ืองการลดตนทุน โดยการบริหารคลังพัสดุตาง ๆ ใหมีการหมุนเวียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทั้งน้ีโรงพยาบาลแหงน้ีมีมูลคาวัสดุคงคลังตํ่าที่สุด และมีหลักฐานวามีการตอรอง
ราคายาจนซื้อยาไดในราคาคอนขางต่ําท่ีสุดมาโดยตลอด 

ในสวนผูซื้อบริการท่ีมุ งสรางประสิทธิภาพโดยพยายามที่จะให มีการจํา กัดตนทุนคือ
กรมบัญชีกลางที่ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาล ซ่ึงไดเริ่มปรับปรุงสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลในเชิง
ลดทอนต้ังแตป พ.ศ. 25408 ไดสรางกลไกในการบริหารจัดการที่ซับซอนในการเรียกหน้ีจากหนวย
บริการ และอาศัยการสรางอุปสรรค การตรวจสอบตาง ๆ ทําใหการเรียกหนี้ทําไดดวยความยากลําบาก
ภายใตกรอบรายการจายที่จํากัด นอกจากนี้ยังมีการจํากัดยาและเวชภัณฑที่ใชอีกดวย 

 
ผลกระทบและอิทธพิลตอความพยายามในการเพิม่ผลลพัทผลผลิต 

ในสวนของผูใหบริการหนวยบริการขนาดเล็กที่ไมสามารถสรางบริการเพิ่มขึ้นไดเอง ก็มีความ
พยายามที่จะเพิ่มผลผลิต โดยเฉพาะผลผลิตนอกสิทธิประโยชนของหลักประกันสุขภาพตางๆ เชน 
การแพทยแผนไทย, สปา เปนตน ทั้งนี้นอกจากจะทําใหใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชนเพิ่มขึ้น
แลว เปาประสงคหลักยังเปนการเพิ่มรายรับจากบริการท่ีอยูนอกสิทธิประโยชนเหลาน้ีอีกดวย สวนสถาน
บริการขนาดใหญท่ีสามารถพัฒนาและมีการลงทุนเทคโนโลยีทางการแพทย ก็ผลักดันบริการท่ียุงยาก
ซับซอน และตองการใชเทคโนโลยีที่มีราคาแพง ใหมีการจายเงินในลักษณะ Open End แทนที่จะรวม
ภายใตเหมาจายรายหัว ไดแก Disease Management ตาง ๆ รวมท้ัง High Cost Care เปนตน สงผลให
สัดสวนเงินดาน High Cost และ Accident/Emergency เพิ่มจํานวนขึ้นในสัดสวนที่สูงท่ีสุดทุกป 

โรงพยาบาลบานแพวที่เปนโรงพยาบาลในกํากับรัฐ ก็มีความพยายามที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโดย
การเพิ่มผลผลิต ผลลัพท ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมไดแกการขยายบริการตรวจสุขภาพขาราชการ ซ่ึงอยูใน
สิทธิประโยชนของสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ เขาไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทํา
ใหมีรายรับเพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งขยายบริการไปครอบคลุมแรงงานตางดาวและประกันสังคมในพ้ืนที่
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดขางเคียงอยางเขมแข็ง นอกจากนี้ยังขยายบริการในสวนโครงการพิเศษ
ตาง ๆ ของสํานักงานประกันสุขภาพแหงชาติ เชน การผาตัดเปลี่ยนกระจกตาในผูปวยตอกระจกออก
นอกพื้นที่เขาไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกดวย 

ในสวนของผูซื้อบริการกองทุนตาง ๆ มีความพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตผลลัพท ในรูปของสิทธิ
ประโยชน ดังเชน สปสช. พยายามท่ีจะขยายสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้น หรือทําสิทธิประโยชนเดิมอยูแลวใหมี
ความชัดเจน และเปนจุดสนใจมากขึ้น เชนโครงการในกลุม Disease Management หลายๆ โรคเปนตน 
นอกจากนี้ยังมีความพยายามจะขยายสิทธิประโยชนไปยังโรคที่ตองการใชทรัพยากรจํานวนมากในระยะ
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ยาว เชนการลางไตในผูปวยไตวายเร้ือรังระยะสุดทาย การใหยาตานไวรัสเอดสเปนตน ในสวนของ
ประกันสังคมมีความพยายามจะเพิ่มสิทธิประโยชนในการใหความสะดวกตาง ๆ มากขึ้น หรือเพิ่มวงเงิน
มากขึ้น เชน คาคลอด จาก 6000 บาทเพิ่มเปน 12000 บาทเปนตน แตเปนสิทธิประโยชนที่มุงตรงไปยัง
ผูประกันตนโดยตรง 
 
