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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุนในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ที่เข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง
จากข้อมูลที่มีอยูเ่ ดิมของผูป้ ่ วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลปี งบประมาณ 2556 จานวน 30 ราย จากผลการศึกษา พบว่า มี
ต้นทุนรวม จานวน 143,347,247.67 บาท ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง 30,116,222.97 บาท (ร้อยละ 21.01) ต้นทุนค่าวัสดุ
10,302,368.52 บาท (ร้ อยละ 7.19) และต้น ทุ น ค่าลงทุ น 102,928,656.18 บาท (ร้อ ยละ 71.80) การศึ กษาครั้งนี้ ท าให้
ทราบถึงต้นทุนต่อรายของการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จานวน 10,247 บาท และต้นทุนผูป้ ่ วยประเภท
ผูป้ ่ วยใน 1,797.72 บาทต่อวันนอน
ABSTRACT
The purpose of this study was to analysis of medical care costs Chronic Obstructive Pulmonary Disease
patients with the universal health coverage program of Srinagarind Hospital, faculty of Medicine, Khon Kaen
University. Retrospective studies of 30 patients who were admitted in hospital during fiscal year 2013 were obtained.
The result in total medical care cost was 143,347,247.67 Baht. The total medical care cost comprise labor cost,
material cost and capital cost was 30,116,222.97 Baht ( 21.01%) , 10,302,368.52 Baht ( 7.19%) , 102,928,656.18
Baht (71.80%) respectively. The results showed that medical care cost per patient was 10,247 Baht and cost per one
patient day was 1,797.72 Baht.
คาสาคัญ: ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ค่าใช้จ่าย ประกันสุขภาพ
Keywords: COPD, Charge cost, Medical Care Cost
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HMP1-2
บทนา
โรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง (Chronic Obstructive
Pulmonary Disease) นับ เป็ นปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ที่
สาคัญ ของประเทศ เนื่ องจากเป็ นสาเหตุ การเสี ยชี วิต
อันดับที่ 4 รองจากโรคมะเร็ ง โรคหัวใจขาดเลือด และ
โรคเส้น เลื อดในสมอง คาดว่าในปี 2563 จะมี จานวน
ผู ้ ป่ ว ย เพิ่ ม อี ก ร้ อ ย ล ะ 30 (Bureau of Policy and
Strategy, 2013) จากรายงานประจ าปี 2555 ขององค์
การอนามัยโลก โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรั งมักพบในผูท้ ี่ มี
อายุ 40 ปี ขึ้นไป อัตราการเป็ นโรคในเพศชายและเพศ
หญิ ง มี จ านวนใกล้เคี ย งกัน เนื่ อ งมาจากอัต ราการสู บ
บุ ห รี่ ในเพศหญิ ง เพิ่ ม สู งขึ้ น ในประเทศที่ มี รายได้สู ง
และมี จ านวนการเสี ย ชี วิ ต 4 ล้า นคนทั่ว โลก (World
Health Organization, 2014) ส าหรั บ ประเทศไทยโรค
ปอดอุดกั้น เรื้ อรั ง พบมากในเพศชาย อุบัติ การณ์ ของ
โรคอยูท่ ี่ประมาณ 236,521 คน คิดเป็ น 366.01 อัตราต่อ
แสนประชากร และ 5,463 คน 307.21 อัตราในจังหวัด
ขอนแก่น (Health Systems Research Institute, 2010)
การดาเนิ นของโรคจะค่อยเป็ นค่อยไป ผูป้ ่ วย
จะมีอาการกาเริ บได้ตลอดเวลาทาให้มีขอ้ จากัดในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ่ วยทั้งทางด้าน
ร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และเศรษฐกิ จ ท าให้
คุณภาพชี วิตของผูป้ ่ วยลดลง (Action on Smoking and
