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การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาลที่เปดบริการ
เฉพาะทางดานหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย

Empirical Study on Operational Effi ciency of the Heart and Vascular 
Hospital in Thailand
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บทคัดยอ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาลที่ใหบริการเฉพาะทาง

ดานหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปญหา สาเหตุ ของสถานพยาบาลท่ีขาดประสิทธิภาพ 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 ดานตนทนุเทากบั 1 และพบวาตวัแปรดานปจจยัการผลิต และราคาปจจยัการผลิตนัน้มผีลโดยตรงตอ

ผลผลิตองคกร ซึ่งสงผลตอคาประสิทธิภาพการดําเนินงานของสถานพยาบาล 

คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการดําเนินงาน โรงพยาบาล ประเทศไทย

ABSTRACT
 The objectives of this research are (1) to study the operational effi cacy of the heart and 

vascular clinics in Thailand, (2) to apply as the information to study the problems, causes of the 

clinics lacked effi cacy, and (3) to compare the operational effi cacy of Queen Sirikit Heart Center, 

Vibhavadi Hospital and Bangkok Hospital. This research uses Data Envelopment Analysis (DEA), BCC 

Model (Input Oriented) to compare the effi ciency 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 fi rst part is the measurement the technical and cost effi ciency. The evaluation results had an 

effi ciency value between 0 and 1, and the hospital which had no full effi cacy 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 effi cient clinic that has the value of technical effi cacy equal to 

1. The value of cost effi ciency 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 effi cacy. 

Keywords: Operational Effi ciency, Hospital, Thailand.
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1. บทนํา

 ประสิทธิภาพเปนหัวใจหลักของการบริหารของ

ทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนหนวยงานเอกชนหรือภาครัฐ 

สําหรับหนวยงานเอกชนน้ันประสิทธิภาพเปนตัวกําหนด

เพื่อใหเกิดการแขงขันทางการตลาด หากหนวยงานดอย

ประสิทธภิาพ มตีนทนุสงูเกิดไปหรือใชปจจยัการผลิตมาก

เกินไป ก็อาจจะประสบปญหาการขาดทุนและตองออก

จากตลาดไป แตหนวยงานของรัฐมีลักษณะที่ตางออกไป 

คือ หนวยงานของรัฐอาจจะดํารงอยูนานเปนสิบๆ ปทั้ง

ที่ดอยประสิทธิภาพ เนื่องจากไดรับเงินสนับสนุนจากงบ

ประมาณแผนดินเปนประจําทุกป ตัวที่จะเปนตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานองคกรภาครัฐและภาคเอกชน คือKPI 

(Key Performance Indicators) องคกรแตละองคกรจะ

กาํหนด KPI-ขึน้ เพือ่เปนตวักาํหนดเปาหมายในการปฏิบตัิ

งานใหไดตรงกับความตองการของแตละองคกร ซึง่การต้ัง

ดัชนีขึ้นมีขอดีคือ สามารถบอกบงชี้ถึงการดําเนินงาน

ในแตละวัตถุประสงคไดชัดเจน แตขอเสียคือการเปรียบ

เทียบผลการดําเนินงานกับองคกรอ่ืนไมได เนื่องจากตัว

ชี้วัดของแตละองคกรน้ันไมเหมือนกัน สงผลใหวิธีนี้ไม

สามารถเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการดาํเนนิงานกบัองค

กรอ่ืนๆ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาไดอยางชัดเจน แม

จะมีวิธีการวิเคราะหดานการเงินเพื่อนํามาเปรียบเทียบ

กับองคกรอื่นเพื่อวัดประสิทธิภาพและหาขอบกพรอง

ในการดําเนินงาน แตก็ไมสามารถตอบปญหาดานการ

ดําเนินงานไดทั้งหมด จากปญหาของวิธีการประเมิน

ประสิทธิภาพการดําเนินงานแบบเดิมที่ไมไดผลที่ชัดเจน 

จึงนํามาซึ่งแนวคิดเพื่อประกอบการวัดประสิทธิภาพ

ที่ เรียกวา วิธี Data Envelopment Analysis:

DEA เปนเคร่ืองมือแบบ Non-Parametric ชนิดหน่ึง

ที่ไดรับความนิยมในการประเมินคาของหนวยผลิต ซึ่ง
เปนแนวคิดที่พัฒนาจากแนวคิดของ Farrel (1987) 

ผูรเิริม่ในการวัดประสิทธภิาพทางการผลิตโดย เปนเคร่ือง

มือแบบ Non-Parametric ซึ่งไมตองกําหนดรูปแบบฟง
กชั่น(Function Form) โดยสามารถวัดจากปจจัยนําเขา 

และผลผลติทีม่หีลายชนดิ การใชเทคนคิโปรแกรมเชงิเสน

ทางคณิตศาสตร (Linear Programming) ทําใหสามารถ

วิเคราะหความมีประสิทธิภาพของการใชปจจัยการผลิต 

และยังหาสาเหตุของการดอยประสิทธิภาพในปจจัยการ

ผลิตไดอีกดวย (ดิเรก ปทมสิริรัตน, 2550) 

 งานวิจัยนี้ทําการวิเคราะหประสิทธิภาพของโรง

พยายาบาลที่ใหบริการเฉพาะทางทางดานโรคหัวใจและ

หลอดเลือด จาํนวน 3 แหง คอื ศนูยหวัใจสิรกิติิ ์ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาล

กรุงเทพ ในระหวางป พ.ศ. 2547-2552 ดวยวิธี DEA

 การบริหารงานของโรงพยาบาลมีความแตกตาง

จากหนวยผลิตอื่นๆ เพราะโรงพยาบาลตองเผชิญกับ

ปญหาความผันผวนของตัวแปรตางๆ อาทิ เชน อตัราการ

เจบ็ปวย อบุตัเิหตตุามฤดกูาล อบุตัเิหตทุางธรรมชาต ิโรค

ระบาด และความผันผวนของราคายา ซึ่งตัวแปรเหลานี้

ไมสามารถกําหนดเปนตนทุนที่แนนอนได ซึ่งในฐานะ

ของหนวยบริการ เม่ือมีผูปวยเขามาทําการรักษา ตอง
ใหการบรกิารทีส่ดุความสามารถ นอกเสียจากโรงพยาบาล

