วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาลที่เปดบริการ
เฉพาะทางดานหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย
Empirical Study on Operational Efficiency of the Heart and Vascular
Hospital in Thailand
ธัญญลักษณ วงศวีระชัย* นงคนิตย จันทรจรัส**
บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาลที่ใหบริการเฉพาะทาง
ดานหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปญหา สาเหตุ ของสถานพยาบาลที่ขาดประสิทธิภาพ และ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลกรุงเทพ โดยใช
วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) แบบจําลองในการศึกษา คือ BCC Model (Input Oriented) เพื่อเปรียบ
เทียบประสิทธิภาพของแตละสถานพยาบาล ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลการดําเนินงานของโรงพยาบาล ตั้งแตป
2547-2552 แบงการศึกษาออกเปน 2 สวน คือ การวัดประสิทธิภาพทางดานเทคนิคเละทางดานตนทุน ผลการศึกษา
พบวา ในป 2547-2552 ศูนยหัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนสถานพยาบาลเดียวที่มีคาดัชนีประสิทธิภาพ
ทางดานเทคนิค ดานตนทุนเทากับ 1 และพบวาตัวแปรดานปจจัยการผลิต และราคาปจจัยการผลิตนัน้ มีผลโดยตรงตอ
ผลผลิตองคกร ซึ่งสงผลตอคาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานพยาบาล
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการดําเนินงาน โรงพยาบาล ประเทศไทย
ABSTRACT
The objectives of this research are (1) to study the operational efficacy of the heart and
vascular clinics in Thailand, (2) to apply as the information to study the problems, causes of the
clinics lacked efficacy, and (3) to compare the operational efficacy of Queen Sirikit Heart Center,
Vibhavadi Hospital and Bangkok Hospital. This research uses Data Envelopment Analysis (DEA), BCC
Model (Input Oriented) to compare the efficiency of each clinic. The information used in this study
were the information of the clinic operations from 2004 - 2009. This study is divided into two parts.
The first part is the measurement the technical and cost efficiency. The evaluation results had an
efficiency value between 0 and 1, and the hospital which had no full efficacy could have a value
less than 1. The results could be summarized as follows: During 2004 - 2009, it was found that
Queen Sirikit Heart Center was only efficient clinic that has the value of technical efficacy equal to
1. The value of cost efficiency was equal to 0.9441 and 0.8864, respectively. It was found that the
variables of the input, the price of input affected directly on the value of the operational efficacy.
Keywords: Operational Efficiency, Hospital, Thailand.
*นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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1. บทนํา
ประสิทธิภาพเปนหัวใจหลักของการบริหารของ
ทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานเอกชนหรือภาครัฐ
สําหรับหนวยงานเอกชนนั้นประสิทธิภาพเปนตัวกําหนด
เพื่อใหเกิดการแขงขันทางการตลาด หากหนวยงานดอย
ประสิทธิภาพ มีตน ทุนสูงเกิดไปหรือใชปจ จัยการผลิตมาก
เกินไป ก็อาจจะประสบปญหาการขาดทุนและตองออก
จากตลาดไป แตหนวยงานของรัฐมีลักษณะที่ตางออกไป
คือ หนวยงานของรัฐอาจจะดํารงอยูนานเปนสิบๆ ปทั้ง
ที่ดอยประสิทธิภาพ เนื่องจากไดรับเงินสนับสนุนจากงบ
ประมาณแผนดินเปนประจําทุกป ตัวที่จะเปนตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานองคกรภาครัฐและภาคเอกชน คือKPI
(Key Performance Indicators) องคกรแตละองคกรจะ
กําหนด KPI-ขึน้ เพือ่ เปนตัวกําหนดเปาหมายในการปฏิบตั ิ
งานใหไดตรงกับความตองการของแตละองคกร ซึง่ การตัง้
ดัชนีขึ้นมีขอดีคือ สามารถบอกบงชี้ถึงการดําเนินงาน
ในแตละวัตถุประสงคไดชัดเจน แตขอเสียคือการเปรียบ
เทียบผลการดําเนินงานกับองคกรอื่นไมได เนื่องจากตัว
ชี้วัดของแตละองคกรนั้นไมเหมือนกัน สงผลใหวิธีนี้ไม
สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานกับองค
กรอื่นๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาไดอยางชัดเจน แม
จะมีวิธีการวิเคราะหดานการเงินเพื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับองคกรอื่นเพื่อวัดประสิทธิภาพและหาขอบกพรอง
ในการดําเนินงาน แตก็ไมสามารถตอบปญหาดานการ
ดําเนินงานไดทั้งหมด จากปญหาของวิธีการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานแบบเดิมที่ไมไดผลที่ชัดเจน
จึ ง นํ า มาซึ่ ง แนวคิ ด เพื่ อ ประกอบการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ที่ เ รี ย กว า วิ ธี Data Envelopment Analysis:
DEA เปนเครื่องมือแบบ Non-Parametric ชนิดหนึ่ง
ที่ไดรับความนิยมในการประเมินคาของหนวยผลิต ซึ่ง
เปนแนวคิดที่พัฒนาจากแนวคิดของ Farrel (1987)
ผูร เิ ริม่ ในการวัดประสิทธิภาพทางการผลิตโดย เปนเครือ่ ง
มือแบบ Non-Parametric ซึ่งไมตองกําหนดรูปแบบฟง
กชั่น(Function Form) โดยสามารถวัดจากปจจัยนําเขา
และผลผลิตทีม่ หี ลายชนิด การใชเทคนิคโปรแกรมเชิงเสน