Health Foun dation Thailand, 2014) เมื่อมีอาการผูป้ ่ วย
จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมากต้องใช้ยาอยูเ่ สมอ
เพื่อป้ องบรรเทาอาการของโรค ดังนั้นผูป้ ่ วยต้องได้รับ
การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนของ
โรค เฉพาะอย่า งยิ่ง อาการเหนื่ อ ยหอบ หรื อ หายใจ
ล าบากซึ่ งอาจก่ อ ให้ เกิ ด การเสี ยชี วิ ต ได้ (Andreas,
Dahme, 2007) การใช้ย าและการรั ก ษาเป็ นเพี ย งการ
บรรเทาอาการของโรคให้ลดน้อยลง ป้ องกันการกาเริ บ
ของโรค การคงสภาพการทางานของปอดไว้ให้เสื่ อม
ลงช้า ที่ สุ ด เพื่ อ ท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ป่ วยดี ข้ ึ น
(Centers for Disease Control and Prevention, 2014)
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เมื่ อสมรรถภาพปอดแย่ลงมากขึ้ น อาการของโรคจะ
รุ น แรงขึ้ น เหนื่ อยง่าย หรื อเหนื่ อยง่ายแม้เพี ยงแต่ท า
กิ จวัตรประจ าวัน และมี อาการโรคกาเริ บ บ่ อ ยท าให้
ผูป้ ่ วยต้อ งมารั บ การรั กษาที่ แ ผนกห้ อ งฉุ ก เฉิ น และ
นอนรับการรักษาในโรงพยาบาล ในที่ สุดอาจจะต้อง
ใช้เครื่ องช่วยหายใจเพราะไม่สามารถหายใจเองได้ ซึ่ ง
ค่าใช้ จ่ายในการรักษาในโรงพยาบาลมีมูลค่าสูงจึงเป็ น
ภาระความสูญเสี ยทางเศรษฐกิจทั้งต่อครอบครัว สังคม
และประเทศ
มหาวิ ท ยาลัย เกี ย วโต ประเทศญี่ ปุ่ น มี ง าน
วิจยั ที่ศึกษาเรื่ องค่าใช้จ่ายโดยรวมสาหรับการรักษาโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง พบว่ามี ค่าเท่ ากับ 6,800 ล้านเหรี ยญ
สหรั ฐ ฯ ต่ อ ปี โดย 1,400 ล้า นเหรี ยญสหรั ฐ ฯ เป็ น
ค่าใช้จ่ายทางตรงที่ เกิ ดขึ้ นจากการรักษาพยาบาล และ
2,100 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ นค่าใช้จ่ายทางอ้อมซึ่ งเกิด
จากการขาดงานและไม่ ส ามารถท างานได้เต็ม ที่ 900
ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ต่อปี เป็ นค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้น
จากการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยระยะปานกลางและ 3,694 ล้าน
เหรี ยญ สหรั ฐ ฯ ต่ อ ปี ส าหรั บ ผู ้ ป่ วยระยะรุ นแรง
(Nishimura, Zaher, 2004) ส าห รั บ ป ร ะ เท ศ ไ ท ย มี
การศึกษาค่าใช้จ่ายของผูป้ ่ วยด้วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
จากการสูบบุหรี่ โดยวิธีรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผูป้ ่ วย และหรื อญาติ โดยใช้แบบสอบถามจานวน 500
ราย เป็ นกลุ่ม ผูป้ ่ วยโรคปอดอุด กั้น เรื้ อรั งจานวน 250
ราย และกลุ่มอ้างอิงจานวน 250 ราย ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เสี ยค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 638
บาทต่ อ เดื อ น ส่ วนกลุ่ ม อ้างอิ ง เสี ยค่ าใช้จ่ายเฉลี่ ย 11
บาทต่อเดือน เมื่อนาไปประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิแสดง
ให้เห็นว่าผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังทัว่ ประเทศเสี ยเงิน
เป็ นค่าใช้จ่ายในการรัก ษาประมาณปี ละ 25,969 ล้าน
บาท (Surangrat, 1998) โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ร้อยละ 90
บุหรี่ เป็ นสาเหตุสาคัญที่ ก่อให้เกิ ดโรค หากลดจานวน
การบริ โภคยาสู บ ลงได้จานวนผูป้ ่ วยจะลดลงตามไป
ด้วย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสู บ องค์การ
อนามัยโลกได้ด าเนิ น การขึ้ น ภาษี ยาสู บและเพิ่ ม ราคา
บุหรี่ ดังนั้นมาตรการการเพิ่มภาษียาสู บจึงเป็ นมาตรการ