ตองสงตอใหแกสถานพยาบาลอื่นที่ดีกวา จึงทําใหโรง

พยาบาลเปนหนวยผลิตที่แตกตางกับหนวยการผลิตอื่น 

ในปจจบุนัมีโรงพยาบาลทีเ่ปดใหบรกิารในประเทศไทยทัง้

สิ้น 429 โรงพยาบาล แบงเปนสถานพยาบาลท่ีใหบริการ

เฉพาะทางทางดานหัวใจและหลอดเลือด ทั้งสิ้น 37 แหง 

แบงเปนโรงพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 20 แหงและโรง

พยาบาลของเอกชนจํานวน 17 แหง (สํานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) จากการสาํรวจรายชือ่สถาน

พยาบาลที่ใหบริการเฉพาะทางทางดานหัวใจและหลอด

เลือด พบวามีหลายสถานพยาบาลท่ีจัดต้ังขึ้นภายใตการ
บริหารจัดการจากบริษัทแม เชน โรงพยาบาลเจาพระยา

ไดรับการดูแลจัดการจากโรงพยาบาลวิภาวดี หรือที่เรียก

อีกชื่อหนึ่งวา บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จาํกัด(มหาชน) 

และโรงพยาบาลเชียงใหมราม โรงพยาบาลรามคําแหง 

โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเพหาดใหญ 

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ไดรับการดูแลจากบริษัทที่
เรียกวา บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) แต

มีโรงพยาบาลที่เปดบริการอยางเต็มท่ีเพียงคือมีบุคลา
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การทางการแพทย พยาบาลและบุคลากรอื่นๆ ใหบริการ

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเพียง 5 โรงพยาบาล กแบงเปน 

โรงพยาบาลของรัฐบาล 2 แหง คือ โรงพยาบาลศิริราช 

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ และโรงพยาบาลเอกชน 3 แหง คือ

โรงพยาบาลกรงุเทพ โรงพยาบาลวภิาวด ีและโรงพยาบาล

รามคําแหง แมจะมโีรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชนคอย

รองรับการรักษาพยาบาลผูปวยและพรอมใหคําแนะนํา 

แตอัตราการเพ่ิมขึ้นของผูปวยโรคหัวใจก็ยังคงมีอัตรา

การเพ่ิมขึ้นมากถึง 2 แสนคนตอป และมีแนวโนมของ

ผูปวยท่ีมีอายุนอยลงเรื่อยๆ คือเปนตั้งแตกําเนิด เปนผล

มาจากการไมเขาใจเร่ืองโรคและคาใชจายในการรักษาท่ี

คอนขางสงูเพราะตองมกีารรกัษาอยางตอเน่ือง เนือ่งจาก

เครื่องมือในการตรวจรักษาตองใชเทคโนโลยีเขาชวย

อกีทัง้การขาดแคลนแพทยผูเชีย่วชาญดานโรคหวัใจ และ

ทางโรงพยาบาลไมไดรับรักษาแตผูปวยที่เปนโรคหัวใจ

เทานั้น ยังรับโรคท่ัวไปท่ีเก่ียวของอีกดวยดวย 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 ซ่ึงโครงการนี้เริ่มมีมาตั้งแตป 2544 

บัตรประกันสังคม และขาราชการ แตสิทธิเหลาน้ีก็ยังไม
ครอบคลุมดานคาใชจาย เนื่องมาจากผูถือสิทธิ์ขาดความ

เขาใจในการใชสิทธิ เกี่ยวกับรายการยาในและนอกบัญชี

หลกัยาแหงชาตแิละการเขารบัการรกัษาทีส่ทิธไิมสามารถ

ควบคุมไปถึง สงผลใหผูปวยบางกลุมไมสามารถเบิกรับ

ภาระคาใชจายในการรักษาได สงผลใหคาใชจายสวนน้ี

กลายเปนภาระและเปนการเพ่ิมตนทนุของสถานพยาบาล 

ซึง่เปนปญหาทีผู่นาํองคกรควรศึกษาและหาแนวทางแกไข 

 จากผลวิจัยที่สามารถนําไปประยุกตไปใชได
จริงในองคกร สงผลใหวิธีการวัดประสิทธิภาพโดยวิธี

นี้เปนที่นาเช่ือถือและกําลังเปนที่นิยมสําหรับการการ

วัดประสิทธิภาพเชิงเปรียบเทียบ ยกตัวอยางงานวิจัย 

เรื่องการวัดประสิทธิภาพของศูนยรวมน้ํามันดิบฯ โดย

มีวัตถุประสงคในการศึกษาสภาพการดําเนินงานทั่วไป

ดวยวิธี DEA รวมไปถึงปญหาการดําเนินงานเพ่ือวัด

ประสิทธิภาพทางเทคนิค พรอมเสนอแนะแนวทางใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพ (จักรพันธ สุขสวัสด์ิ, 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 

 ดังนั้นผลจากการวิเคราะหประสิทธิภาพโดย

วิธี DEA ของศูนยหัวใจฯ โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรง

พยาบาลวิภาวดี จะนํามาเปนแนวทางการแกปญหาของ

ศนูยหวัใจฯ ซึง่ประสบปญหาดานการบริหารการเงิน การ

พัสดุ การบริหารดานบุคคล การบริการผูปวย มาตั้งแต

ตนป 2551 มาจนถงึปจจบุนั ดงันัน้การศกึษาน้ีจะมุงเนน

การศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของโรงพยาบาล

ชั้นนําที่รักษาโรคหัวใจและเปรียบเทียบหาโรงพยาบาลท่ี

มีประสิทธิภาพนอยที่สุดเพื่อคนหาสาเหตุของความไมมี

ประสทิธภิาพของหนวยผลิต เพือ่ใชเปนขอมลูในการแกไข

ปรับปรุงการบริหารงานขององคกร เพื่อเปนประโยชน

และใหเกิดการบริการท่ีดีที่สุดแกผูมารับบริการ 

2. วิธีการศึกษา

 ในการวิจัยในครั้งนี้จะแบงรูปแบบการวิเคราะห

ประสิทธิภาพออกเปน 2 ดาน ไดแก 

 1. การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคหรือดาน
ผลผลิต (Input)