ผลกระทบและอิทธพิลตอความพยายามในการกระจายภาระทางการเงนิ 

ผูซื้อบริการที่ใชวิธีกระจายภาระทางการเงินคือกรมบัญชีกลางที่ดูแลสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ โดยใชกลวิธีผลักผูมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการใหไปใชสิทธิประกันสังคม                
ในกรณีท่ีมีสิทธิประกันสังคมดวย ซึ่งสิทธิประกันสังคมนั้นจํากัดบริการอยูเฉพาะในสถานบริการคูสัญญา
หลัก ขณะที่สวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการมีสิทธิที่จะเขารักษาพยาบาลที่ใดก็ได ทําใหเกิดปญหา
การใชสิทธิในกลุมนี้ และกลายเปนวาหากตองการยาเดิม จากโรงพยาบาลเดิม ก็ตองชําระเงินเอง เพราะ
มักไมตรงกับโรงพยาบาลคูสัญญาหลักที่สํานักงานประกันสังคมกําหนดให 
 

(3) รูปธรรมหรือเคร่ืองช้ีวัดระดับท่ีสาํคญัของปจจัยนัน้   
 

กระทรวงสาธารณสุขไดติดตามกํากับตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพผาน Web Site ดังตารางท่ี 1 
แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเขตตาง ๆ ซึ่งเม่ือเลือกเขตจะแสดงขอมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพของจังหวัด
ตาง ๆ เม่ือเลือกจังหวัด ก็จะแสดงตัวช้ีวัดของโรงพยาบาลตาง ๆ ในจังหวัดน้ันๆ เปนตน 
 

ตารางท่ี 1 ดัชนวีิเคราะหสําหรับการเฝาระวังดานการเงนิ 
 

  เขต 
จํานวน
สง / 

ท้ังหมด 

ระดับความ
รุนแรงสถานะ
ทางการเงิน 

Quick 
Ratio 
(CF) 

Current 
Ratio 
(CF) 

I/E 
Ratio 
(CF) 

คาใชจายดาน
บุคลากรตอ
คาใชจายจาก
การดําเนินงาน 

ตนทุน
เฉล่ียผูปวย
นอก รพช. 

ตนทุนเฉล่ีย
ผูปวยนอก 
รพท./รพศ. 

ตนทุน
เฉลี่ยผูปวย
ใน  รพช. 

ตนทุนเฉล่ีย
ผูปวยใน 
รพท./รพศ. 

1 86 / 87  1  0.69  0.78  0.94  51.37  437.43  395.25  6,124.07  7,114.50  

2 39 / 39  5  0.79  0.99  0.96  48.76  476.64  423.99  6,673.01  7,631.85  

3 36 / 37  7  1.67  1.93  1.07  55.93  360.66  320.92  5,049.26  5,776.61  

4 32 / 32  7  1.74  1.90  1.07  60.78  341.25  314.90  4,777.44  5,668.16  

5 24 / 28  7  1.02  1.16  1.03  54.72  362.19  327.81  5,070.68  5,900.58  

6 35 / 35  7  1.77  2.01  1.17  52.92  390.43  349.01  5,466.02  6,282.15  

7 17 / 17  7  1.52  1.63  1.00  49.84  508.48  452.83  7,118.67  8,150.86  

8 27 / 28  7  1.17  1.33  0.97  54.40  422.57  376.74  5,915.99  6,781.28  

9 33 / 33  7  1.80  1.98  1.04  53.32  406.11  363.53  5,685.60  6,543.49  

10 45 / 47  7  1.19  1.41  1.08  51.03  361.75  320.29  5,064.55  5,765.14  

11 41 / 46  7  1.22  1.48  1.04  53.99  358.88  319.09  5,024.38  5,743.67  

12 43 / 46  7  0.87  1.03  1.10  52.89  390.11  346.73  5,461.53  6,241.13  
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  เขต 
จํานวน
สง / 

ท้ังหมด 

ระดับความ
รุนแรงสถานะ
ทางการเงิน 

Quick 
Ratio 
(CF) 

Current 
Ratio 
(CF) 

I/E 
Ratio 
(CF) 

คาใชจายดาน
บุคลากรตอ
คาใชจายจาก
การดําเนินงาน 

ตนทุน
เฉล่ียผูปวย
นอก รพช. 