HMP1-3
ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพในการควบคุ ม การบริ โภคยาสู บ ใน
กลุ่ ม คนที่ มี ร ายได้ต่ า อี ก ทั้ง เป็ นการป้ อ งกัน เด็ ก และ
เยาวชนที่ คิ ด เริ่ ม ต้น สู บ บุ ห รี่ การรณรงค์ใ ห้ ส ถานที่
สาธารณะ ที่ทางาน รถประจาทาง เป็ นเขตปลอดบุหรี่ ก็
เป็ นนโยบายสาคัญในการลดการบริ โภคยาสู บ (Thora
cic Society of Thailand under Royal Patro nage, 2005)
การเชิ ญชวนให้ผูส้ ู บบุหรี่ เลิก สู บบุหรี่ เป็ นสิ่ งที่ ทุกฝ่ าย
ให้ ค วามส าคัญ เห็ น ได้ว่ามี ก ารจัด ตั้ง คลิ นิ ก เลิ ก บุ ห รี่
ดัง เช่ น โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคลินิกเลิกบุหรี่ ตั้งอยูท่ ี่ อาคาร
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนีอนุสรณ์
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ เ ป็ นโรงเรี ยนแพทย์
ให้บริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไปและโรคเฉพาะทางที่ มี
มาตรฐานในการรักษา มีเครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย ทา
ให้มีค่าใช้จ่ายในการให้บริ การด้านสาธารณสุ ขสู งเมื่ อ
เที ย บเคี ย งการนอนนานและการรั บ ผู ้ป่ วยส่ ง ต่ อ จาก
โรงพยาบาลต่างๆ ในการจัดสรรเงิ น งบประมาณจาก
กระทรวงสาธารณสุ ขตามนโยบายหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ ง ชาติ ซึ่ งเป็ นการจัด สรรงบประมาณตามรายหั ว
ประชากรที่ ข้ ึ นทะเบี ยนกับ สถานพยาบาล จากปั ญ หา
ดัง กล่ า วโรงพยาบาลจ าเป็ นต้อ งทราบถึ ง ข้อ มู ล ของ
ค่ า ใช้จ่ า ยในการบริ ก ารผู ้ป่ วยเพื่ อ แสดงค่ า ใช้จ่ า ยที่
เกิ ดขึ้ นจากการให้บริ การจริ งเปรี ยบเที ยบกับรายรับ ที่
ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล จากความสาคัญดังกล่าวจึง
เป็ นสิ่ งส าคั ญ ที่ ผู ้วิ จั ย ต้ อ งการศึ ก ษาค่ า ใช้ จ่ า ยการ
รั ก ษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง ที่ ใช้สิ ท ธิ
หลักประกันสุ ขภาพ เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไป
ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ เพื่อให้ผูป้ ่ วยและบุ คคลทัว่ ไปให้
ความสนใจต่อสุ ขภาพ ลดการบริ โภคยาสู บ และทาให้
ลดความเสี่ ยงของการเกิ ด โรค อี กทั้งเพื่ อเตรี ยมความ
พร้อมในการวางแผนการดูแลผูป้ ่ วยอันจะส่ งผลให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาต้นทุ น การรักษาพยาบาลในผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ที่รับการรักษาในโรงพยาบาล
ศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปี งบประมาณ 2556
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้านทฤษฎี คือ หลักเศรษฐศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2. ขอบเขตด้านประชากร คือ ผูป้ ่ วยประเภท
ผูป้ ่ วยใน (In-patient Department: IPD) ที่ ใช้สิทธิ หลัก
ประกัน สุ ข ภาพของ โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ประจ าปี งบ
ประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึ ง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
3. ขอบเขตด้านสถานที่ คื อ คลิ นิ ก โรคหื ด
และถุ ง ลมโป่ งพอง โรงพยาบาลศรี น คริ น ทร์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผลการศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2557 ถึง 31 สิ งหาคม 2558
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
1. การเก็บข้อมูลตามแบบสารวจ
1.1 ข้อมูลสถิติการให้บริ การผูป้ ่ วย
1.2 ข้อมูลทัว่ ไปของโรงพยาบาล
1.3 ข้อมูลต้นทุนค่าแรง
1.4 ข้อมูลชัว่ โมงการปฏิบตั ิงาน
1.5 ข้อมูลต้นทุ น ค่าลงทุ น เก็บ ข้อมูลจาก
ค่าเสื่ อมราคาของพื้นที่ ใช้งานแต่ละหอผูป้ ่ วย และค่า
เสื่ อมราคาครุ ภณั ฑ์ที่ใช้ภายในหอผูป้ ่ วย
1.6 ข้อมูลต้นทุนค่าวัสดุ เก็บข้อมูลจากการ
เบิกใช้วสั ดุทางการแพทย์ และวัสดุอื่นๆ ของหอผูป้ ่ วย
2. ข้อ มู ล การรั กษาผูป้ ่ วยจากแฟ้ ม ทะเบี ย น
ประวัติผปู ้ ่ วย
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3. สถิ ติที่ ใช้ศึกษาในการวิเคราะห์ ประกอบ
ด้วยสถิติที่ใช้อธิ บายรายละเอี ยดของข้อมูลและความ
สัมพันธ์ของข้อมูลดังต่อไปนี้
3.1 ร้อยละหรื อสัดส่วนของข้อมูล
โดยที่

