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การใช้ประโยชน์จากข้อมูลต้นทุนของการเจบ็ป่วย
- การบรหิารจดัการการเงนิ งบประมาณ 

(การประมานการงบประมาณ การคนืทุนโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั

คา่ตอบแทน/รายได ้

- การบรหิารจดัการประสทิธภิาพ

(การเปรยีบเทยีบตน้ทุนของการรกัษาพยาบาลกบัอดตีหรอืคา่อา้งองิ)

- การพฒันาการบรกิาร 

(การประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรข์องมาตรการดา้นสขุภาพ)

- การก าหนดนโยบายและแผนงาน 

(การจดัล าดบัความส าคญั)
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ต้นทนุของการเจ็บป่วย (Cost of illness) 
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 หมายถงึ ภาระทางเศรษฐศาสตรข์องโรคหรอืการเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้แก่สงัคม

 หรอืการก าหนดความหมายในอกีลกัษณะหน่ึงระบุวา่ การศกึษาตน้ทุนของ
การเจบ็ปว่ยเป็นการประเมนิมลูคา่ของทรพัยากรทีถ่กูใชไ้ปเนื่องจากการ
เจบ็ปว่ยและการสญูเสยีทรพัยากรทีไ่มค่วรจะเกดิขึน้หากไมเ่กดิการเจบ็ปว่ย 

 ตวัอยา่งไดแ้ก่ คา่รกัษาพยาบาล คา่เดนิทางไปรบัการรกัษา รายไดท้ีข่าด
หายไป หรอืงานทีล่ดลง จากการเสยีเวลาไปรบัการรกัษาและพกัฟ้ืน หรอื
เสยีชวีติ รวมถงึ รายไดท้ีข่าดหายไป หรอืงานทีล่ดลง จากการเสยีเวลาในการ
ดแูลผูป้ว่ยของญาติ



Treatment cost; patient A Treatment cost; patient B Treatment cost; patient C

Lab; investigationOPD; visit IPD; patient day Pharmacy; dispensing
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Standard 

unit cost
Number of 
services used

Medical services  received 

by patient A

Medical services  received 

by patient C

Medical services  received 

by patient B

Drugs used

Hospital 

unit cost

or

Average treatment cost



การประเมินต้นทนุของการเจ็บป่วย
ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
1. การวางแผนและออกแบบการศกึษา ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ค าจ ากดัความ 

และกรอบของโรคหรอืความเจบ็ปว่ย ประเภทของการศกึษา (องิอุบตักิารณ์หรอื
ความชุก) กรอบเวลาของตน้ทุน มมุมอง และกรอบการรกัษาหรอืสถานพยาบาล 

2. การก าหนดองคป์ระกอบของต้นทนุใหส้อดคลอ้งกบัการออกแบบการศกึษาใน
ขัน้ตอนแรก 

3. การเกบ็ขอ้มลูจ านวนทรพัยากรทีใ่ชห้รอืรายการตน้ทุนทีเ่กดิขึน้  
4. การแปลงทรพัยากรและรายการตน้ทุนเป็นมลูค่าเงินโดยคณูจ านวนของแต่ละ

รายการทีใ่ชด้ว้ยตน้ทุนต่อหน่วย รวมทัง้การปรบัลดค่าในกรณีทีเ่กดิตน้ทุนใน
อนาคต 

5. การวิเคราะหต้์นทนุและน าเสนอทัง้ในรปูแบบตน้ทุนรวม โครงสรา้งตน้ทุน และ
ตน้ทุนต่อหน่วย รวมถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อตน้ทุน ในกรณีทีม่กีารเกบ็ขอ้มลูตวัแปรอสิระ
ดว้ย
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การวิจัยต้นทุนของการเจบ็ป่วย
ขัน้ตอนที่ 1 : การออกแบบงานวิจยั
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 ก าหนดวตัถุประสงค์

 ก าหนดโรคและขอบเขต (ICD code อาการแทรกซอ้น ความพกิาร การ
ซือ้ยา การรกัษาทางเลอืก)

 ก าหนดกรอบประเภทการรกัษาและสถานพยาบาล

 ก าหนดรปูแบบการศกึษา

 ก าหนดกรอบเวลาของการเจบ็ปว่ย

 ก าหนดมมุมองของการศกึษา



การศึกษาโดยอิงความชกุ (Prevalence-based approach)