ทางคณิตศาสตร (Linear Programming) ทําใหสามารถ
วิเคราะหความมีประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต
และยังหาสาเหตุของการดอยประสิทธิภาพในปจจัยการ
ผลิตไดอีกดวย (ดิเรก ปทมสิริรัตน, 2550)
งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหประสิทธิภาพของโรง
พยายาบาลที่ใหบริการเฉพาะทางทางดานโรคหัวใจและ
หลอดเลือด จํานวน 3 แหง คือ ศูนยหวั ใจสิรกิ ติ ิ์ ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาล
กรุงเทพ ในระหวางป พ.ศ. 2547-2552 ดวยวิธี DEA
การบริหารงานของโรงพยาบาลมีความแตกตาง
จากหนวยผลิตอื่นๆ เพราะโรงพยาบาลตองเผชิญกับ
ปญหาความผันผวนของตัวแปรตางๆ อาทิ เชน อัตราการ
เจ็บปวย อุบตั เิ หตุตามฤดูกาล อุบตั เิ หตุทางธรรมชาติ โรค
ระบาด และความผันผวนของราคายา ซึ่งตัวแปรเหลานี้
ไมสามารถกําหนดเปนตนทุนที่แนนอนได ซึ่งในฐานะ
ของหนวยบริการ เมื่อมีผูปวยเขามาทําการรักษา ตอง
ใหการบริการทีส่ ดุ ความสามารถ นอกเสียจากโรงพยาบาล
ตองสงตอใหแกสถานพยาบาลอื่นที่ดีกวา จึงทําใหโรง
พยาบาลเปนหนวยผลิตที่แตกตางกับหนวยการผลิตอื่น
ในปจจุบนั มีโรงพยาบาลทีเ่ ปดใหบริการในประเทศไทยทัง้
สิ้น 429 โรงพยาบาล แบงเปนสถานพยาบาลที่ใหบริการ
เฉพาะทางทางดานหัวใจและหลอดเลือด ทั้งสิ้น 37 แหง
แบงเปนโรงพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 20 แหงและโรง
พยาบาลของเอกชนจํานวน 17 แหง (สํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2552) จากการสํารวจรายชือ่ สถาน
พยาบาลที่ใหบริการเฉพาะทางทางดานหัวใจและหลอด
เลือด พบวามีหลายสถานพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นภายใตการ
บริหารจัดการจากบริษัทแม เชน โรงพยาบาลเจาพระยา
ไดรับการดูแลจัดการจากโรงพยาบาลวิภาวดี หรือที่เรียก
อีกชื่อหนึ่งวา บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จํากัด(มหาชน)
และโรงพยาบาลเชียงใหมราม โรงพยาบาลรามคําแหง
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเพหาดใหญ
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ไดรับการดูแลจากบริษัทที่
เรียกวา บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) แต
มีโรงพยาบาลที่เปดบริการอยางเต็มที่เพียงคือมีบุคลา
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การทางการแพทย พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ ใหบริการ
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพียง 5 โรงพยาบาล กแบงเปน
โรงพยาบาลของรัฐบาล 2 แหง คือ โรงพยาบาลศิริราช
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และโรงพยาบาลเอกชน 3 แหง คือ
โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาล
รามคําแหง แมจะมีโรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชนคอย
รองรับการรักษาพยาบาลผูปวยและพรอมใหคําแนะนํา
แตอัตราการเพิ่มขึ้นของผูปวยโรคหัวใจก็ยังคงมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นมากถึง 2 แสนคนตอป และมีแนวโนมของ
ผูปวยที่มีอายุนอยลงเรื่อยๆ คือเปนตั้งแตกําเนิด เปนผล
มาจากการไมเขาใจเรื่องโรคและคาใชจายในการรักษาที่
คอนขางสูงเพราะตองมีการรักษาอยางตอเนือ่ ง เนือ่ งจาก
เครื่องมือในการตรวจรักษาตองใชเทคโนโลยีเขาชวย
อีกทัง้ การขาดแคลนแพทยผเู ชีย่ วชาญดานโรคหัวใจ และ
ทางโรงพยาบาลไมไดรับรักษาแตผูปวยที่เปนโรคหัวใจ
เทานั้น ยังรับโรคทั่วไปที่เกี่ยวของอีกดวยดวย แมวา
ภาครัฐจะสงเสริมดานเงินทุนเพื่อเพิ่มอัตราแพทยใชทุน
แตจํานวนประชากรตอแพทยลดลงจาก 4,500 คน ในป
2533 มาเปน 3,450 คน ในป 2547 โดยกรุงเทพมหานคร
และเขตปริมณฑล มีแพทยที่ใชรักษาโรคหัวใจและหลอด
เลือดทั้งสิ้น 171 คนและในสวนภูมิภาคอื่นรวม 112 คน
(อัลฟา รีเสริฐ, 2549) และเรงสนับสนุนดานสุขภาพใน
เรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาล เชนโครงการบัตรทอง 30
บาทรักษาทุกโรค ซึ่งโครงการนี้เริ่มมีมาตั้งแตป 2544
บัตรประกันสังคม และขาราชการ แตสิทธิเหลานี้ก็ยังไม
ครอบคลุมดานคาใชจาย เนื่องมาจากผูถือสิทธิ์ขาดความ
เขาใจในการใชสิทธิ เกี่ยวกับรายการยาในและนอกบัญชี
หลักยาแหงชาติและการเขารับการรักษาทีส่ ทิ ธิไมสามารถ
ควบคุมไปถึง สงผลใหผูปวยบางกลุมไมสามารถเบิกรับ
ภาระคาใชจายในการรักษาได สงผลใหคาใชจายสวนนี้
กลายเปนภาระและเปนการเพิม่ ตนทุนของสถานพยาบาล
ซึง่ เปนปญหาทีผ่ นู าํ องคกรควรศึกษาและหาแนวทางแกไข
จากผลวิ จั ย ที่ ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต ไ ปใช ไ ด
จริงในองคกร สงผลใหวิธีการวัดประสิทธิภาพโดยวิธี
นี้เปนที่นาเชื่อถือและกําลังเปนที่นิยมสําหรับการการ
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วัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ยกตัวอยางงานวิจัย
เรื่องการวัดประสิทธิภาพของศูนยรวมนํ้ามันดิบฯ โดย
มีวัตถุประสงคในการศึกษาสภาพการดําเนินงานทั่วไป
ด ว ยวิ ธี DEA รวมไปถึ ง ป ญ หาการดํ า เนิ น งานเพื่อ วั ด
ประสิทธิภาพทางเทคนิค พรอมเสนอแนะแนวทางใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ (จักรพันธ สุขสวัสดิ์, 2547) วิจัย
และ ในวิจัยเรื่อง การวัดประสิทธิภาพโรงพยาบาลชุมชน
95 แหง เนนการวัดประสิทธิภาพการบริหารตนทุน โดย
ใชวิธี DEA ไดจําแนกตนทุนออกเปน 2 สวน คือ ตนทุน
ดานบุคลากร และตนทุนดําเนินการ นํามาเปรียบเทียบ
กับผลผลิตของสถานพยาบาลไดแก การรักษาพยาบาล
ผูปวยใน การรักษาพยาบาลผูปวยนอก จํานวนผูปวยที่
รับตอสถานพยาบาล (ดิเรก ปทมสิริรัตน, 2550) เปนตน
ดั ง นั้ น ผลจากการวิ เ คราะห ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย
วิธี DEA ของศูนยหัวใจฯ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรง
พยาบาลวิภาวดี จะนํามาเปนแนวทางการแกปญหาของ
ศูนยหวั ใจฯ ซึง่ ประสบปญหาดานการบริหารการเงิน การ
พัสดุ การบริหารดานบุคคล การบริการผูปวย มาตั้งแต
ตนป 2551 มาจนถึงปจจุบนั ดังนัน้ การศึกษานีจ้ ะมุง เนน
การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาล
ชั้นนําที่รักษาโรคหัวใจและเปรียบเทียบหาโรงพยาบาลที่
มีประสิทธิภาพนอยที่สุดเพื่อคนหาสาเหตุของความไมมี
ประสิทธิภาพของหนวยผลิต เพือ่ ใชเปนขอมูลในการแกไข
ปรับปรุงการบริหารงานขององคกร เพื่อเปนประโยชน
และใหเกิดการบริการที่ดีที่สุดแกผูมารับบริการ
2. วิธีการศึกษา
ในการวิจัยในครั้งนี้จะแบงรูปแบบการวิเคราะห
ประสิทธิภาพออกเปน 2 ดาน ไดแก
1. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือดาน
ผลผลิต (Input)
แบบจําลองทีใ่ ชในการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคของโรงพยาบาล ในครัง้ นี้ ใชแบบจําลอง BCC
Model Input-Oriented ซึ่งเปนแบบจําลองที่พัฒนา
จากแบบจําลอง CCR Model โดย Banker, Charnes,
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and Cooper (1984) โดยมีขอสมมุติวาหนวยผลิตทุก
หนวยมีการดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (Optimal Scale) จากขอจํากัดดังกลาว จึงไดมีการพัฒนา
แบบจําลองขึ้นมาใหม โดย Banker, Charnes, and
Cooper (1984) ภายใตขอสมมุติ Variable Returns to
Scale (VRS) แบบจําลองภายใตขอสมมุติ VRS จะตอง
เพิ่มสมการขอจํากัดเขาไปในแบบจําลอง อีกหนึ่งสมการ
คือ (เปนขอจํากัดของคาความโคง: Convexity Condition) เพื่อใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของหนวยผลิตขนาดเดียวกันอยางแทจริง ตอมาไดมีการ