Xi
Xn

แบบบันทึก “CASE RECORD FORM (CRF)”
แบบบันทึกที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบบันทึก
(CRF) ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สถิติการ
ให้บริ การผูป้ ่ วย ค่าใช้จ่ายที่ เรี ยกเก็บ และรายรับที่ ได้
จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Xi x 100
ร้อยละ =
Xn
= ข้อมูลที่ตอ้ งการศึกษา
= ข้อมูลรวมทั้งหมด

3.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Mean)
Σ Xi
N
Σ Xi = ผลรวมของข้อมูลตั้งแต่ชุดที่ 1
ถึงชุดที่ n
N
= จานวนข้อมูลทั้งหมดที่ศึกษา
ค่าเฉลี่ย (𝑋) =

โดยที่

วิธีดาเนินงาน
เริ่ มคานวณต้นทุนตั้งแต่วนั ที่ผปู ้ ่ วยได้รับการ
วินิจฉัยว่าป่ วยเป็ นโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เป็ นการศึกษา
แบบย้อ นหลัง (Retrospective Study) จากข้อ มู ล ทุ ติ ย
ภูมิเป็ นการศึกษาในทัศนะของผูใ้ ห้บริ การ (Provider)
โดยเป็ นการประเมิ นต้นทุ นทางบัญชี โดยไม่ได้คานึ ง
ถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ของผูป้ ่ วย หรื อผลตอบแทนทาง
สังคมที่ตอ้ งสู ญเสี ยไป หรื อต้นทุนที่ สัมผัสไม่ได้ และ
ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE581002 และ
มีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร หมายถึง ผูป้ ่ วยจากแฟ้ มทะเบี ยน
ผู ้ป่ วยโรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง ที่ ใ ช้สิ ท ธิ ห ลัก ประกัน
สุ ข ภาพ ที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาลศรี น คริ น ทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ขอนแก่ น ประจ าปี
งบประมาณ 2556
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อศึ กษาต้นทุ น การรักษาพยาบาลในผูป้ ่ วย
โรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อ รั ง ที่ รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาล
ศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจาปี งบประมาณ 2556
ดาเนินการเก็บข้อมูลย้อนหลังโดยเก็บข้อมูล
จากแหล่งทุติยภูมิ เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลประกอบการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลต้นทุ น ประกอบด้วย ข้อมูลของ
ค่าแรงแพทย์ พยาบาล และบุ คลากรอื่นๆ ที่ มีส่วนใน
การดู แ ลรั ก ษาพยาบาลผูป้ ่ วย ข้อ มู ล ค่ า วัส ดุ และข้อ
มูลค่าลงทุน ทั้งหมด 11 หอผูป้ ่ วย
2. ข้อ มู ล จ านวนผู ้ป่ วย และข้อ มู ล ผู ้ป่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ประจาปี งบประมาณ 2556 จาก