ครอบคลุมตน้ทุนทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ว่ยทุกคนในชว่งเวลา
การศกึษาทีก่ าหนด ค านวณผลลพัธเ์ป็น ตน้ทุนต่อคนต่อช่วงเวลา
การศึกษาโดยอิงอบุติัการณ์ (Incidence-based approach)

ครอบคลุมตน้ทุนทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ว่ยทุกคนทีเ่ป็นผูป้ว่ยใหม ่
ในชว่งเวลาการศกึษาทีก่ าหนด และตดิตามเกบ็ขอ้มลูตน้ทุนต่อเน่ือง
ไปจนสิน้สดุการปว่ย (หายหรอืตาย) ค านวณผลลพัธเ์ป็น ตน้ทุนต่อ 
episode
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การจ าแนกประเภทของการศกึษา



Prevalence vs incidence approaches; 
acute illness

12

study period          

= Duration of episode

A1.1            A1.2

B1

C1 

E1

D1  
F1.1        F1.2

G1

Prevalence-based approach includes A1.2 , B1, B2.1, C1, C2, D1, F1.1

Incidence-based approach includes B1, B2.1+B2.2, C1, C2, D1, F1.1+F1.2

C2

B2.1                B2.2



Prevalence vs incidence approaches; 
chronic illness
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A1.1            

B1.1

C1.1 

G1

Prevalence-based approach includes A1.2 , B1.1, C1.1, D1.2, E1

Incidence-based approach includes B1.1+B1.2, C1.1+C1.2, E1

A1.3A1.2

B1.2

C1.2 (dead)

D1.2  (dead)      D1.1        

E1          (dead)      

= Duration of episode

study period          



Time horizon: 
Episode of seasonal influenza
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Diagnosis/ index date

(Ehlken et al, 2015)

14 days 14 days

Diagnosis/ index date

14 days 14 days

Same person, different episode; > 29 days



ขัน้ตอนท่ี 2 : การก าหนดองค์ประกอบของต้นทนุ
ในการศกึษา
ขีน้อยูก่บั

วตัถุประสงคข์องการศกึษา

มมุมองในการศกึษา (Perspective) ไดแ้ก่ มุมมองของ
โรงพยาบาล มมุมองของผูป้ว่ย มมุมองของผูจ้า่ยเงนิ และ
มมุมองของสงัคม
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กรอบของต้นทุนตามระยะการเจบ็ป่วยและการรักษา

การเจบ็ปว่ยทีค่ านวณตน้ทุน จะรวมการเจบ็ปว่ยหลกั
และอาการแทรกซอ้นทีเ่ป็นผลจากการเจบ็ปว่ย แต่ไม่
รวมการปว่ยจากโรคทีเ่ป็นการวนิิจฉยัรว่ม 
(Comorbidity) 

การศกึษาในมมุมองของสงัคม จะรวมตน้ทุนทีเ่กดิกบั
ผูป้ว่ยและครอบครวั ผูด้แูลและสถานพยาบาลทีใ่หก้าร
รกัษา และนบัรวมตัง้แต่เริม่เจบ็ปว่ยจนหาย หรอื
เสยีชวีติ ไมว่า่ผูป้ว่ยจะไดร้บัการรกัษาจากทีใ่ด 
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Case definitions
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Influenza/ ICD 10: J09.01-J11.8

Influenza like illness (ILI)/ J09.02, J09.12, J10.1, J11.1

 An acute respiratory infection with fever ≥38°C

 AND cough

 With onset within the last 10 days

Severe acute respiratory infections (SARI)/J09.01, 
J09.11, J10.0, J11.0

 An acute respiratory infection with history of fever 
or measured fever ≥38°C

 AND cough

 With onset within the last 10 days,

 AND requires hospitalization
(WHO Global Influenza Programme, 2015)



Scope of the Seasonal Influenza
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Co-morbidities/ Pre-existing conditions/ Risk factors: 

pregnancy, diabetes, asthma, chronic liver disease, 
chronic kidney disease, chronic liver disease, COPD, 
HIV etc

Seasonal 
influenza

-ILI   -SARI

Complications: myocarditis, neurological

complications, febrile seizures,

transverse myelitis, post infectious
encephalitis, encephalopathy
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ต้นทุนทางตรง Direct cost