โดยที่

คือ
คือ
คือ

พัฒนาแบบจําลองดังกลาวโดยการเพิ่มขอจํากัดเขาไปใน
แบบจําลอง ซึ่งแบบจําลองที่พัฒนาใหมนี้สามารถหาคา
ประสิทธิภาพในชวง Non-Increasing Returns Scale
(NIRS.) ได (อัครพงศ อั้นทอง, 2547) กลาวคือกําหนด
ให หนวยการตัดสินใจ (Decision Making Units: DMU)
แตละแหง มีผลตอบแทนตอขนาดทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลง
ได ต ามสภาพการดํ า เนิ น งานที่ แ ท จ ริ ง ดั ง นั้ น ลั ก ษณะ
ของแบบจําลองสุดทายภายใตขอสมมติ VRS ที่นิยมใช
ในปจจุบันสามารถแสดงได โดยเลือก ใชตัวแบบ BCC
Model (Input-Oriented) ดังนี้

คาคงที่
คาถวงนํ้าหนักของ DMU ที่ j
ผลรวมปจจัยการผลิตชนิดที่ i ของ DMU ที่ j ซึ่งคาติดลบ
แสดง Slope ของเสน Isoquant

ซึ่ ง ค า ของ θ คื อ ค า ประสิ ท ธิ ภ าพทางด า น
เทคนิคของ DMU ที่ j ซึ่งหากมีคาเทากับ 1 ก็แสดงวา
อยูบนเสนขอบเขตการผลิตที่มีประสิทธิภาพเต็มที่ โดย
สมการเชิงเสนจะทําการคํานวณทั้งหมด i ครั้ง เพื่อใหได
คาประสิทธิภาพการผลิตทางดานเทคนิค หรือของแตละ
DMU ออกมา
การศึกษาครัง้ นีก้ าํ หนดตัวแปรสอดคลองกับงาน
วิจัยของ จักรพันธ สุขสวัสดิ์ และอนงคนุช เทียนทอง
(2551) โดยมีตัวแปรปจจัยการผลิตสําหรับการวิเคราะห

ประสิทธิภาพทางเทคนิคในรูปของปจจัยแรงงานและทุน
ทัง้ สิน้ 4 ชนิด ทัง้ นีป้ จ จัยดานแรงงานจะเนนการวิเคราะห
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรดานบุคลากร มีตวั แปร 3
ชนิด ไดแก 1. จํานวนแพทย (Doc) 2. จํานวนพยาบาล
(Nurse all) และ 3. จํานวนบุคลากรอื่น (Ope) สวน
ปจจัยดานทุนจะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพในการ
ใชเตียงของโรงพยาบาล มีตัวแปรปจจัยการผลิต 1 ชนิด
คือ จํานวนเตียงทีใ่ ช (Beds) สวนตัวแปรผลผลิต ไดแก 1.
จํานวนวันนอนรวมของผูป ว ยใน (Inp) 2. จํานวนครัง้ ของ
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การใหบริการผูปวยนอก (Outp) 3. อัตราการครองเตียง
(BOR) และ 4. อัตราการใชเตียง (BTR)
2. การวัดประสิทธิภาพทางตนทุนในการดําเนิน
งาน

โดยที่

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

แบบจําลองทีใ่ ชในการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุนของโรงพยาบาล ในครั้งนี้ ใชแบบจําลอง
การผลิตทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ คํานวณหาปริมาณปจจัยการ
ผลิตทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ภายใตตน ทุนทีต่ าํ่ ทีส่ ดุ โดยเลือก ใช
ตัวแบบ BCC Model (Input-Oriented) ดังนี้

ราคาปจจัยการผลิต
เวกเตอรของปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่มีการใชตนทุนตํ่าที่สุด
ผลผลิตของหนวยผลิตที่ i ซึ่งคาติดลบ แสดง Slope ของเสน Isocost
คาถวงนํ้าหนักของปจจัยการผลิตและผลผลิต
หนวยผลิตที่ 1, 2, 3, ..., N
ขอจํากัดของคาความโคง

แบบจําลองขางตนนั้นตองการหาจุดที่มีตนทุน
ตํ่าที่สุด โดยสมการในแบบจําลองขางตนจะคํานวณหา
ปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ภายใตตนทุนที่
ตํา่ ทีส่ ดุ โดยกําหนดราคาปจจัยการผลิต (Wi) และผลผลิต

(yi) มาให ดังนั้นประสิทธิภาพของตนทุนรวม (Total
Cost Efficiency) หรือประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตร (Economic Efficiency) ของ DMU ที่ i
สามารถคํานวณไดดังนี้