การเก็บ ข้อ มู ลที่ ห น่ วยเวชสถิ ติ งานเวชระเบี ยนและ
สถิติ
3. ข้อมูลการรักษาพยาบาลของผูป้ ่ วย จาก
แฟ้มทะเบียนผูป้ ่ วย
4. คานวณต้นทุนรวมของหอผูป้ ่ วย 11 หอ
ผูป้ ่ วย จากสูตรการหาต้นทุนรวมทางตรง ดังนี้
ต้นทุนค่าแรง + ต้นทุนค่าวัสดุ + ต้นทุนค่าลงทุน
5. คานวณค่าเสื่ อมราคา จากสู ตรต้นทุนค่า
เสื่ อมราคา ดังนี้
(ราคาซื้อเมื่อเริ่ มต้น – ราคาซาก) x อายุการใช้งาน (ปี )
6. คานวณต้นทุนต่อวัน จากสูตร ดังนี้
ต้นทุนทางตรงรวม / 365 วัน / จานวนเตียงผูป้ ่ วย
7. ค านวณต้น ทุ น รวมของการให้ บ ริ การ
ผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จากสูตร
ต้นทุนต่อวัน x จานวนวันนอนของผูป้ ่ วย
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8. คานวณต้นทุนต่อรายของการให้บริ การผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จากสูตร
ต้นทุนรวม
จานวนผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
ผลการศึกษา
จากการศึกษาต้นทุนการรักษาพยาบาลในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ที่ ใช้สิทธิ หลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
พบว่า มีตน้ ทุนรวม 143,347,247.67 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง 30,116,222.97 บาท ต้นทุนค่าวัสดุ 10,302,368.52
บาท และต้นทุนค่าลงทุน 102,928,656.18 บาท คิดเป็ นสัดส่วน 21.01:7.19:71.80
ต้ นทุนค่ าแรง
ตารางที่ 1 ข้อมูลต้นทุนค่าแรงผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังต่อปี
ต้ นทุนค่ าแรง
จานวนเงิน (บาท)
ค่าแรงบุคลากรแพทย์
1,390,747.50
ค่าแรงบุคลากรด้านพยาบาล
18,137,575.47
ค่าแรงบุคลากรอื่น
10,587,900.00
รวม
30,116,222.97
1. ค่ าแรงบุคลากรแพทย์
จานวนเงิน (บาท)
1.1 เงินเดือนและเงินประจา
3,708,660.00
ตาแหน่งบุคลากรแพทย์ท้ งั ปี
1.2 เงินเดื อนและเงินประจาตาแหน่ งบุคลากรแพทย์
ต่อวันของการตรวจผูป้ ่ วย (1 วันตรวจ / 3 ชัว่ โมง)
= (1.1) / จานวนชัว่ โมงทางานใน 1 วัน /จานวนชัว่ โมง
ทางานทั้งหมดใน 1วัน
= (1.1) / (3 / 8 ชัว่ โมง)
1,390,747.50
2. ค่ าแรงบุคลากรด้ านการพยาบาล จานวนเงิน (บาท)
2.1 เงินเดือน สวัสดิการและเงิน
76,903,320.00
ประจาตาแหน่งบุคลากรด้านการ
พยาบาลทั้งปี รวม 11 หอผูป้ ่ วย
2.2 เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งบุคลากรด้าน
พยาบาลที่ให้บริ การผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
= (2.1) x จานวนพยาบาลที่ให้บริ การผูป้ ่ วย / จานวน
พยาบาลทั้งหมด
= (2.1) x (50 / 212)
18,137,575.47