ต้นทุนทางอ้อม Indirect cost

ต้นทุนทางการแพทย์ Medical cost

ต้นทุนทีไ่ม่เกีย่วกบัการแพทย์

Non-medical cost

การรักษาแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แลบ็
หัตถการ ผ่าตัด ยา ฟ้ืนฟูฯ

ค่าเดินทาง อาหาร ทีพ่กั อปุกรณ์ เคร่ืองอ านวย
ความสะดวก การดูแลอย่างไม่เป็นทางการ

การขาดงาน: ลาป่วย พกิาร ตาย

ต้นทุนของการเจ็บป่วย

Cost of illness



ต้นทนุของการดแูลอยา่งไมเ่ป็นทางการ
Cost of informal care
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 การดแูลอยา่งไมเ่ป็นทางการหมายถงึการดแูลผูป้ว่ยโดยบุคคลในครอบครวั 
ญาตมิติร เพือ่นบา้น หรอือื่นๆทีไ่มไ่ดเ้ป็นสว่นหนึ่งของการบรกิารในระบบ 
ซึง่การดแูลน้ี รวมถงึทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งการรบัการรกัษาพยาบาลที่
สถานพยาบาล และนอกสถานพยาบาลหรอืทีบ่า้นดว้ย

 ผูท้ีใ่หก้ารดแูลตอ้งเสยีเวลา ทัง้เวลาท างานทีไ่ดแ้ละไมไ่ดค้า่ตอบแทนโดยตรง 
รวมถงึเวลาพกัผอ่น  นอกจากน้ีอาจเสยีคา่เดนิทางในการมาดแูลผูป้ว่ย

 เวลาทีส่ญูเสยีเหล่าน้ี ค านวณเป็นมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรใ์นรปูแบบคา่เสยี
โอกาส



ประเภทกิจกรรมการดูแลอยา่งไม่เป็นทางการ
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 การดแูลสขุภาพ (Health care activities; HCA) 

เชน่ การเตรยีมยา การฝึกกายภาพบ าบดั

 กจิวตัรประจ าวนั (Activities of daily living; 

ADL) เชน่ การป้อนอาหาร พาเขา้หอ้งน ้า ชว่ย
อาบน ้า แต่งตวั



 กจิกรรมในครวัเรอืน (Household activities of 

daily living; HDL) 

เชน่ การท าความสะอาดบา้นแทนภรรยาทีป่ว่ย

 กจิกรรมนอกบา้น (Instrumental activities of 

daily living; IADL) 

เชน่ การไปธุระนอกบา้น การไปเยีย่มญาต ิ

การไปเดนิพกัผอ่น
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ขัน้ตอนที่สาม เกบ็ข้อมูลปริมาณทรัพยากรหรือบริการที่ใช้

 ตน้ทุนทางตรงทางการแพทยใ์นสถานพยาบาลหลกั ไดแ้ก่การบรกิาร
ทางการแพทย ์จากแฟ้มประวตักิารรกัษาหรอืฐานขอ้มลู หรอืแบบ
บนัทกึทีเ่กบ็แบบไปขา้งหน้า (prospective data)

 ตน้ทุนทางตรงทางการแพทยน์อกนสถานพยาบาลหลกั ไดแ้ก่คา่รกัษา
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์

 ตน้ทุนทางตรงไมใ่ชท่างการแพทย ์เชน่ คา่เดนิทาง อาหาร ทีพ่กั 
อุปกรณ์เสรมิ เวลาของผูด้แูล ไดจ้ากการสมัภาษณ์
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Explanatory (predictor or independent) variables
Data Source Method

Demographics

Gender, age, 
pregnancy

-Medical record/ 

CRF

-Patient/ family

-Chart review/ prospective record 

- Interview

Clinical data

Influenza type, 

risk factors 

(chronic medical 

conditions), 
complications 

-Medical record/ 

CRF

-Chart review/ prospective record 

Other factors: eg. 

health facility, 

insurance, 
outbreak period

-Medical record/ 

CRF

-Chart review/ prospective record 

- Interview
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ขัน้ตอนที่ส่ี: การแปลงทรัพยากรที่ใช้เป็นมูลค่าทางการเงนิ
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ตน้ทุน = จ านวนบริการหรือทรัพยากรท่ีใช ้ x ตน้ทุนต่อหน่วยของบริการหรือทรัพยากร
• กรณีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ีสาม กใ็ชมู้ลค่านั้น
• กรณีเป็นจ านวนการบริการ เช่น จ านวนวนันอน การตรวจ กน็ าไปคูณกบัตน้ทุนต่อหน่วยของ