CE =
และสามารถคํานวณหาคาประสิทธิภาพทางการจัดสรร ไดดังนี้
AE = CE/TE
ตัวแปรดานทุน แบงเปน 2 ตัว คือ คาใชจายดานแรงงาน และคาใชจายดานทุน
โดย ให CE หมายถึง Cost Effciency
ประสิทธิภาพของตนทุนรวม
AE หมายถึง Allocative Efficiency
ประสิทธิภาพทางการจัดสรร
TE หมายถึง Technical Efficiency
ประสิทธิภาพทางเทคนิค
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งานวิจยั นีแ้ บงตัวแปรปจจัยการผลิตออกเปนสอง
ดาน คือ ดานแรงงาน และดานทุน ประกอบดวยตัวแปร
ปจจัยการผลิตทัง้ สิน้ 5 ชนิด ไดแก 1. จํานวนแพทย (Doc)
2. จํานวนพยาบาล (Nurse all) 3. จํานวนบุคลากรอื่น
(Ope) ตัวแปรคาใชจายดานทุน ไดแก 1. จํานวนรายการ
ครุภัณฑทางการแพทย (Durag) และ 2. จํานวนรายการ
ที่ดินและกอสราง (Lan) เนื่องจากประสิทธิภาพทางดาน
ตนทุนในการดําเนินงาน หมายถึง ความสามารถของโรง
พยาบาลในการใชปจจัยการผลิตที่มีอยูใหนอยที่สุด เกิด
ตนทุนคาใชจายในการผลิตดานตางๆ นอยที่สุด โดยยัง
คงรักษาระดับปริมาณและคุณภาพในการใหบริการผูป ว ย
ของโรงพยาบาลไวเทาเดิม ซึ่งเกิดจากการที่โรงพยาบาล
สามารถทําการผลิตผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง
ทางดานเทคนิค และทางดานการจัดสรร ซึง่ ประสิทธิภาพ
ทางดานการจัดสรร เกิดจากการเลือกใชปจ จัยในการผลิต
(X) ณ ระดับของผลผลิตใดระดับหนึ่ง (Y) โดยพิจารณา
จากราคาปจจัยการผลิต (W) ที่ทําใหเกิดตนทุนที่ตํ่าที่สุด
ดังนั้น ในการคํานวณหาคาประสิทธิภาพทางดานตนทุน
ในครั้งนี้ จึงไดมีการกําหนดตัวแปรปจจัยการผลิตและ
ตัวแปรราคาปจจัยการผลิตเพื่อใหสอดคลองกับฟงกชัน
การผลิต คือ
Min W1X1+W2X2
s.t. f(X1,X2) = y
ดั ง นั้ น ในการวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพทางด า นต น ทุ น
ไดเพิ่มตัวแปรราคาปจจัยการผลิตเขามาทั้งสิ้น 5 ชนิด
โดยตัวแปรคาใชจายดานแรงงาน ไดแก 1. คาจางแพทย
(WDoc) 2. คาจางพยาบาล (WNurse) 3. คาจางบุคลา
กรอื่นๆ (WOpe) ตัวแปรคาใชจายดานทุน ไดแก 1. คา

ครุภณ
ั ฑ (WDurag) และ 2. คาทีด่ นิ และกอสราง (WLan)
สวนตัวแปรผลผลิตมีทั้งสิ้น 4 ชนิด จะใชตัวแปรเดียวกัน
กับการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค
3. ผลการศึกษา
จากการสํารวจขอมูลโดยใชแบบสํารวจขอมูล
ทรัพยากร ป 2547-2552 เมือ่ วิเคราะหขอ มูลสภาพทัว่ ไป
ของโรงพยาบาลฯ จํานวน 3 แหงดังกลาว พบวาศูนยหวั ใจ
สิริกิติ์ฯ มีปจจัยการผลิตและผลผลิตไมแตกตางกับโรพง
ยาบาลเอกชนทัง้ 2 แหงนี้ ไมมากนัก ไมวา จะเปนจํานวน
แพทย พยาบาลและบุคลากรอืน่ ๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
วิภาวดีมอี ตั ราทีใ่ กลเคียงกันมากทัง้ ๆ ทีม่ ขี นาดเตียงทีแ่ ตก
ตางกันถึง 125 เตียง สาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะวาศูนย
หัวใจ เปนศูนยหัวใจฯ เปนศูนยกลางโรงพยาบาลที่รักษา
โรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโรงพยาบาล
สวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเปดบริการในการ
รักษาโรคหัวใจ จึงสงผลใหศนู ยหวั ใจมีผลผลิตคอนขางใกล
เคียงกับโรงพยาบาลดังกลาว นั้นคือ ถาโรงพยาบาลที่มี
ทรัพยากรนอย แตมีปริมารผลผลิตมากจะมีแนวโนมคา
ดัชนีประสิทธิภาพทาเทคนิคสูงกวาโรงพยาบาลทีใ่ ชปจ จัย
การผลิตสูงกวาแตมปี ริมาณผลผลิตใกลเคียงกัน กลาวคือ
โรงพยาบาลที่มีแนวโนมคาดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิค
สูง คือ ทรัพยากรทางการแพทย การพยาบาล เละพนัก
งานอืน่ ๆ มีนอ ย คือขาดแคลนบุคลากรนัน้ เอง โดยคาสถิติ
ของขอมูลตัวแปรปจจัยการผลิต
ผลการคํานวณดัชนีประสิทธิภาพสัมพัทธของ
โรงพยาบาลทีเ่ ปดบริการรับรักษาโรคหัวใจ จํานวนทัง้ สิน้
3 แหง ดวยวิธี DEA โดยใชโปรแกรม DEA -Solver -LV
ซึง่ คาทีค่ าํ นวณไดจะมีคา อยูร ะหวาง 0 - 1 ผลการคํานวณ
คาดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยทางดานเทคนิค ดานการ
จัดสรร และดานตนทุน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย จําแนกตามโรงพยาบาล
โรงพยาบาล
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลวิภาวดี
คาเฉลี่ยทั้ง 3 โรงพยาบาล

คาดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาล
ทางเทคนิค
1
0.9683
0.9217
0.9633

จากตารางที่ 1 ผลการคํ า นวณค า ดั ช นี ป ระ
ประสิทธิภาพทางเทคนิค จําแนกตามโรงพยาบาล พบวา
คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคโดยเฉลี่ยของทุก
ระดับการใหบริการ คือ 0.9633หรือคิดเปนรอยละ 96.33
หมายความวา เมือ่ เทียบกับขอบเขตการผลิตทีค่ ดิ เปนรอย
เปอรเซ็นตแลว โรงพยาบาลที่เปดบริการรักษาโรคหัวใจ
มีการผลิตผลผลิตอยูใ นระดับรอยละ 96.33 ซึง่ สามารถเพิม่
ประสิทธิภาพโดยการลดปจจัยการผลิตลงไดอีก รอยละ
3.67 จากระดับผลผลิตที่เปนอยู
นอกจากนี้ผลการคํานวณที่ได พบวา ศูนยหัวใจ
สิริกิติ์ฯ มีคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคสูงที่สุด
อยูท รี่ ะดับ 1หรือรอยละ 100 รองลงมาไดแก โรงพยาบาล
กรุงเทพ และโรงพยาบาลวิภาวดี มีคาดัชนีประสิทธิภาพ
ทางดานเทคนิคอยูที่ระดับ 0.9683 และ 0.9217 ตาม
ลําดับ แสดงใหเห็นวา ณ ระดับผลผลิตที่เปนอยู ศูนยหัว
ใจฯ มีการใชทรัพยากรในสัดสวนทีน่ อ ยทีส่ ดุ อาจเนือ่ งมา
จากการทีศ่ นู ยหวั ใจฯ เปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีจาํ นวน
เตียงเพียง 200 เตียง มีทรัพยากรที่นอยกวา ไมวาจะเปน
จํานวนบุคลากรทางการแพทย จํานวนพยาบาล เละบุคลา
กรอื่นๆ ซึ่งมีจํานวนที่นอยกวาโรงพยาบาลอื่นๆ แมจะ
มีระดับผลผลิตที่คอนขางใกลเคียงกันก็ตาม สงผลใหคา
ดัชนีประสิทธิภาพที่คํานวณไดอยูในระดับสูง
สํ า หรั บ ผลการคํ า นวณค า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการจัดสรร ยังพบวา ศูนยหวั ใจฯ มีคา ดัชนีประสิทธิภาพ
ทางการจัดสรรโดยเฉลี่ยอยูที่ 1 หรือคิดเปนรอยละ 100
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ทางการจัดสรร
1
0.975
0.9617
0.9789