- 1059 -

สัดส่ วน (%)
4.62
60.22
35.16
100.00

3. ค่ าแรงบุคลากรอื่น
จานวนเงิน (บาท)
3.1 เงินเดือน และค่าจ้างพนักงาน 10,587,900.00
อื่นๆ ทั้งปี
ต้ นทุนค่ าวัสดุ
ต้น ทุ น ค่ าวัส ดุ ประกอบด้ว ย ค่ ายาและเวช
ภัณ ฑ์ของห้องยา ค่าวัสดุ บ ริ โภคของงานโภชนาการ
ต้นทุ นค่าวัสดุ ในการเบิ กใช้วสั ดุ เบิ กจ่ายค่าจ้างเหมา
บริ การ และค่าใช้สอย ของหอผูป้ ่ วยที่ให้บริ การผูป้ ่ วย
โดยตรง มีจานวน 10,302,368.52 บาท
ต้ นทุนค่ าลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาครุ ภณ
ั ฑ์ 11 หอผูป้ ่ วย มีจานวน
ทั้งสิ้ น 33,447,995.18 บาท และค่ าเสื่ อ มราคาอาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร ซึ่ งคานวณจากพื้นที่การใช้อาคาร
รวมทั้งหมด มีจานวน 69,480,661 บาท ดังตารางที่ 2

HMP1-6
ตารางที่ 2 ข้อมู ลต้น ทุ น ค่าลงทุ น ผูป้ ่ วยโรคปอดอุ ด
กั้น เรื้ อรั งต่อ ปี สิ ท ธิ ห ลักประกัน สุ ขภาพ
แห่งชาติ
ต้ นทุนค่ าลงทุน
ค่าเสื่ อมราคา
อาคาร
ค่าเสื่ อมราคา
ครุ ภณ
ั ฑ์
รวม