  แบบจาํลองท่ีใชในการวิเคราะหประสทิธภิาพ

ทางเทคนคิของโรงพยาบาล ในครัง้นี ้ใชแบบจาํลอง BCC 

Model Input-Oriented ซึ่งเปนแบบจําลองท่ีพัฒนา

จากแบบจําลอง CCR Model โดย Banker, Charnes, 



43

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2555

and Cooper (1984) โดยมีขอสมมุติวาหนวยผลิตทุก

หนวยมีการดําเนินการผลิต ณ ระดับที่เหมาะสม (Op-

timal Scale) จากขอจํากัดดังกลาว จึงไดมีการพัฒนา

แบบจําลองขึ้นมาใหม โดย Banker, Charnes, and 

Cooper (1984) ภายใตขอสมมุติ Variable Returns to 

Scale (VRS) แบบจําลองภายใตขอสมมุติ VRS จะตอง

เพิ่มสมการขอจํากัดเขาไปในแบบจําลอง อีกหนึ่งสมการ 

คือ (เปนขอจํากัดของคาความโคง: Convexity Condi-

tion) เพื่อใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

ของหนวยผลิตขนาดเดียวกันอยางแทจริง ตอมาไดมีการ

พัฒนาแบบจําลองดังกลาวโดยการเพิ่มขอจํากัดเขาไปใน

แบบจําลอง ซึ่งแบบจําลองท่ีพัฒนาใหมนี้สามารถหาคา

ประสิทธิภาพในชวง Non-Increasing Returns Scale 

(NIRS.) ได (อัครพงศ อั้นทอง, 2547) กลาวคือกําหนด

ให หนวยการตัดสินใจ (Decision Making Units: DMU) 

แตละแหง มผีลตอบแทนตอขนาดทีส่ามารถเปลีย่นแปลง

ไดตามสภาพการดําเนินงานที่แทจริงดังนั้นลักษณะ

ของแบบจําลองสุดทายภายใตขอสมมติ VRS ที่นิยมใช

ในปจจุบันสามารถแสดงได โดยเลือก ใชตัวแบบ BCC 

Model (Input-Oriented) ดังนี้

 ซึ่งคาของ θ คือ คาประสิทธิภาพทางดาน

เทคนิคของ DMU ที่ j ซึ่งหากมีคาเทากับ 1 ก็แสดงวา

อยูบนเสนขอบเขตการผลิตที่มีประสิทธิภาพเต็มท่ี โดย

สมการเชิงเสนจะทําการคํานวณทั้งหมด i ครั้ง เพื่อใหได
คาประสิทธิภาพการผลิตทางดานเทคนิค หรือของแตละ 

DMU ออกมา 

 การศกึษาครัง้นีก้าํหนดตวัแปรสอดคลองกับงาน
วิจัยของ จักรพันธ สุขสวัสดิ์ และอนงคนุช เทียนทอง 

(2551) โดยมีตัวแปรปจจัยการผลิตสําหรับการวิเคราะห

ประสิทธิภาพทางเทคนิคในรูปของปจจัยแรงงานและทุน

ทัง้สิน้ 4 ชนดิ ทัง้นีป้จจยัดานแรงงานจะเนนการวเิคราะห
ประสทิธภิาพในการใชทรพัยากรดานบคุลากร มตีวัแปร 3 

ชนิด ไดแก 1. จํานวนแพทย (Doc) 2. จํานวนพยาบาล 
(Nurse all) และ 3. จํานวนบุคลากรอื่น (Ope) สวน

ปจจัยดานทุนจะเนนการวิเคราะหประสิทธิภาพในการ

ใชเตียงของโรงพยาบาล มีตัวแปรปจจัยการผลิต 1 ชนิด 
คอื จาํนวนเตยีงทีใ่ช (Beds) สวนตวัแปรผลผลติ ไดแก 1. 

จาํนวนวันนอนรวมของผูปวยใน (Inp) 2. จาํนวนคร้ังของ

โดยท่ี  คือ คาคงที่  

 คือ คาถวงนํ้าหนักของ DMU ที่ j

  คือ ผลรวมปจจัยการผลิตชนิดท่ี i ของ DMU ที่ j ซึ่งคาติดลบ 

  แสดง Slope ของเสน Isoquant
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การใหบริการผูปวยนอก (Outp) 3. อัตราการครองเตียง 

(BOR) และ 4. อัตราการใชเตียง (BTR) 

 2. การวดัประสทิธภิาพทางตนทุนในการดาํเนนิ

งาน 

  แบบจาํลองท่ีใชในการวิเคราะหประสทิธภิาพ

ทางดานตนทุนของโรงพยาบาล ในครั้งนี้ ใชแบบจําลอง

การผลิตทีม่วีตัถปุระสงคเพือ่คาํนวณหาปริมาณปจจยัการ

ผลิตทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ภายใตตนทุนท่ีตํา่ทีส่ดุ โดยเลอืก ใช

ตัวแบบ BCC Model (Input-Oriented) ดังนี้

 CE = 

และสามารถคํานวณหาคาประสิทธิภาพทางการจัดสรร ไดดังนี้

 AE = CE/TE

 ตัวแปรดานทุน แบงเปน 2 ตัว คือ คาใชจายดานแรงงาน และคาใชจายดานทุน

 โดย ให CE หมายถึง Cost Effciency    ประสิทธิภาพของตนทุนรวม

 AE หมายถึง Allocative Effi ciency   ประสิทธิภาพทางการจัดสรร

 TE หมายถึง Technical Effi ciency  ประสิทธิภาพทางเทคนิค

โดยท่ี คือ  ราคาปจจัยการผลิต

 คือ เวกเตอรของปริมาณปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีมีการใชตนทุนตํ่าท่ีสุด

 คือ  ผลผลิตของหนวยผลิตท่ี i ซึ่งคาติดลบ แสดง Slope ของเสน Isocost 

   คือ  คาถวงนํ้าหนักของปจจัยการผลิตและผลผลิต

 คือ  หนวยผลิตที่ 1, 2, 3, ..., N

   คือ  ขอจํากัดของคาความโคง 

 แบบจําลองขางตนนั้นตองการหาจุดที่มีตนทุน

ตํ่าท่ีสุด โดยสมการในแบบจําลองขางตนจะคํานวณหา
ปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุด ภายใตตนทุนที่

ตํา่ทีส่ดุ โดยกําหนดราคาปจจัยการผลิต (Wi) และผลผลิต 

(yi) มาให ดังนั้นประสิทธิภาพของตนทุนรวม (Total 

Cost Effi ciency) หรือประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตร (Economic Effi ciency) ของ DMU ท่ี i 