ทางตนทุน
1
0.9441
0.8864
0.9429

นัน้ คือ มีคา ดัชนีประสิทธิภาพทางการจัดสรรโดยเฉลีย่ เต็ม
ที่รอยเปอรเซ็นต แสดงถึงความสามารถโดยรวมในการ
จัดสรรทรัพยากรในการผลิตบริการทางการแพทยไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ กลาวคือ โรงพยาบาลทุกระดับสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรหลักๆ อาทิ บุคลากรทางการ
แพทย รวมถึ ง การใช ค รุ ภั ณ ฑ และสิ่ ง ก อ สร า งต า งๆ
ตลอดจนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ในการผลิต
บริการทางดานการแพทย ณ ระดับผลผลิตที่เปนอยู
โดยกอใหเกิดตนทุนในการดําเนินงานที่ตํ่าที่สุด ซึ่งผล
การคํานวณที่ได พบวา ณ ระดับราคาปจจัยการผลิตที่
คงที่จํานวนหนึ่ง โรงพยาบาลกรุงเทพสามารถเลือกใช
ทรัพยากรทางดานการแพทยเพื่อใหบริการรักษาผูปวย
ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีตนทุนตํ่าที่สุด รอง
ลงมาคือโรงพยาบาลวิภาวดี มีคาดัชนีประสิทธิภาพทาง
ดานการจัดสรรโดยเฉลี่ย อยูที่ระดับ 0.975และ 0.9617
ตามลําดับ
ในส ว นของการคํ า นวณค า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทางดานตนทุนโดยรวมของโรงพยาบาล ซึ่งเปนผลรวม
ระหวางประสิทธิภาพทางดานเทคนิค และทางการจัดสรร
ซึ่งสามารถอธิบายไดวาโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
เต็มที่นั้นใชปจจัยการผลิตในการใหบริการผูปวยนอย
ที่สุด และใชตนทุนในการดําเนินงานโดยรวมทั้งสิ้นตํ่า
ที่ สุ ด ณ ระดั บ ผลผลิ ต ที่ เ ป น อยู โดยผลการคํ า นวณ
พบวา คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยเฉลี่ย
ของโรงพยาบาลที่เปดรับรักษาโรคหัวใจ มีคาเทากับ
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0.9429หรือคิดเปนรอยละ 94.29 ดังนั้น เมื่อนําไปเทียบ
กับขอบเขตการผลิตแลว พบวา โดยเฉลีย่ แลวโรงพยาบาล
สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพโดยการลดปจจัยการผลิตลงได
อีกรอยละ 5.71 จากระดับผลผลิตที่เปนอยู นอกจากนั้น
ผลการคํานวณที่ได พบวา มีความสอดคลองกับคาดัชนี
ประสิทธิภาพทางดานการจัดสรร กลาวคือ ศูนยหวั ใจฯ มี
คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยเฉลี่ยสูงที่สุด อยู
ที่ระดับ 1 รองลงมาไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรง
พยาบาลวิภาวดี มีคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุน
โดยเฉลี่ย อยูที่ระดับ 0.975 และ 0.9617 ตามลําดับ
โดยสาเหตุที่ทําใหโรงพยาบาลวิภาวดีมีคาประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุนตํา่ กวาโรงพยาบาลอีก 2 โรงพยาบาล อาจ
เนือ่ งมาจากการทีผ่ ปู ว ยเลือกทีจ่ ะไปรับการรักษาจากโรง
พยาบาลที่มีขนาดใหญกวา และการเดินทางที่สะดวก
สบาย มีทรัพยากรที่พรอมและทันสมัยกวา ตลอดจนมี
แพทยที่รักษาโรคเฉพาะทางมากกวา อีกทั้งโรงพยาบาล
วิภาวดียังไมเปนที่ยอมรับของผูปวยมากนัก
เนือ่ งจากวัตถุประสงคของงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ การ
วิเคราะหถึงประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุนของของสถานพยาบาลที่ใหบริการเฉพาะ
ทางทางดานหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนนําเสนอ
แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัย
ที่ไดนี้สามารถแสดงใหเห็นวามีโรงพยาบาลแหงใดที่มี
ประสิทธิภาพเต็มที่ แตละแหงมีคาดัชนีประสิทธิภาพ
เทาใด และโรงพยาบาลใดบางที่ยังมีประสิทธิการดําเนิน

งานไมเต็มที่ แลวสามารถปรับปรุงระดับประสิทธิภาพได
อยางไร
ผลจากการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพชีใ้ หเห็น
วา เมือ่ กําหนดใหโรงพยาบาลแตละแหงมีผลตอบแทนตอ
ขนาดคงที่ สามารถแปรผันไดตามสภาพการดําเนินงาน
ที่แทจริง พบวา ศูนยหัวใจฯ เปนโรงพยาบาลเดียวที่มีคา
ดัชนีประสิทธิภาพ 100 เปอรเซ็นต เปนผลมาจากศูนย
หัวใจเปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก แตมีภาระงานการให
บริการผูปวยทั้งผูปวยในเละผูปวยนอกในปริมาณที่มาก
ทําใหคาดัชนีประสิทธิภาพอยูในระดับที่สูง อีกทั้งจํานวน
เตียงที่นอยกวา รวมไปถึงจํานวนแพทย พยาบาล และบุ
คลากรอื่นๆ
สําหรับโรงพยาบาลอีก 2 แหง คือโรงพยาบาล
กรุงเทพ และโรงพยาบาลวิภาวดี ทีม่ คี า ดัชนีประสิทธิภาพ
ทางดานเทคนิคไมเต็มที่ พบวา มีคา ดัชนีประสิทธิภาพทาง
ดานเทคนิค 0.9683 และ 0.9217 สามารถอธิบายไดวา
ถาใหคาดัชนีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 100 คาดัชนี
ประสิทธิภาพดานเทคนิคเทากับรอยละ 96.83 สามารถ
ปรับลดสัดสวนการใชปจ จัยการผลิตลงมาไดอกี ในรอยละ
3.17 และคาดัชนีประสิทธิภาพดานการจัดสรรเทากับรอย
ละ 92.17 สามารถปรับลดสัดสวนการใชปจ จัยการผลิตลง
มาไดอกี ในรอยละ 7.83แสดงใหเห็นวามีการใชปจ จัยการ
ผลิตมากเกินไป โดยผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพ
ทางเทคนิค สามารถแสดงไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิค จําแนกตามโรงพยาบาล และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด
โรงพยาบาลและปงบประมาณ
โรงพยาบาล
ศูนยหัวใจสิริกิติ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลวิภาวดี
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ปงบประมาณ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2547
2548
2549
2550
2551
2552

ดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาล
และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด
คาดัชนี
ผลตอบแทนตอขนาด
1
คงที่
1
คงที่
1
เพิ่มขึ้น
1
คงที่
1
คงที่
1
คงที่
0.95
เพิ่มขึ้น
0.86
คงที่
1
เพิ่มขึ้น
1
คงที่
1
ลดลง
1
คงที่
0.94
เพิ่มขึ้น
1
เพิ่มขึ้น
0.87
เพิ่มขึ้น
0.83
เพิ่มขึ้น
0.89
เพิ่มขึ้น
1
เพิ่มขึ้น
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เมือ่ พิจารณาตามโรงพยาบาล ผลการศึกษา พบวา
คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคโดยเฉลี่ยของโรง
พยาบาลทีเ่ ปดรับรักษาโรคหัวใจ จากคาดัชนีประสิทธิภาพ
ดังกลาว แสดงใหเห็นวาขนาดของโรงพยาบาลไมใชเหตุผล
หลักเพียงอยางเดียวที่สงผลตอประสิทธิภาพในการใช
ทรัพยากรของโรงพยาบาล แตยังมีปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่
ตองพิจารณาประกอบกันดวย เชน ทําเลที่ตั้ง ทรัพยากร
ที่ไดรับจัดสรร จํานวนผูปวยที่รับการรักษา รวมถึงความ
รุนแรงหรือความสลับซับซอนของโรคดวย

สําหรับผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพทาง
ดานตนทุนโดยรวมของโรงพยาบาลซึง่ ตองพิจารณาควบคู
กันทั้งคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคและทางดาน
การจัดสรร เนื่องจากประสิทธิภาพทางดานตนทุนของ
โรงพยาบาล นั้น แสดงถึงความสามารถของโรงพยาบาล
ในการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดาน
เทคนิค และทางดานการจัดสรรทรัพยากรไดอยางเหมาะ
สมกับงบประมาณทีโ่ รงพยาบาลไดรบั ซึง่ กอใหเกิดตนทุน
ในการดําเนินงานที่ตํ่าที่สุดโดยผลการคํานวณสามารถ
แสดงไดดังตารางที่ 3 และ 4

ตารางที่ 3 คาดัชนีประสิทธิภาพทางการจัดสรร จําแนกตามโรงพยาบาล และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด
โรงพยาบาลและปงบประมาณ
โรงพยาบาล
ศูนยหัวใจสิริกิติ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลวิภาวดี

ปงบประมาณ
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2547
2548
2549
2550
2551
2552

ดัชนีประสิทธิภาพทางการจัดสรรของโรงพยาบาล
และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด
คาดัชนี
ผลตอบแทนตอขนาด
1
คงที่
1
คงที่
1
เพิ่มขึ้น
1
คงที่
1
คงที่
1
คงที่
0.98
คงที่
0.87
คงที่
1
เพิ่มขึ้น
1
คงที่
1
คงที่
1
คงที่
0.98
เพิ่มขึ้น
1
เพิ่มขึ้น
0.9
เพิ่มขึ้น
0.89
เพิ่มขึ้น
1
เพิ่มขึ้น
1
เพิ่มขึ้น
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สํ า หรั บ ผลการคํ า นวณค า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทางการจั ด สรร เมื่ อ พิ จ ารณาเล ว พบว า จากจํ า นวน
โรงพยาบาลทีเ่ ปดรับรักษาโรคหัวใจ จํานวน 3 แหง มีศนู ย
หัวใจฯ เทานัน้ ทีม่ คี า ดัชนีประสิทธิภาพทางการจัดสรรเต็ม
ทีร่ อ ยเปอรเซ็นต ดังแสดงในตารางที่ 4.6 สวนโรงพยาบาล
อีก 2 แหง ที่มีประสิทธิภาพไมเต็มที่ นั้น จากตารางที่ 4
พบวา มีคาดัชนีประสิทธิภาพทางดาน การจัดสรรอยู
ระหวางรอยละ 87 ถึง รอยละ 98
จากผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพทางดาน
เทคนิคในตารางที่ 1 และคาดัชนีประสิทธิภาพทางดาน
จัดสรร ในตารางที่ 2 สามารถนําไปคํานวณหาคาดัชนี
ประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยรวมของโรงพยาบาลได
ดังแสดงในตารางที่ 3
จากตารางที่ 4 ผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุน พบวา ในจํานวนโรงพยาบาลฯ ทั้งสิ้น 3
แหง มีศนู ยหวั ใจสิรกิ ติ ฯิ์ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทางดานตนทุน
อยางเต็มที่ โดยมีคาดัชนีประสิทธิภาพเทากับ 1 หรือ

คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งผลการคํานวณที่ไดนั้นสอดคลอง
กับคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิค และทางดาน
การจั ด สรร กล า วคื อ โรงพยาบาลแห ง ใดที่ มี ค า ดั ช นี
ประสิทธิภาพเต็มทีท่ งั้ ทางดานเทคนิคและดานการจัดสรร
ก็จะมีประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยรวมเต็มที่ดวยเชน
กัน ทั้งนี้ในสวนของโรงพยาบาลกรุงเทพเละโรงพยาบาล
วิภาวดี มีเตียงรองรับผูป ว ยขนาด 325 และ 400 เตียงตาม
ลําดับนั้น คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุนที่คํานวณ
ได แสดงใหเห็นถึงความสามารถของโรงพยาบาลแตละ
แหงทีม่ กี ารใชทรัพยากรทีม่ อี ยูเ พือ่ ใหบริการผูป ว ย โดยกอ
ใหเกิดตนทุนการดําเนินงานโดยรวมที่นอยที่สุด แตยังคง
รักษาระดับความมีคณ
ุ ภาพในการรักษาพยาบาลผูป ว ยให
คงอยูไ ด ซึง่ สังเกตไดจากการทีโ่ รงพยาบาลมีระดับผลผลิต
โดยเฉลี่ยที่คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง จํานวนครั้ง
การใหบริการผูป ว ยนอกโดยเฉลีย่ ของโรงพยาบาลทัง้ สาม
ขนาด ซึง่ มีจาํ นวนอยูร ะหวาง 98,800 - 182,000 ครัง้ ตอป
ดังแสดงในตารางที่ 5

ตารางที่ 4 คาดัชนีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในดานเทคนิค ดานการจัดสรร และดานตนทุน
โรงพยาบาลและปงบประมาณ
โรงพยาบาล

ปงบประมาณ

ศูนยหัวใจสิริกิติ์

2547
2548
2549
2550
2551
2552

โรงพยาบาลกรุงเทพ

2547
2548
2549
2550

50

ดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาล
ในดานเทคนิค ดานการจัดสรร และดานตนทุน
ดานเทคนิค
ดานการจัดสรร
ดานตนทุน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.95
0.86
1
1

0.98
0.87
1
1

0.931
0.7482
1
1
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โรงพยาบาลและปงบประมาณ
โรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภาวดี

ปงบประมาณ
2551
2552
2547
2548
2549
2550
2551
2552

สําหรับศูนยหัวใจฯ ที่มีคาดัชนีประสิทธิภาพ
ทางด า นต น ทุ น เต็ ม ที่ นั้ น อาจเนื่ อ งมาจากการที่ เ ป น
โรงพยาบาลขนาดเล็ก ประกอบกับมีทรัพยากรสําหรับ
รองรับการใหบริการผูป ว ยนอย สงผลใหโรงพยาบาลตอง
พยายามรักษาระดับปริมาณการใหบริการใหสอดคลอง
กับงบประมาณและทรัพยากรทางการแพทยอื่นๆ ที่มี

ดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาล
ในดานเทคนิค ดานการจัดสรร และดานตนทุน
ดานเทคนิค
ดานการจัดสรร
ดานตนทุน
1
1
1
1
1
1
0.94
0.98
0.9212
1
1
1
0.87
0.9
0.783
0.83
0.89
0.7387
0.89
1
0.89
1
1
1

อยูอยางคอนขางขาดแคลน โดยจากตารางที่ 5 จะพบ
วา ศูนยหัวใจฯ มีอัตราการนอนของผูปวยในสูงกวาโรง
พยาบาลอืน่ ซึง่ แสดงถึงความจําเปนในใหบริการยังไมเต็ม
ที่หรือครอบคลุมผูปวยในพื้นที่ใกลเคียงกับที่ตั้งของโรง
พยาบาลเทานั้น ขณะที่มีผูปวยที่รองรับการใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคามากที่สุด

ตารางที่ 5 ผลผลิตโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาลฯ
โรงพยาบาล
ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ
รพ.กรุงเทพ
รพ.วิภาวดี
เฉลี่ยทุกโรงพยาบาล

Inp
29,240
28,893
15,808.83
24,647.28

นอกจากนี้ ผ ลการ คํ า นวณยั ง สอดคล อ งกั บ
กั บ ลั ก ษณะผลตอบแทนต อ ขนาดการให บ ริ ก าร ซึ่ ง มี
ลักษณะที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงขนาดของการบริการอยูมาก
ทัง้ ในประเทศและประเทศขางเคียง โดยเฉพาะสาธารณรัฐ

ผลผลิตโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาล
Outp
BOR
355,940
167
362,545
238
340,046.17
114
352,843.72
173

BTR
147
72
48.83
267.83

ประชาชนลาว อยูเปนจํานวนมาก ทําใหประชากรสวน
ใหญยงั ไมสามารถใชบริการโรงพยาบาลไดอยางเต็มทีท่ าง
ดานผลตอบแทนตอขนาดในการผลิตของโรงพยาบาล
สามารถวิเคราะหไดวา เมือ่ โรงพยาบาลมีการใชปจ จัยการ
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ผลิตที่เพิ่มในสัดสวนปริมาณหนึ่ง ลักษณะผลตอบแทน
ที่ไดรับจากการใหบริการจะเพิ่มขึ้นเปนสัดสวนอยางไร
กลาวคือ ผลตอบแทนตอขนาดจะเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีเ่ พิม่ ขึน้
คงที่ หรือลดลง ซึง่ ทําใหทราบถึงปจจัยทีท่ าํ ใหโรงพยาบาล
ที่มีลักษณะผลตอบแทนตอขนาดการใหบริการที่แตก
ตางกัน
จากตารางที่ 2 พบวา ทางดานเทคนิค ศูนยหวั ใจฯ
มี ผ ลตอบแทนต อ ขนาดคงที่ ม ากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลวิภาวี ตามลําดับ
หมายความวา เมื่อโรงพยาบาลมีการใชปจจัยการผลิตที่
เพิม่ ขึน้ 1 เปอรเซ็นต ผลผลิตจะเพิม่ ขึน้ เปนสัดสวนเทากับ
การเพิม่ ปจจัยการผลิต ในแตละปจจัย เชนทีเ่ หมาะสมซึง่
ครอบคลุมความตองการของผูปวยเปนจํานวนมากดวย
เชนกัน เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับแมวาจะแปรผัน
ตามจํานวนประชากรทีเ่ ขามารับการักษา แตโรงพยาบาล
ยังสามารถบริหารทรัพยากรในดานอื่นๆ เชน แพทย
พยาบาล เตียง เปนตน สําหรับรองรับผูปวยในปริมาณ
มากได เปนอยางดี
ใหบริการผูปวยเปนจํานวนที่สอดคลองกับงบ
ประมาณที่ไดรับ ในอีกมิติหนึ่งสามารถวิเคราะห ไดวา
โรงพยาบาลที่มีผลตอบแทนตอขนาดคงที่ นั้น มีขนาด
ของการใหบริการในระดับ สําหรับโรงพยาบาลที่มีผล
ตอบแทนตอขนาดที่ลดลง พบวา มีเพียงโรงพยาบาล
กรุงเทพ ป 2551เพิ่มปจจัยการผลิตทุกตัว รอยละ 15
ผลผลิ ต ที่ ไ ด รั บ ก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 15 เช น เดี ย วกั น
ซึ่ ง สาเหตุ ส ว นหนึ่ ง มาจากการที่ โรงพยาบาลได รั บ งบ
ประมาณแบบเหมาจายรายหัวตามจํานวนประชากรใน
เขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ทําใหโรงพยาบาลตอง
บริหารทรัพยากรและ เทานั่นที่มีผลตอบแทนตอขนาด
ลดลง จากลักษณะผลตอบแทนตอขนาดที่ลดลงดังกลาว
แสดงใหเห็นวา โรงพยาบาลกรุงเทพมีขนาดการผลิตที่
ใหญเกินไป ซึ่งหากเพิ่มปจจัยการผลิตเขาไปจะทําให
ผลผลิตที่ไดรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ลดลง ซึ่งสังเกตมีการ
ใชปจจัยการผลิตในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยมาก แตผลผลิต
ทีไ่ ดในสวนของอัตราการครองเตียง และอัตราการใชเตียง
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สวนใหญตาํ่ กวาคาเฉลีย่ มีเพียงแหงเดียวเทานัน้ ทีผ่ ลผลิต
ในสวนของอัตราการใชเตียงสูงกวาคาเฉลี่ย
ในสวนของโรงพยาบาลทีม่ ผี ลตอบแทนตอขนาด
ที่เพิ่มขึ้น นั้น พบวา มีโรงพยาบาลวิภาวดีตั้งแตป 25472552 และมีโรงพยาบาลกรุงเทพในป 2547 และ 2549
สวนศูนยหัวใจฯ เฉพาะป 2549 มีผลตอบแทนตอขนาด
ที่เพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจาก นอกจากทําเลที่ตั้ง แลวยังมี
สาเหตุมาจากทรัพยากรทางการแพทยนอย เห็นไดจาก
การทีท่ กุ แหงมีการใชปจ จัยการผลิตทุกชนิดในระดับทีต่ าํ่
กวาคาเฉลีย่ ทําใหคา ดัชนีประสิทธิภาพทีไ่ ดอยูใ นระดับสูง
สําหรับทางดานการจัดสรร พบวา โรงพยาบาลในแตละป
สวนใหญมลี กั ษณะผลตอบแทนตอขนาดคงที่ ซึง่ ประกอบ
ไปดวย ศูนยหัวใจฯ ป 2547-2548 และป 2550-2552
โรงพยาบาลกรุงเทพทุกกปยกเวน ป2549 ชีใ้ หเห็นวาโดย
ภาพรวมแลวโรงพยาบาลมีความสามารถในการจัดสรร
ทรัพยากรทางการแพทยไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ
งบประมาณที่โรงพยาบาลมีอยู ซึ่งสวนใหญแลวถูกใชไป
กับงบบุคลากร เปนคาใชจายในการจางแพทย พยาบาล
และบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ ของโรงพยาบาล สวนโรง
พยาบาลที่มีผลตอบแทนตอขนาดที่เพิ่มขึ้นนั้น มีจํานวน
เพียงแหงเดียวเทานั้น คือโรงพยาบาลวิภาวดีแสดงให
เห็นถึงขนาดของการใหบริการของโรงพยาบาลที่เล็กเกิน
ไป และมีจํานวนบุคลากรทางการแพทยนอย ไมสามารถ
รองรับผูปวยไดในปริมาณมาก แตมีความสามารถให
บริการผูปวยไดบอยครั้ง ทําใหคาดัชนีประสิทธิภาพที่
คํานวณไดอยูในระดับสูง
4. สรุป
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
ประสิทธิภาพทางดานเทคนิค และประสิทธิภาพทางดาน
ตนทุนของโรงพยาบาล ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพจากการปรับปรุงสัดสวนการ
ใชปจจัยการผลิต ณ ระดับผลผลิตที่โรงพยาบาลเปนอยู
โดยกรณี ศึ ก ษาโรงพยาบาลที่ เ ป ด บริ ก ารรั บ รั ก ษาโรค
หัวใจทั่วประเทศไทย จํานวน 3 แหง คือ ศูนยหัวใจสิริกิติ์
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ
โรงพยาบาลวิภาวดี โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2547-2552
สาเหตุที่มีการใชขอมูลทางสถิติหลายปนั้นมาจากเมื่อ
ป 2550 เปนปที่ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวทางดาน
สาธารณสุขมากที่สุด เนื่องจากมีการประกาศใชพระราช
บัญญัติสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนการปฏิรูประบบสุขภาพ
ของประเทศทั้งระบบ ทําใหระยะเวลาดังกลาวเปนชวง
เวลาที่ อ ยู ใ นระหว า งการปรั บ ปรุ ง ระบบดั ง กล า วเพื่ อ
ใหสอดคลองกับประกาศ จึงไดเสนอวิธีการวิเคราะห
ประสิทธิภาพดวยวิธี DEA แบบจําลอง BCC Model
(Input-oriented) ซึง่ กําหนดใหผลตอบแทนตอขนาดของ
โรงพยาบาลสามารถแปรผันไดตามสภาพการดําเนินงาน
ที่แทจริง คํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพโดยใชโปรแกรม
DEA -Solver -LV ซึ่งเปนโปรแกรมเฉพาะสําหรับใชใน
การคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพโดยวิธี DEA
จากผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพทางดาน
เทคนิคและดานการจัดสรร โดยกําหนดใหผลตอบแทนตอ
ขนาดของโรงพยาบาลสามารถผันแปรไดตามสภาพการ
ดําเนินงานทีแ่ ทจริง พบวาศูนยหวั ใจฯ มีคา ประสิทธิภาพ
เต็มรอย รองลงมาคือโรงพยาบาลกรุงเทพและโรงพยาบาล
วิภาวดี สงผลใหการบริหารงานดานตนทุนของศูนยหวั ใจฯ
สู ง ที่ สุ ด ด ว ย เนื่ อ งมาจากการทรั พ ยากรบุ ค คลมี น อ ย
แตมีการขอรับบริการสูง ในขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
มีทรัพยากรบุคคลสูง เพือ่ รอรับการขอรับบริการทีส่ งู ดวย
แตทมี่ ปี ระสิทธิภาพนอยกวาศูนยหวั ใจเพราะมีราคาปจจัย
การผลิตสูง โดยเฉพาะคาที่ดินและสิ่งกอสราง สวนโรง
พยาบาลวิภาวดี ทีมปี ระสิทธิภาพนอยทีส่ ดุ สาเหตุมาจาก
ทรัพยากรบุคคลนอยและปริมาณการขอรับบริการยังนอย
อยู อาจจะเปนเพราะยังไมเปนทีย่ อมรับในการดูแลรักษา
โรคหัวใจและหลอดเลือด คาความแตกตางของคาดัชนี
ประสิทธิภาพทีไ่ ดอาจนําไปพิจารณากําหนดนโยบายการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน เชน การวาง
กรอบกําหนดจํานวนแพทย หรือพยาบาลเฉพาะทาง และ
บุคลากรอื่นๆ ของโรงพยาบาลใหสอดคลองกับปริมาณ
งาน และลักษณะโรคในผูปวยของแตละโรงพยาบาล