บริการนั้น
• กรณีเป็นเวลาท่ีเสียไป กน็ าไปคูณกบัตน้ทุนต่อหน่วยของเวลา (ตน้ทุนต่อวนั ต่อปี)

แหล่งตน้ทุนหน่วยของบรกิารทางการแพทย์
• ราคาขายต่อหน่วยของโรงพยาบาลท่ีท าการศึกษา(cost at charge)

• ตน้ทุนต่อหน่วยทีว่เิคราะหจ์ากโรงพยาบาลทีท่ าการศกึษา
• ตน้ทุนต่อหน่วยมาตรฐาน
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Direct medical cost

• Total outpatient(OP) visit cost: 

Number of visit (Q) x Cost per outpatient visit (P)

• Total bed-day cost: 

length of stay (Q) x cost per bed-day (P)

(might be: ICU bed + general bed)

• Total medication/medical supplies cost: 

Number of units for each item (Q) x unit cost of item (P)

• Total diagnostic tests cost:

Number of units for each item (Q) x unit cost of item (P)

Total direct medical cost: 

= Total OP visit cost+ total bed-day cost + total medication cost +

total diagnostic cost + other relevant costs



รายการต้นทนุมาตรฐาน (Standard cost list)

 การจดักลุ่มบรกิารทางการแพทยข์องโรงพยาบาลเป็นการจดักลุ่มทีอ่งิ
รายการของอตัราคา่บรกิารสาธารณสขุเพือ่ใชส้ าหรบัเบกิจ่ายคา่รกัษา
ในสถานพยาบาลของทางราชการทีก่ าหนดโดยกรมบญัชกีลาง 

 รายการตน้ทุนมาตรฐานน้ี สามารถดรูายละเอยีดไดจ้ากเวบ็ไซท์
http://www.hitap.net/costingmenu/ และหนงัสอืรายงานวจิยั
รายการตน้ทุนมาตรฐานเพือ่การประเมนิเทคโนโลยดีา้นสุขภาพที่
จดัพมิพโ์ดยโครงการประเมนิเทคโนโลยแีละนโยบายดา้นสุขภาพ 
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http://www.hitap.net/costingmenu/
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Number of relative value unit (RVU) and unit cost of 
medical services
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ต้นทุนทางอ้อมหรือต้นทุนของการสูญเสียเวลา

Cost of morbidity = (N)(E)

N = total number of patient-day loss 

E = reference or average earnings per day

Cost of caregiver time = (N)(E)

N = total number of caregiver-day loss 

E = reference or average earnings per day
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ต้นทุนของการเสียชีวิต 
หรือการพกิารรุรแรงแบบถาวร (เสมือนเสียชีวิต)

 Cost of mortality = 

S = number of lives loss due to illness

Yi = expected GDP per capita at year i

n = number of years of expected earnings 

= age at retirement – average age of patient (at death)

i =  time in terms of year (1th - nth year)

eg i = 1 for the first year after the study year 

r = discount rate

34
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แหล่งข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
Medical services

 Unit cost from direct measurement at study hospital

 Standard or reference unit cost

 Unit price of hospital (cost at charge)

 Cost/visit, /patient day from WHO-CHOICE*

 Unit price from private services

 Estimated unit cost

Non-medical services

 Traveling cost/ km

 Average income per day

 Per capita GDP

(*http://www.who.int/choice/cost-effectiveness/inputs/health_service/en/)
36



ขัน้ตอนที่ห้า ค านวณต้นทุนของการเจบ็ป่วย

 Incidence approach:  Cost/ episode

 Prevalence approach: Cost/ case/year

 Cost component: Proportion of direct medical cost, direct 
non-medical cost, indirect cost

 Cost classified by independent variables

 Cost function analysis
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Cost function or model; 
multiple regression analysis
 Cost= f(Flu, Fal, Risk, Comp)

 Cost = total cost or direct medical cost

 Flu = influenza type; SARI or ILI

 Fal=facility level; secondary or tertiary/ dummy 
variables of levels

 Risk =risk factors; yes or no/ dummy variables of 
factors

 Comp =Complications ; yes or no/ dummy variables of 
complication types
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