สามารถคํานวณไดดังนี้ 
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 งานวจิยันีแ้บงตวัแปรปจจยัการผลิตออกเปนสอง

ดาน คือ ดานแรงงาน และดานทุน ประกอบดวยตัวแปร

ปจจยัการผลิตทัง้ส้ิน 5 ชนดิ ไดแก 1. จาํนวนแพทย (Doc) 

2. จํานวนพยาบาล (Nurse all) 3. จํานวนบุคลากรอื่น 

(Ope) ตัวแปรคาใชจายดานทุน ไดแก 1. จํานวนรายการ

ครุภัณฑทางการแพทย (Durag) และ 2. จํานวนรายการ

ที่ดินและกอสราง (Lan) เน่ืองจากประสิทธิภาพทางดาน

ตนทุนในการดําเนินงาน หมายถึง ความสามารถของโรง

พยาบาลในการใชปจจัยการผลิตที่มีอยูใหนอยที่สุด เกิด

ตนทุนคาใชจายในการผลิตดานตางๆ นอยที่สุด โดยยัง

คงรกัษาระดบัปรมิาณและคณุภาพในการใหบรกิารผูปวย

ของโรงพยาบาลไวเทาเดิม ซึ่งเกิดจากการที่โรงพยาบาล

สามารถทําการผลิตผลผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพทั้ง

ทางดานเทคนิค และทางดานการจัดสรร ซึง่ประสิทธภิาพ

ทางดานการจัดสรร เกิดจากการเลือกใชปจจัยในการผลิต 

(X) ณ ระดับของผลผลิตใดระดับหนึ่ง (Y) โดยพิจารณา

จากราคาปจจัยการผลิต (W) ที่ทําใหเกิดตนทุนที่ตํ่าท่ีสุด 

ดังนั้น ในการคํานวณหาคาประสิทธิภาพทางดานตนทุน

ในคร้ังนี้ จึงไดมีการกําหนดตัวแปรปจจัยการผลิตและ

ตัวแปรราคาปจจัยการผลิตเพ่ือใหสอดคลองกับฟงกชัน

การผลิต คือ

 Min W
1
X

1
+W

2
X

2

 s.t. f(X1,X2) = y

 ดังนั้นในการวัดประสิทธิภาพทางดานตนทุน 

ไดเพิ่มตัวแปรราคาปจจัยการผลิตเขามาทั้งส้ิน 5 ชนิด 

โดยตัวแปรคาใชจายดานแรงงาน ไดแก 1. คาจางแพทย 
(WDoc) 2. คาจางพยาบาล (WNurse) 3. คาจางบุคลา

กรอ่ืนๆ (WOpe) ตัวแปรคาใชจายดานทุน ไดแก 1. คา

ครภุณัฑ (WDurag) และ 2. คาทีด่นิและกอสราง (WLan) 

สวนตัวแปรผลผลิตมีทั้งสิ้น 4 ชนิด จะใชตัวแปรเดียวกัน

กับการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค

3. ผลการศึกษา

 จากการสํารวจขอมูลโดยใชแบบสํารวจขอมูล

ทรพัยากร ป 2547-2552 เมือ่วเิคราะหขอมลูสภาพท่ัวไป

ของโรงพยาบาลฯ จาํนวน 3 แหงดงักลาว พบวาศูนยหวัใจ

สิริกิติ์ฯ มีปจจัยการผลิตและผลผลิตไมแตกตางกับโรพง

ยาบาลเอกชนท้ัง 2 แหงนี ้ไมมากนกั ไมวาจะเปนจาํนวน

แพทย พยาบาลและบุคลากรอ่ืนๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาล

วภิาวดีมอีตัราท่ีใกลเคียงกันมากท้ังๆ ทีม่ขีนาดเตียงท่ีแตก

ตางกันถึง 125 เตียง สาเหตุที่เปนเชนนั้นเพราะวาศูนย

หัวใจ เปนศูนยหัวใจฯ เปนศูนยกลางโรงพยาบาลท่ีรักษา

โรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งโรงพยาบาล

สวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยงัเปดบริการในการ

รกัษาโรคหวัใจ จงึสงผลใหศนูยหวัใจมผีลผลติคอนขางใกล

เคียงกับโรงพยาบาลดังกลาว นั้นคือ ถาโรงพยาบาลท่ีมี

ทรัพยากรนอย แตมีปริมารผลผลิตมากจะมีแนวโนมคา

ดชันปีระสทิธภิาพทาเทคนคิสูงกวาโรงพยาบาลทีใ่ชปจจยั

การผลติสงูกวาแตมปีรมิาณผลผลติใกลเคยีงกัน กลาวคือ 

โรงพยาบาลที่มีแนวโนมคาดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิค

สูง คือ ทรัพยากรทางการแพทย การพยาบาล เละพนัก

งานอืน่ๆ มนีอย คอืขาดแคลนบคุลากรนัน้เอง โดยคาสถิติ

ของขอมูลตัวแปรปจจัยการผลิต

 ผลการคํานวณดัชนีประสิทธิภาพสัมพัทธของ
โรงพยาบาลท่ีเปดบรกิารรับรกัษาโรคหัวใจ จาํนวนท้ังสิน้ 

3 แหง ดวยวิธี DEA โดยใชโปรแกรม DEA -Solver -LV 

ซึง่คาทีค่าํนวณไดจะมคีาอยูระหวาง 0 - 1 ผลการคาํนวณ

คาดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉล่ียทางดานเทคนิค ดานการ

จดัสรร และดานตนทุน สามารถแสดงไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย จําแนกตามโรงพยาบาล

โรงพยาบาล คาดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาล 

ทางเทคนิค ทางการจัดสรร ทางตนทุน

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 1 1 1

โรงพยาบาลกรุงเทพ 0.9683 0.975 0.9441

โรงพยาบาลวิภาวดี 0.9217 0.9617 0.8864

คาเฉลี่ยทั้ง 3 โรงพยาบาล 0.9633 0.9789 0.9429

 จากตารางที่ 1 ผลการคํานวณคาดัชนีประ

ประสิทธิภาพทางเทคนิค จําแนกตามโรงพยาบาล พบวา

คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคโดยเฉล่ียของทุก

ระดับการใหบริการ คอื 0.9633หรือคิดเปนรอยละ 96.33 

หมายความวา เมือ่เทยีบกบัขอบเขตการผลิตทีค่ดิเปนรอย

เปอรเซ็นตแลว โรงพยาบาลที่เปดบริการรักษาโรคหัวใจ 

มกีารผลิตผลผลิตอยูในระดับรอยละ 96.33 ซึง่สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพโดยการลดปจจัยการผลิตลงไดอีก รอยละ 