รวมถึงการกําหนดนโยบายการจัดสรรบุคลากรทางการ
แพทยใหแกโรงพยาบาลทีม่ คี า ดัชนีประสิทธิภาพทีส่ งู กวา
กอน เนือ่ งจาก คาดัชนีประสิทธิภาพทีส่ งู อาจเนือ่ งมาจาก
การใชทรัพยากรที่นอยกวาในการรักษาผูปวยในปริมาณ
ที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสะทอนถึงความขาดแคลนทรัพยากร
ในการใหบริการของโรงพยาบาลหรืออาจนําไปพิจารณา
กําหนดรางวัลใหแกโรงพยาบาลตัวอยางทีม่ คี วามสามารถ
โดดเดนกวาโรงพยาบาลแหงอื่นๆ ที่ใหบริการในระดับ
เดียวกัน เปนตน นอกจากนี้ ในดานการยกระดับคุณภาพ
การให บ ริ ก ารก็ เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ ในการพั ฒ นางานของ
โรงพยาบาล เนื่องจากเปนสิ่งที่สงผลกระทบโดยตรงกับ
ผูป ว ยทีม่ ารับบริการ ซึง่ โรงพยาบาลควรใหบริการทางการ
แพทยอยางเต็มที่ ดวยความเต็มใจ และตั้งอยูบนพื้นฐาน
ความเทาเทียมกันของมนุษย ซึ่งประชาชนสวนใหญมอง
โรงพยาบาลในฐานะเปนความหวังของผูที่มารับบริการ
ในสวนการวิเคราะหนั้น มีความสอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผานมาอยางชัดเจน คือ ตัวแปรดานปจจัย
การผลิตนั้นสะทอนถึงทรัพยากรมนุษยทุนและแรงงาน
นอกจากมุมมองของประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบแลว ใน
อีกมุมหนึ่งอาจสะทอนถึงความขาดแคลนของทรัพยากร
ทางการแพทยที่มีอยู กลาวคือโรงพยาบาลที่มีคาดัชนี
ประสิทธิภาพสูงอาจเกิดจากการขาดแคลนแพทยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่มีคาดัชนีประสิทธิภาพ
ตํ่ า กว า ดั ง นั้ น ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอาจเป น แนวทางใน
การตั ด สิ น ใจเชิ ง นโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรให แ ก
โรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพสูงกอน
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