ตนทุนเฉล่ีย
ผูปวยนอก 
รพท./รพศ. 

ตนทุน
เฉลี่ยผูปวย
ใน  รพช. 

ตนทุนเฉล่ีย
ผูปวยใน 
รพท./รพศ. 

13 74 / 74  7  1.43  1.63  1.03  48.06  376.94  334.04  5,277.14  6,012.73  

14 51 / 51  7  0.99  1.17  1.03  49.37  357.47  318.42  5,004.59  5,731.61  

15 28 / 32  7  1.21  1.36  1.04  60.40  298.44  268.44  4,178.19  4,831.89  

16 35 / 35  7  0.82  0.95  0.98  46.01  454.23  403.90  6,359.17  7,270.26  

17 17 / 17  7  1.69  1.82  1.18  52.60  468.67  420.49  6,561.39  7,568.77  

18 26 / 26  7  1.58  1.70  0.99  63.75  543.20  476.31  7,604.85  8,573.54  

19 19 / 21  7  1.49  1.62  1.00  58.43  421.99  375.29  5,907.82  6,755.30  

รวม 
708 / 
731  

           

แหลงขอมูล  รายงาน 0110 รง. 5 เดือน กันยายน 2549 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หมายเหตุ*  ขอมูลตนทุนเฉล่ียไมรวมงบลงทุน 

 
เม่ือดูตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพของโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด

สมุทรสาคร และโรงพยาบาลบานแพวซ่ึงเปนโรงพยาบาลในกํากับรัฐ จะเห็นไดวาตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การใชทรัพยากร และการจัดการของโรงพยาบาลแพวเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของโรงพยาบาลตาง ๆ 
เขต 7 และโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาครพบวาโรงพยาบาลบานแพวมีการใชวัสดุหมุนเวียนอยางมี
ประสิทธิภาพชัดเจนที่สุด เม่ือเทียบกับโรงพยาบาลอื่น และยังมีการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรสูงกวา
โรงพยาบาลอื่น ๆ เชนกัน ในขณะที่ตัวชี้วัดอื่น ๆ ไมแสดงความแตกตางชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ตัวชีว้ัดดานประสิทธิภาพการใชทรพัยากรและการจัดการ 

 
Return on 

Assets 
Total Asset 
Turnover 

Inventory 
Turnover 

Labor Cost/ 
Operating Cost 

Training, Meeting/ 
Operating Cost 

คาเฉล่ียรพ.ในเขต 7 0.41 19.98 8.70 40.31% 0.65% 

รพ.สมุทรสาคร 0.69 12.80 10.23 33.23% 0.75% 

รพ.กระทุมแบน 0.01 18.06 12.19 29.85% 0.97% 

รพ.บานแพว -0.02 16.41 60.46 38.03% 1.39% 

แหลงขอมูล :  0110 รง. 5  เดอืนกันยายน 2549 

 
เม่ือดูตัวชี้วัดดานคุณภาพบริการพบวาโรงพยาบาลบานแพวมีอัตราตายมารดาเทากับ 0 และมี

อัตราตายผูปวยในต่ํากวาโรงพยาบาลอื่น ในจังหวัดเดียวกัน และในเขต  อยางไรก็ตามอัตราตายทารก
แรกคลอดสูงกวารพ.อื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ตัวชีว้ัดดานคุณภาพ 

 IP Mortality: 1,000 
Mather Mortality : 

100,000 
Stillbirth Rate: 1,000 

คาเฉล่ียรพ.ในเขต 7 20.16 15.46 5.03 

รพ.สมุทรสาคร 25.29 18.08 3.60 

รพ.กระทุมแบน 17.49 97.99 4.39 

รพ.บานแพว 16.24 0.00 5.82 

แหลงขอมูล : 0110 รง. 5  เดือนกันยายน 2549 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
เม่ือเปรียบเทียบโรงพยาบาลบานแพวกับโรงพยาบาลอื่นในจังหวัดเดียวกันและคาเฉลี่ย                      

ท้ังเขต พบวา กิจกรรมสงเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลบานแพวไมแตกตางจากโรงพยาบาลอื่นๆ                
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ดัชนชีี้วดัดานการสงเสรมิสุขภาพ 