3.67 จากระดับผลผลิตที่เปนอยู 

 นอกจากน้ีผลการคํานวณที่ได พบวา ศูนยหัวใจ

สิริกิติ์ฯ มีคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคสูงที่สุด 
อยูทีร่ะดบั 1หรือรอยละ 100 รองลงมาไดแก โรงพยาบาล
กรุงเทพ และโรงพยาบาลวิภาวดี มีคาดัชนีประสิทธิภาพ

ทางดานเทคนิคอยูที่ระดับ 0.9683 และ 0.9217 ตาม
ลําดับ แสดงใหเห็นวา ณ ระดับผลผลิตที่เปนอยู ศูนยหัว

ใจฯ มกีารใชทรัพยากรในสดัสวนทีน่อยทีส่ดุ อาจเนือ่งมา

จากการทีศ่นูยหวัใจฯ เปนโรงพยาบาลขนาดเลก็ มจีาํนวน

เตียงเพียง 200 เตียง มีทรัพยากรท่ีนอยกวา ไมวาจะเปน

จาํนวนบคุลากรทางการแพทย จาํนวนพยาบาล เละบคุลา

กรอื่นๆ ซึ่งมีจํานวนที่นอยกวาโรงพยาบาลอื่นๆ แมจะ
มีระดับผลผลิตที่คอนขางใกลเคียงกันก็ตาม สงผลใหคา

ดัชนีประสิทธิภาพที่คํานวณไดอยูในระดับสูง 

 สําหรับผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพ

ทางการจัดสรร ยงัพบวา ศนูยหวัใจฯ มคีาดชันีประสิทธิภาพ

ทางการจัดสรรโดยเฉลี่ยอยูที่ 1 หรือคิดเปนรอยละ 100 

นัน้คอื มคีาดัชนปีระสทิธภิาพทางการจดัสรรโดยเฉลีย่เตม็

ที่รอยเปอรเซ็นต แสดงถึงความสามารถโดยรวมในการ

จดัสรรทรพัยากรในการผลติบรกิารทางการแพทยไดอยาง

เต็มประสทิธภิาพ กลาวคอื โรงพยาบาลทกุระดบัสามารถ

บริหารจัดการทรัพยากรหลักๆ อาทิ บุคลากรทางการ

แพทย รวมถึงการใชครุภัณฑ และสิ่งกอสรางตางๆ 

ตลอดจนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน ในการผลิต

บริการทางดานการแพทย ณ ระดับผลผลิตที่เปนอยู 

โดยกอใหเกิดตนทุนในการดําเนินงานท่ีตํ่าที่สุด ซึ่งผล

การคํานวณที่ได พบวา ณ ระดับราคาปจจัยการผลิตที่

คงท่ีจํานวนหน่ึง โรงพยาบาลกรุงเทพสามารถเลือกใช

ทรัพยากรทางดานการแพทยเพื่อใหบริการรักษาผูปวย

ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีตนทุนต่ําที่สุด รอง

ลงมาคือโรงพยาบาลวิภาวดี มีคาดัชนีประสิทธิภาพทาง

ดานการจัดสรรโดยเฉล่ีย อยูที่ระดับ 0.975และ 0.9617 

ตามลําดับ

 ในสวนของการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพ
ทางดานตนทุนโดยรวมของโรงพยาบาล ซึ่งเปนผลรวม

ระหวางประสทิธภิาพทางดานเทคนคิ และทางการจดัสรร 

ซึ่งสามารถอธิบายไดวาโรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพ

เต็มที่นั้นใชปจจัยการผลิตในการใหบริการผูปวยนอย

ที่สุด และใชตนทุนในการดําเนินงานโดยรวมทั้งสิ้นต่ํา

ที่สุด ณ ระดับผลผลิตท่ีเปนอยู โดยผลการคํานวณ 
พบวา คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยเฉลี่ย

ของโรงพยาบาลท่ีเปดรับรักษาโรคหัวใจ มีคาเทากับ 
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0.9429หรือคิดเปนรอยละ 94.29 ดังนั้น เมื่อนําไปเทียบ

