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การพฒันารูปแบบการจัดบริการ

• การประเมินประสิทธิผล 
• การประเมินประสิทธิภาพ
• การประเมินความคุม้ค่า
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ขอ้คิดในการวิเคราะห์ตน้ทุนในระบบสุขภาพ

• การสนบัสนุนเชิงนโยบายจากผูบ้ริหารมีความส าคญัอยา่งยิง่
• ตน้ทุนเกิดจากทุกภาคส่วนในองคก์ร ฉะนั้นทุกภาคส่วนตอ้งใหก้าร

สนบัสนุนขอ้มูล และเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อสร้าง cost consciousness

• ขอ้มูลตน้ทุนจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงตอ้งวิเคราะห์เป็นระยะ ควร
วางระบบขอ้มูล เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการด าเนินการคร้ังต่อไปป

• การวิเคราะห์ตน้ทุนมีวตัถุประสงคใ์หเ้กิดประสิทธิภาพของระบบ
สุขภาพ การด าเนินการวิเคราะห์ตน้ทุน จึงควรท าอยา่งมีประสิทธิภาพ

• ขอ้มูลตน้ทุนมีความซบัซอ้น ควรตอ้งมีการวางแผนการด าเนินงานอยา่ง
รอบคอบก่อนเร่ิมด าเนินการ
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ผลลพัธข์องการดแูลสขุภาพ
• ผลลพัธด้์านคลินิก Clinical outcomes; 

mortality, morbidity, disability, clinical end points e.g. 

blood pressure, serum glucose concentrations. 

• ผลลพัธด้์านความเป็นมนุษย์ Humanistic outcomes; 

effects on physical, social, and emotional well-being   

e.g. patient satisfaction, QALYs (Quality-adjusted 

life years). 

• ผลลพัธด้์านเศรษฐศาสตร์ Economic outcomes; 

impact on total health resource utilization and cost 

e.g. savings (change) on treatment cost due to 

clinical pharmacy services.
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ตน้ทุน หมายถึงอะปร?
• ตน้ทุนในการผลิตสินคา้หรือบริการ หมายถึงมูลค่าของ

ทรัพยากร ท่ีใชป้ปในการผลิตสินคา้หรือบริการ

ตน้ทุนต่อหน่วย หมายถึงอะปร?
=มูลค่าของทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ หน่ึง

หน่วย
= มูลค่าตน้ทุนทั้งหมด/ จ านวนผลผลิตทั้งหมด
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ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic cost) หรือตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
(Opportunity cost) หมายถึง หมายถึงมูลค่าของทรัพยากร ท่ีใชป้ปในการผลิต
สินคา้หรือบริการ

ต้นทุนทางการเงนิหรือบัญชี (Financial costs/ accounting cost) 

หมายถึง มูลค่าของเงนิทีจ่่ายไปในการผลติสินค้าหรือบริการ

(Creese and Parker, 1990)

Picture source: http://america.pink/payment_3445911.html



• การประเมินต้นทุนหรือการค านวณต้นทุน หรือการวเิคราะห์ต้นทุน หรือการ
วิจยัตน้ทุน เป็นการด าเนินการเพื่อใหท้ราบตน้ทุนรวม โครงสร้างตน้ทุน 
และตน้ทุนต่อหน่วย ของผลผลิต รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุน 

• การใช้ประโยชน์มีปดห้ลายแบบปดแ้ก่ 

- การจัดล าดับความส าคัญของปัญหาบนพื้นฐานของภาระทาง
เศรษฐศาสตร์  

- การบริหารจดัการดา้นการเงินและงบประมาณ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององคก์ร 
- การประเมินความคุ้มค่าทางสาธารณสุข 
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ประสิทธิภาพ (Efficiency)หมายถึงอะปร?

• ประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical efficiency) หมายถึง การ
บรรลุประสิทธิผล (effectiveness) ในการด าเนินงานจนปดผ้ล
ผลิต ดว้ยการใชปั้จจยัน าเขา้หรือทรัพยากรตามท่ีก าหนด

• องคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทางเทคนิค คือองคก์รท่ีผลิตปดผ้ลผลิต
สูงสุด ดว้ยปริมาณปัจจยัน าเขา้ต ่าสุด ซ่ึงปดแ้ก่ ตน้ทุนต่อหน่วย
ต ่าสุด

Ref: http://www.economicshelp.org/blog/glossary/technical-efficiency/
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การประเมินประสิทธิภาพ

• ทราบปริมาณทรัพยากรท่ีใช้
• ทราบโครงสร้างตน้ทุน ตวัผลกัดนัตน้ทุน
• ทราบความแตกต่างของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนกบัอดีตของ
ตนเอง กบัโรงพยาบาลอ่ืน หรือกบัรายการตน้ทุน
อา้งอิง

• ทราบเป้าหมายและล าดบัความส าคญัในการบริหาร
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เป้าหมายของการจดัการต้นทุน

ตน้ทุน = ปริมาณท่ีใช ้x ตน้ทุนหรือราคาต่อหน่วย

ปริมาณท่ีใช ้ ควบคุมโดย ผูใ้ชท้รัพยากร

ตน้ทุนหรือราคาต่อหน่วย ควบคุมโดย ผูจ้ดัหา/ ซ้ือ
ทรัพยากร
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รูปแบบการศึกษาตน้ทุนในระบบสุขภาพ
• ตน้ทุนต่อหน่วยของบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข (unit cost analysis of 

healthcare) 

• ตน้ทุนของโครงการดา้นสุขภาพ (Cost analysis of health care program/service) 

• ตน้ทุนของการเจบ็ป่วย (Cost of illness) 

- ตน้ทุนของการป่วยโดยรวม (Cost of general (all) illnesses)

- ตน้ทุนเฉพาะโรค (Cost of specific illness) 

- ตน้ทุนของเหตุการณ์เฉพาะ เช่น adverse drug event, AEFI

• ตน้ทุนของปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพ (Cost of risk factors) เช่น smoking, alcohol 

drinking, obesity
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Cost data as a management tool

• Accountability

• Assessing efficiency

• Assessing equity

• Assessing priorities

• Making cost projections

• Considering cost recovery

• Ref: Creese, A. and D. Parker (2000). Cost analysis in primary 
health care:a training manual for programme managers. Geneva, 
World Health Organization.
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Making cost projections; approach

• The “ingredients” approach; prepare a detailed 

list of all the resources required, quantities of 

each resource, unit prices.

• The “adaptation” approach; select a similar 

program, estimate cost of that program, adjust 

the estimates to the planned program.

• The “mark-up” approach; simply add a 

percentage to cost estimates from the recent 

past.



การวิเคราะห์ตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost drivers) 

ของการบริการทางสุขภาพ
• ตวัผลกัดนัตน้ทุน หมายถึงตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ (correlate) 

กบัตน้ทุนรวม อยา่งมาก ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปรน้ีจะส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงตน้ทุนรวมอยา่งมาก

• การวิเคราะห์ตวัผลกัดนัตน้ทุนพิจารณาจาก
- ประเภทตน้ทุนหรือกิจกรรมท่ีมีสดัส่วนตน้ทุนสูงมาก
- ความแตกต่างระหวา่งองคป์ระกอบของตน้ทุน
- ความแตกต่างวิธีการผลิตหรือหน่วยงานท่ีผลิต ท่ีส่งผลใหต้น้ทุน

แตกต่างกนั
Ref: McCord J, Tien M, Sarley D. Guide to public health supply chain costing: a basic 

methodology. Arington, VA: USAID DELIVER PROJECT, Task Order 4; 2013. 16