 Average ANC (Visits) Ratio of Postpartum Follow up 

คาเฉล่ียรพ.ในเขต 7 2.68 0.50 

รพ.สมุทรสาคร 7.44 0.64 

รพ.กระทุมแบน 2.05 0.68 

รพ.บานแพว 4.69 0.53 

แหลงขอมูล : 0110 รง. 5  เดือนกันยายน 2549 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
เม่ือดูดัชนีเฝาระวังดานการเงินการคลัง จะพบวาโรงพยาบาลบานแพวสามารถควบคุมคลังวัสดุ

ไดเปนอยางดีดังจะเห็นไดวา Quick Ratio และ Current Ratio ใกลเคียงกันมากชี้ใหเห็นถึง
ความสามารถในการหมุนเวียนวัสดุคงคลังใหนําไปใชงานไดจนแทบไมมีการเก็บวัสดุไวในคลังเลย และ
ยังวางแผนรายรับรายจายไดจนเกือบเทากัน แตอาจตองควบคุมตนทุนบริการมิใหสูงเร็วขึ้นกวาน้ี 
 

ตารางท่ี 5 ดัชนเีฝาระวังดานการเงนิการคลงั 

 
Quick 
Ratio 

Current 
Ratio 

I/E 
Ratio 

Labor 
cost/Operating 

cost 

Average 
Cost/OPD Visit 

(Baht) 

Average Cost 
/IPD Admission 

(Baht) 

คาเฉล่ียรพ.ในเขต 7 1.96 2.07 1.08 50.63% 659.99 10,481.73 

รพ.สมุทรสาคร 2.40 2.50 1.09 47.86% 684.25 10,869.93 

รพ.กระทุมแบน 2.63 2.71 1.06 43.40% 472.71 6,617.87 

รพ.บานแพว 1.03 1.06 1.01 39.40% 641.10 8,975.40  

แหลงขอมูล :  0110 รง. 5  เดอืนกันยายน 2549 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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เปรียบเทียบดัชนีเฝาระวังดานการเงินการคลังของโรงพยาบาลบานแพวในป 2548, 2549                  
จะเห็นไดวาตนทุนตอหนวยของโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึน้ในป 2549   
 
ตารางท่ี 6 ดัชนเีฝาระวังดานการเงนิการคลงั 

รพ.บานแพว 
Quick 

Ratio 

Current 

Ratio 

I/E 

Ratio 

Labor cost / 

Operating cost 

Average Cost / 

OPD Visit (Baht) 

Average Cost / IPD 

Admission (Baht) 

2548 1.01 1.93 1.07 34.41% 434.70 6,085.82 

2549 1.03 1.06 1.01 39.40% 641.10 8,975.40  

แหลงขอมูล: 0110 รง. 5  เดอืนกันยายน 2549 สํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

 
สรุปในภาพรวม 

ภายใตสถานการณสิ่งแวดลอมดานสุขภาพท่ีเปนอยู น้ี การจํากัดรายรับของสถานบริการ
สาธารณสุขใหสวนใหญมาจากภาครัฐทําใหสถานบริการทุกแหงตองเรงรัดดานประสิทธิภาพโดยเนนการ
ลดตนทุนเปนวิธีการหลัก การพยายามเพิ่มผลผลิตก็จะเปนผลผลิตที่สามารถเพิ่มรายรับใหแก
โรงพยาบาลไดเทานั้น ซึ่งมักเปนรายรับนอกสิทธิประโยชนโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ
หากเปนผลผลิตในสิทธิประโยชนก็จะเปนสวนที่มีการจายเปน Open End สวนผลผลิตที่อยูในสิทธิ
ประโยชนที่เหมารวมในเหมาจายรายหัวน้ัน ไมมีขอมูลบงชี้วามีความพยายามเพิ่มผลผลิตแตอยางใด 
ภายใตสถานการณเชนนี้ โรงพยาบาลในกํากับรัฐอาจยังไมใชรูปแบบในอุดมคติ อยางนอยก็ไมสามารถ
ลดตนทุนดานบุคลากรได เพราะคาใชจายในเรื่องเงินเดือนจะสูงกวาสวนของราชการ แตก็มีหลักฐาน
บางอยางบงชี้วาโรงพยาบาลในกํากับรัฐมีความพยายามจะพัฒนาประสิทธิภาพและสามารถทําไดดีกวา
ในบางเร่ือง 
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