กบัขอบเขตการผลิตแลว พบวา โดยเฉล่ียแลวโรงพยาบาล

สามารถเพิม่ประสทิธภิาพโดยการลดปจจยัการผลติลงได

อีกรอยละ 5.71 จากระดับผลผลิตที่เปนอยู นอกจากน้ัน 

ผลการคํานวณที่ได พบวา มีความสอดคลองกับคาดัชนี

ประสทิธภิาพทางดานการจดัสรร กลาวคอื ศนูยหวัใจฯ มี

คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยเฉลี่ยสูงที่สุด อยู

ที่ระดับ 1 รองลงมาไดแก โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรง

พยาบาลวิภาวดี มีคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุน

โดยเฉล่ีย อยูที่ระดับ 0.975 และ 0.9617 ตามลําดับ 

โดยสาเหตุที่ทําใหโรงพยาบาลวิภาวดีมีคาประสิทธิภาพ

ทางดานตนทนุตํา่กวาโรงพยาบาลอกี 2 โรงพยาบาล อาจ

เนือ่งมาจากการทีผู่ปวยเลือกทีจ่ะไปรบัการรกัษาจากโรง

พยาบาลท่ีมีขนาดใหญกวา และการเดินทางท่ีสะดวก

สบาย มีทรัพยากรที่พรอมและทันสมัยกวา ตลอดจนมี

แพทยที่รักษาโรคเฉพาะทางมากกวา อีกทั้งโรงพยาบาล

วิภาวดียังไมเปนที่ยอมรับของผูปวยมากนัก

 เนือ่งจากวตัถปุระสงคของงานวิจยัครัง้นี ้คอื การ

วิเคราะหถึงประสิทธิภาพทางเทคนิค และประสิทธิภาพ

ทางดานตนทุนของของสถานพยาบาลที่ใหบริการเฉพาะ

ทางทางดานหัวใจและหลอดเลือด ตลอดจนนําเสนอ

แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัย

ที่ไดนี้สามารถแสดงใหเห็นวามีโรงพยาบาลแหงใดท่ีมี

ประสิทธิภาพเต็มที่ แตละแหงมีคาดัชนีประสิทธิภาพ

เทาใด และโรงพยาบาลใดบางที่ยังมีประสิทธิการดําเนิน

งานไมเต็มท่ี แลวสามารถปรับปรุงระดับประสิทธิภาพได

อยางไร

 ผลจากการคาํนวณคาดชันปีระสิทธภิาพชีใ้หเหน็

วา เมือ่กําหนดใหโรงพยาบาลแตละแหงมีผลตอบแทนตอ

ขนาดคงที่ สามารถแปรผันไดตามสภาพการดําเนินงาน

ที่แทจริง พบวา ศูนยหัวใจฯ เปนโรงพยาบาลเดียวที่มีคา

ดัชนีประสิทธิภาพ 100 เปอรเซ็นต เปนผลมาจากศูนย

หัวใจเปนโรงพยาบาลขนาดเล็ก แตมีภาระงานการให

บริการผูปวยทั้งผูปวยในเละผูปวยนอกในปริมาณท่ีมาก 

ทําใหคาดัชนีประสิทธิภาพอยูในระดับที่สูง อีกทั้งจํานวน

เตียงที่นอยกวา รวมไปถึงจํานวนแพทย พยาบาล และบุ

คลากรอื่นๆ

 สําหรับโรงพยาบาลอีก 2 แหง คือโรงพยาบาล

กรงุเทพ และโรงพยาบาลวิภาวดี ทีม่คีาดัชนปีระสทิธิภาพ

ทางดานเทคนคิไมเต็มที ่พบวา มคีาดชันปีระสิทธภิาพทาง

ดานเทคนิค 0.9683 และ 0.9217 สามารถอธิบายไดวา 

ถาใหคาดัชนีประสิทธิภาพเทากับรอยละ 100 คาดัชนี

ประสิทธิภาพดานเทคนิคเทากับรอยละ 96.83 สามารถ

ปรบัลดสดัสวนการใชปจจยัการผลติลงมาไดอกีในรอยละ 

3.17 และคาดชันปีระสทิธภิาพดานการจดัสรรเทากบัรอย

ละ 92.17 สามารถปรับลดสดัสวนการใชปจจยัการผลติลง

มาไดอกีในรอยละ 7.83แสดงใหเหน็วามีการใชปจจยัการ

ผลิตมากเกินไป โดยผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพ

ทางเทคนิค สามารถแสดงไดดังตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2  คาดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิค จําแนกตามโรงพยาบาล และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด 

โรงพยาบาลและปงบประมาณ ดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาล

และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด

โรงพยาบาล ปงบประมาณ คาดัชนี ผลตอบแทนตอขนาด

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ 2547 1 คงที่

2548 1 คงที่

2549 1 เพิ่มขึ้น

2550 1 คงที่

2551 1 คงที่

2552 1 คงที่

โรงพยาบาลกรุงเทพ 2547 0.95 เพิ่มขึ้น

2548 0.86 คงที่

2549 1 เพิ่มขึ้น

2550 1 คงที่

2551 1 ลดลง

2552 1 คงที่

โรงพยาบาลวิภาวดี 2547 0.94 เพิ่มขึ้น

2548 1 เพิ่มขึ้น

2549 0.87 เพิ่มขึ้น

2550 0.83 เพิ่มขึ้น

2551 0.89 เพิ่มขึ้น

2552 1 เพิ่มขึ้น
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 เมือ่พจิารณาตามโรงพยาบาล ผลการศกึษา พบวา 

คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคโดยเฉล่ียของโรง

พยาบาลทีเ่ปดรบัรกัษาโรคหวัใจ จากคาดชันปีระสทิธภิาพ

ดงักลาว แสดงใหเหน็วาขนาดของโรงพยาบาลไมใชเหตผุล

หลักเพียงอยางเดียวที่สงผลตอประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากรของโรงพยาบาล แตยังมีปจจัยสําคัญอื่นๆ ที่

ตองพิจารณาประกอบกันดวย เชน ทําเลที่ตั้ง ทรัพยากร

ที่ไดรับจัดสรร จํานวนผูปวยที่รับการรักษา รวมถึงความ

รุนแรงหรือความสลับซับซอนของโรคดวย 

 สําหรับผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพทาง

ดานตนทนุโดยรวมของโรงพยาบาลซ่ึงตองพจิารณาควบคู

กันท้ังคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิคและทางดาน

การจัดสรร เนื่องจากประสิทธิภาพทางดานตนทุนของ

โรงพยาบาล นั้น แสดงถึงความสามารถของโรงพยาบาล

ในการใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทางดาน

เทคนคิ และทางดานการจดัสรรทรพัยากรไดอยางเหมาะ

สมกับงบประมาณท่ีโรงพยาบาลไดรบั ซึง่กอใหเกิดตนทนุ

ในการดําเนินงานท่ีตํ่าที่สุดโดยผลการคํานวณสามารถ

แสดงไดดังตารางท่ี 3 และ 4

ตารางที่ 3 คาดัชนีประสิทธิภาพทางการจัดสรร จําแนกตามโรงพยาบาล และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด 

โรงพยาบาลและปงบประมาณ ดัชนีประสิทธิภาพทางการจัดสรรของโรงพยาบาล

และลักษณะผลตอบแทนตอขนาด

โรงพยาบาล ปงบประมาณ คาดัชนี ผลตอบแทนตอขนาด

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ 2547 1 คงที่

2548 1 คงที่

2549 1 เพิ่มขึ้น

2550 1 คงที่

2551 1 คงที่

2552 1 คงที่

โรงพยาบาลกรุงเทพ 2547 0.98 คงที่

2548 0.87 คงที่

2549 1 เพิ่มขึ้น

2550 1 คงที่

2551 1 คงที่

2552 1 คงที่

โรงพยาบาลวิภาวดี 2547 0.98 เพิ่มขึ้น

2548 1 เพิ่มขึ้น

2549 0.9 เพิ่มขึ้น

2550 0.89 เพิ่มขึ้น

2551 1 เพิ่มขึ้น

2552 1 เพิ่มขึ้น
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 สําหรับผลการคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพ

