
การประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ห้องย่อยที่ 1 “5 ปีแรกของการติดตั้งวิธีวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมบริการด้วยฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล เพ่ือเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน”

(Installation of eHIS Costing Methodology for Sustainable Hospital Development Goals, the First Five Years)

SESSION 1: ความรู้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ของต้นทุนบริการ

หัวข้อที่ 1: แนวคิดในการพัฒนาระเบียบวิธีวิเคราะห์

ข้อมูลต้นทุนบริการโรงพยาบาล ส าหรับโรงพยาบาลทุกระดับในประเทศไทย

โดย ดร.อรทัย เขียวเจริญ
ส านักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย

ส่วนงานมาตรฐานและการบริการสารสนเทศบริการสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพมหานคร
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พย. 2542

2

เมย. 2555

ตค. 2550

ตค. 2546

กพ. 2544 สวรส
(ศรท->สรท)

2560-2564

ค ำนวณ RW จำกขอ้มลู “คำ่รกัษำ" ไมใ่ช ่“ตน้ทนุ”

PAIN POINT
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England Germany Australia

Top-down & 

micro-costing 

149
hosp. 

National Health 

Service (NHS)

Bottom-up 

micro-costing

(Cost-matrix)

263
hosp

The Institute for the 

Hospital Remuneration 

System (InEK)

Experiences Elsewhere

Top-down and 

bottom-up method 

(Cost buckets)

1,000
hosp

Independent Hospital 

Pricing Authority (IHPA)

ทีม่า: ผลการศกึษา “การวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่จัดท าขอ้เสนอทางเลอืกในการพฒันากลไกการจา่ยเงนิของระบบบรกิารตามสทิธปิระโยชนผ์ูป่้วยใน”     

ส านักพัฒนากลุม่โรครว่มไทยสถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ, 2564



ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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Who to turn to for PAIN relief?

ต้นทุนรายโรค
หลาย

โรงพยาบาล

โครงการศึกษา
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Pareto Plan

Start with 

a few hospitals

• Design

•Recruit

•Action

• Evaluate

• Re-Design

•Recruit

•Action

• Evaluate

• Re-Design

•Recruit

•Action

• Evaluate

Expand to 
UHosNet Standardization

Effort

Result
Result

Result

Effort
Effort
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From Fragmented Pieces of Data

14 billing groups by CSMBS
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To Advanced Billing Subgroup
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Tailored Approach

หมวดคำ่รกัษำยอ่ย
(400 กลุม่) 
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Standardized Output
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12

6

6

สมคัร 6 แหง่

สมคัร 13 แหง่

สมคัร 23 แหง่

สมคัร 74 แหง่

สมคัร 88 แหง่

ส ำเร็จ 6 แหง่

ส ำเร็จ 13 แหง่

ส ำเร็จ 23 แหง่

ส ำเร็จ 33 แหง่

ส ำเร็จ 56 แหง่

2561 2562 2563 2564 2565

รพ. MOPH สมัคร รพ. UHosNet สมัคร

รพ. MOPH ส าเร็จ รพ. UHosNet ส าเร็จ

รวมรพ.ทีส่มัคร รวมรพ.ทีท่ าตน้ทนุส าเร็จ

Covid-19
Tele-meeting

Covid-19
NHSO ends support
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UHosNet

MOPH

หน่วย: จ านวนรพ. (แหง่)

In Progress

What happen from Yr 1-5?

Covid-19
Tele-meeting

*คาดวา่



• From Yr1 to Yr2 (Feasibility test)

– สปสช. สนับสนุนงบประมาณ/ ทดสอบ HSCE ver 0 กบั รพ.สมัครใจ 6 รพ.

• From Yr2 to Yr3 (Team building: central/local)
– สปสช. สนับสนุนงบประมาณ/ รพ.สมัครเขา้13 แหง่

– HSCE version 1 

• From Yr3 to Yr4 (Standardization through IT)

– สปสช. และ UHosNet สนับสนุนงบประมาณ รพ.สมัครเขา้รว่ม 10->2,000 beds

– HSCE versions 2-3 

• From Yr4 to Yr5 (Merging: Tele-meeting & site visit)

– ชมรมรพศ./รพท. UHosNet และสรท. สนับสนุนงบประมาณ/ รพ.สมัครเขา้รว่ม ~100

– HSCE version 4
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Opportunity for Success



• ตน้ทนุรายกจิกรรมบรกิาร ตน้ทนุรายคน ตน้ทนุรายโรค และตน้ทนุราย DRG 
• Prototype of new cost based DRG & standard dataset & 

manual for micro-costing & HSCE  
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Major Findings

ตน้ทนุตอ่คร ัง้ผูป่้วยโรคเบำหวำน



13

ตน้ทนุผูป่้วยใน
DRG 06070 (Appendectomy) DRG 06570 (Infection gastroenteritis age>9 wo sig CCC)

We care higher costs at small-size community hospitals



• Success of the first 5 years:

– Standard teams and stadard tools

• ระยะตอ่ไป 5 ปี:

– ขยายขอบเขตใหม้จี านวนรพ.เขารว่มเพิม่ขึน้

– รพ.เกา่เขา้ใจและจัดท าขอ้มลูใหถ้กูตอ้งยิง่ขึน้ prevent drop out

– เป้ำหมำยสดุทำ้ย: 

– รพ.ท าเองได ้เป็น routine และน าขอ้มลูตน้ทนุทีไ่ดไ้ปใช ้ “พัฒนาประสทิธภิาพบรกิาร”

– รพ.ทราบอตัราคนืทนุทีแ่ทจ้รงิ (รายรับ/ตน้ทนุ) “การบรหิารจัดการตน้ทนุ & รายรับ”

• Conclusion: success of cost study with invisible cost and 
embeded intelligence
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Next Pareto Plan
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Website: http://www.tcmc.or.th

Line ID: @thaicasemix, @unitcost

Facebook: “Thaicasmix” หรือ “Casemix”

E-mail: info@tcmc.or.th

ที่อยู:่ 979/105 ชั้น 31 อาคาร SM Tower ถ.พหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

โทรศัพท์: 02-298-0769
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ส ำนกัพฒันำกลุม่โรครว่มไทย (สรท.)
สว่นงานมาตรฐานและการบรกิารสารสนเทศบรกิารสาธารณสขุ

สถาบนัวจัิยระบบสาธารณสขุ

THANK YOU