อายุการ
ใช้ งาน (ปี )
25

ต้ นทุนทั้งหมด
(บาท)
69,480,661.00

5

33,447,995.18
102,928,656.18

ต้ นทุนต่ อวันนอน
คานวณต้นทุนต่อวันของการให้บริ การผูป้ ่ วยทั้ง
11 หอผูป้ ่ วย โดยมีจานวนเตียงของหอผูป้ ่ วยทั้ง 11 หอ
ผูป้ ่ วย มีจานวน 218 เตียง จากสูตร
ต้นทุนต่อวัน = ต้นทุนทางตรงรวม / 365 วัน /
จานวนเตียงทั้ง 11 หอผูป้ ่ วย
= (143,044,466.11 / 365) / 218
= 1,797.72 บาทต่อวัน
ต้ นทุนรวม
คานวณต้นทุ นรวมของการให้บ ริ การผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จากสูตร
ต้นทุนต่อวัน x จานวนวันนอนของผูป้ ่ วย
ต้นทุนรวม = ต้นทุนต่อวัน x จานวนวันนอน
ของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
= 1,797.72 x 171
= 307,410.12 บาท
ต้ นทุนต่ อราย
คานวณต้นทุนต่อรายของการให้บริ การผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จากสูตร
ต้นทุนต่อราย =
ต้นทุนรวม
จานวนผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง
=
307,410.12
30
= 10,247.00 บาท
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สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล
จากการศึ กษาต้นทุนการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
โรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง ที่ ใ ช้สิ ท ธิ ห ลัก ประกัน สุ ข ภาพ
โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
ประจาปี งบประมาณ 2556 สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. ต้นทุนค่าแรง มีจานวน 30,116,222.97 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 21.01 ประกอบด้วย
1.1 ค่าแรงบุคลากรแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์ที่
ให้บริ การตรวจโรคผูป้ ่ วยโดยตรง 4 คน มีจานวนค่าแรง
ต่อปี 1,390,747.50 บาท ภายใน 1 วันแพทย์ออกตรวจ 3
ชัว่ โมง
1.2 ค่าแรงบุคลากรด้านพยาบาล 18,137,575.47
บาท หอผูป้ ่ วย 11 หอผูป้ ่ วย มีจานวนพยาบาล 212 คน
พยาบาลที่ให้บริ การผูป้ ่ วย 50 คน
1.3 ค่าแรงบุคลากรอื่น 10,587,900.00 บาท โดย
คิดตามสัดส่วนและชัว่ โมงการทางาน
2. ต้ น ทุ น ค่ า วัส ดุ ประกอบด้ ว ย ค่ า ยาและเวช
ภัณ ฑ์ข องห้ อ งยา ค่ าวัส ดุ บ ริ โภคของงานโภชนาการ
ต้นทุนค่าวัสดุ มีจานวน 10,302,368.52 บาท
3. ต้นทุ นค่าลงทุน มีจานวน 102,928,656.18 บาท
ประกอบด้วย
3.1 ค่ า เสื่ อ มราคาครุ ภัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารผู ้ป่ วย
โดยตรง มีจานวน 33,447,995.18 บาท
3.2 ค่าเสื่ อมราคาอาคาร ส่วนปรับปรุ งอาคาร ซึ่ ง
คานวณจากพื้ น ที่ ก ารใช้อ าคารรวมทั้งหมด มี จานวน
69,480,661 บาท
4. ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จานวน 30 ราย ที่ใช้
สิ ทธิหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ มีตน้ ทุนต่อวันเท่ากับ
1,797.72 บาทต่อวัน
5. ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง มีตน้ ทุนรวมจานวน
307,410.12 บาท
6. ต้นทุ นในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยโรคปอดอุด
กั้นเรื้ อรัง มีจานวน 10,247 บาทต่อราย
7. จากข้อมูลต้นทุนรวมของหน่ วยงานในการดูแล
ผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังโดยตรง เห็นได้วา่

HMP1-7
7.1 ต้ น ทุ น ของการให้ บ ริ การส่ ว นใหญ่ เป็ น
ต้นทุนค่าลงทุน เนื่ องมาจากในการรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย
โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังส่วนใหญ่เป็ นการนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาลเป็ นระยะเวลานาน เพราะผูป้ ่ วยที่เข้ารักษา
ประเภทผูป้ ่ วยใน เป็ นผูป้ ่ วยที่ มีอาการรุ นแรง มี อาการ
แทรกซ้อน และโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็ นโรคที่รักษาไม่
หายขาด ผู ้ป่ วยมี อ าจอาการก าเริ บ ได้ต ลอดเวลาเมื่ อ
ได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งกระตุน้ เช่น ฝุ่ น ควัน เป็ นต้น
7.2 ต้น ทุ น ค่ าวัส ดุ เป็ นต้น ทุ น ที่ น้อ ยที่ สุ ด รอง
จากต้นทุนค่าลงทุน และต้นทุนค่าแรง เนื่ องมากจากยา
ในการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง โรคแทรกซ้อนอื่นๆ
การบาบัดด้วยออกซิเจน การให้บริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ปอด และการฟื้ นฟูสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลได้รับ
การชดเชยค่าใช้จ่ายจากสานักงานหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุ ณ คณบดี และผูบ้ ริ ห ารตลอด
จนเจ้าหน้าที่ ห น่ วยงานต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ให้การสนับสนุ นข้อมูลที่ ใช้
ในการศึกษา
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการ และอาจารย์
ทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ค าปรึ กษาตลอดจนค าชี้ แนะเพื่ อ ให้
การศึกษาสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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