ทางการจัดสรร เมื่อพิจารณาเลวพบวา จากจํานวน

โรงพยาบาลทีเ่ปดรบัรกัษาโรคหวัใจ จาํนวน 3 แหง มศีนูย

หวัใจฯ เทาน้ันทีม่คีาดชันปีระสิทธภิาพทางการจัดสรรเต็ม

ทีร่อยเปอรเซน็ต ดงัแสดงในตารางที ่4.6 สวนโรงพยาบาล

อีก 2 แหง ที่มีประสิทธิภาพไมเต็มที่ นั้น จากตารางท่ี 4

พบวา มีคาดัชนีประสิทธิภาพทางดาน การจัดสรรอยู

ระหวางรอยละ 87 ถึง รอยละ 98

 จากผลการคํานวณคาดชันปีระสิทธภิาพทางดาน

เทคนิคในตารางท่ี 1 และคาดัชนีประสิทธิภาพทางดาน

จัดสรร ในตารางที่ 2 สามารถนําไปคํานวณหาคาดัชนี

ประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยรวมของโรงพยาบาลได

ดังแสดงในตารางที่ 3 

 จากตารางท่ี 4 ผลการคํานวณคาดชันปีระสิทธภิาพ
ทางดานตนทุน พบวา ในจํานวนโรงพยาบาลฯ ทั้งสิ้น 3 

แหง มศีนูยหวัใจสริกิติิฯ์ ทีม่ปีระสทิธภิาพทางดานตนทนุ

อยางเต็มที่ โดยมีคาดัชนีประสิทธิภาพเทากับ 1 หรือ

คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งผลการคํานวณที่ไดนั้นสอดคลอง

กับคาดัชนีประสิทธิภาพทางดานเทคนิค และทางดาน

การจัดสรร กลาวคือ โรงพยาบาลแหงใดท่ีมีคาดัชนี

ประสิทธภิาพเต็มทีท่ัง้ทางดานเทคนิคและดานการจัดสรร 

ก็จะมีประสิทธิภาพทางดานตนทุนโดยรวมเต็มที่ดวยเชน

กัน ทั้งนี้ในสวนของโรงพยาบาลกรุงเทพเละโรงพยาบาล

วภิาวดี มเีตียงรองรบัผูปวยขนาด 325 และ 400 เตยีงตาม

ลําดับนั้น คาดัชนีประสิทธิภาพทางดานตนทุนที่คํานวณ

ได แสดงใหเห็นถึงความสามารถของโรงพยาบาลแตละ

แหงทีม่กีารใชทรพัยากรทีม่อียูเพือ่ใหบรกิารผูปวย โดยกอ

ใหเกิดตนทุนการดําเนินงานโดยรวมท่ีนอยที่สุด แตยังคง

รกัษาระดบัความมคีณุภาพในการรกัษาพยาบาลผูปวยให

คงอยูได ซึง่สงัเกตไดจากการทีโ่รงพยาบาลมีระดับผลผลิต

โดยเฉล่ียที่คอนขางสูง โดยเฉพาะอยางย่ิง จํานวนคร้ัง

การใหบรกิารผูปวยนอกโดยเฉลีย่ของโรงพยาบาลทัง้สาม

ขนาด ซึง่มจีาํนวนอยูระหวาง 98,800 - 182,000 คร้ังตอป 

ดังแสดงในตารางท่ี 5

ตารางที่ 4  คาดัชนีประสิทธิภาพของโรงพยาบาลในดานเทคนิค ดานการจัดสรร และดานตนทุน

โรงพยาบาลและปงบประมาณ ดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาล

ในดานเทคนิค ดานการจัดสรร และดานตนทุน
โรงพยาบาล ปงบประมาณ

ดานเทคนิค ดานการจัดสรร ดานตนทุน

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ 2547 1 1 1

2548 1 1 1

2549 1 1 1

2550 1 1 1

2551 1 1 1

2552 1 1 1

โรงพยาบาลกรุงเทพ 2547 0.95 0.98 0.931

2548 0.86 0.87 0.7482

2549 1 1 1

2550 1 1 1
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โรงพยาบาลและปงบประมาณ ดัชนีประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาล

ในดานเทคนิค ดานการจัดสรร และดานตนทุน
โรงพยาบาล ปงบประมาณ

ดานเทคนิค ดานการจัดสรร ดานตนทุน

2551 1 1 1

2552 1 1 1

โรงพยาบาลวิภาวดี 2547 0.94 0.98 0.9212

2548 1 1 1

2549 0.87 0.9 0.783

2550 0.83 0.89 0.7387

2551 0.89 1 0.89

2552 1 1 1

 สําหรับศูนยหัวใจฯ ที่มีคาดัชนีประสิทธิภาพ

ทางดานตนทุนเต็มท่ีนั้น อาจเนื่องมาจากการที่เปน

โรงพยาบาลขนาดเล็ก ประกอบกับมีทรัพยากรสําหรับ

รองรับการใหบรกิารผูปวยนอย สงผลใหโรงพยาบาลตอง

พยายามรักษาระดับปริมาณการใหบริการใหสอดคลอง

กับงบประมาณและทรัพยากรทางการแพทยอื่นๆ ที่มี

อยูอยางคอนขางขาดแคลน โดยจากตารางที่ 5 จะพบ

วา ศูนยหัวใจฯ มีอัตราการนอนของผูปวยในสูงกวาโรง

พยาบาลอ่ืน ซึง่แสดงถึงความจําเปนในใหบรกิารยังไมเตม็

ที่หรือครอบคลุมผูปวยในพื้นที่ใกลเคียงกับท่ีตั้งของโรง

พยาบาลเทาน้ัน ขณะที่มีผูปวยที่รองรับการใชทรัพยากร

ที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคามากท่ีสุด 

ตารางที่ 5 ผลผลิตโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาลฯ 

โรงพยาบาล
ผลผลิตโดยเฉลี่ยของโรงพยาบาล

Inp Outp BOR BTR

ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ 29,240 355,940 167 147

รพ.กรุงเทพ 28,893 362,545 238 72

รพ.วิภาวดี 15,808.83 340,046.17 114 48.83

เฉล่ียทุกโรงพยาบาล 24,647.28 352,843.72 173 267.83

 นอกจากน้ีผลการ คํานวณยังสอดคลองกับ

กับลักษณะผลตอบแทนตอขนาดการใหบริการ ซึ่งมี

ลักษณะที่เพิ่มขึ้น แสดงถึงขนาดของการบริการอยูมาก
ทัง้ในประเทศและประเทศขางเคยีง โดยเฉพาะสาธารณรฐั

ประชาชนลาว อยูเปนจํานวนมาก ทําใหประชากรสวน
ใหญยงัไมสามารถใชบรกิารโรงพยาบาลไดอยางเตม็ทีท่าง

ดานผลตอบแทนตอขนาดในการผลิตของโรงพยาบาล 

สามารถวิเคราะหไดวาเมือ่โรงพยาบาลมีการใชปจจยัการ
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ผลิตที่เพิ่มในสัดสวนปริมาณหนึ่ง ลักษณะผลตอบแทน

ที่ไดรับจากการใหบริการจะเพ่ิมข้ึนเปนสัดสวนอยางไร 

กลาวคอื ผลตอบแทนตอขนาดจะเพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่พิม่ขึน้

คงที ่หรอืลดลง ซึง่ทาํใหทราบถงึปจจยัทีท่าํใหโรงพยาบาล

ที่มีลักษณะผลตอบแทนตอขนาดการใหบริการที่แตก

ตางกัน

 จากตารางท่ี 2 พบวา ทางดานเทคนิค ศนูยหวัใจฯ

มีผลตอบแทนตอขนาดคงท่ีมากที่สุดรองลงมาคือ

โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลวิภาวี ตามลําดับ 

หมายความวา เมื่อโรงพยาบาลมีการใชปจจัยการผลิตที่

เพิม่ขึน้ 1 เปอรเซน็ต ผลผลติจะเพิม่ขึน้เปนสดัสวนเทากับ

การเพ่ิมปจจยัการผลิต ในแตละปจจยั เชนทีเ่หมาะสมซ่ึง

ครอบคลุมความตองการของผูปวยเปนจํานวนมากดวย

เชนกัน เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับแมวาจะแปรผัน

ตามจํานวนประชากรท่ีเขามารบัการักษา แตโรงพยาบาล

ยังสามารถบริหารทรัพยากรในดานอ่ืนๆ เชน แพทย 

พยาบาล เตียง เปนตน สําหรับรองรับผูปวยในปริมาณ

มากได เปนอยางดี

 ใหบริการผูปวยเปนจํานวนที่สอดคลองกับงบ

ประมาณท่ีไดรับ ในอีกมิติหนึ่งสามารถวิเคราะห ไดวา 

โรงพยาบาลที่มีผลตอบแทนตอขนาดคงที่ นั้น มีขนาด

ของการใหบริการในระดับ สําหรับโรงพยาบาลที่มีผล

ตอบแทนตอขนาดที่ลดลง พบวา มีเพียงโรงพยาบาล

กรุงเทพ ป 2551เพิ่มปจจัยการผลิตทุกตัว รอยละ 15 

ผลผลิตท่ีไดรับก็จะเพิ่มขึ้นรอยละ 15 เชนเดียวกัน 

ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งมาจากการที่โรงพยาบาลไดรับงบ

ประมาณแบบเหมาจายรายหัวตามจํานวนประชากรใน
เขตพื้นที่ที่โรงพยาบาลรับผิดชอบ ทําใหโรงพยาบาลตอง

บริหารทรัพยากรและ เทานั่นที่มีผลตอบแทนตอขนาด

ลดลง จากลักษณะผลตอบแทนตอขนาดที่ลดลงดังกลาว 
แสดงใหเห็นวา โรงพยาบาลกรุงเทพมีขนาดการผลิตที่

ใหญเกินไป ซึ่งหากเพิ่มปจจัยการผลิตเขาไปจะทําให

ผลผลิตท่ีไดรับเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่ลดลง ซึ่งสังเกตมีการ
ใชปจจัยการผลิตในระดับสูงกวาคาเฉล่ียมาก แตผลผลิต

ทีไ่ดในสวนของอัตราการครองเตียง และอัตราการใชเตยีง 

สวนใหญตํา่กวาคาเฉลีย่ มเีพยีงแหงเดยีวเทานัน้ทีผ่ลผลติ

ในสวนของอัตราการใชเตียงสูงกวาคาเฉล่ีย 

 ในสวนของโรงพยาบาลทีม่ผีลตอบแทนตอขนาด

ที่เพิ่มขึ้น นั้น พบวา มีโรงพยาบาลวิภาวดีตั้งแตป 2547-

2552 และมีโรงพยาบาลกรุงเทพในป 2547 และ 2549 

สวนศูนยหัวใจฯ เฉพาะป 2549 มีผลตอบแทนตอขนาด

ที่เพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจาก นอกจากทําเลที่ตั้ง แลวยังมี

สาเหตุมาจากทรัพยากรทางการแพทยนอย เห็นไดจาก

การทีท่กุแหงมกีารใชปจจยัการผลติทกุชนิดในระดบัทีต่ํา่

กวาคาเฉลีย่ ทาํใหคาดชันปีระสทิธภิาพทีไ่ดอยูในระดบัสงู

สาํหรบัทางดานการจัดสรร พบวา โรงพยาบาลในแตละป

สวนใหญมลีกัษณะผลตอบแทนตอขนาดคงท่ี ซึง่ประกอบ

ไปดวย ศูนยหัวใจฯ ป 2547-2548 และป 2550-2552 

โรงพยาบาลกรงุเทพทกุกปยกเวน ป2549 ชีใ้หเหน็วาโดย

ภาพรวมแลวโรงพยาบาลมีความสามารถในการจัดสรร

ทรัพยากรทางการแพทยไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับ

งบประมาณท่ีโรงพยาบาลมีอยู ซึ่งสวนใหญแลวถูกใชไป

กับงบบุคลากร เปนคาใชจายในการจางแพทย พยาบาล 

และบุคลากรสนับสนุนอื่นๆ ของโรงพยาบาล สวนโรง

พยาบาลท่ีมีผลตอบแทนตอขนาดท่ีเพิ่มขึ้นนั้น มีจํานวน

เพียงแหงเดียวเทานั้น คือโรงพยาบาลวิภาวดีแสดงให

เห็นถึงขนาดของการใหบริการของโรงพยาบาลท่ีเล็กเกิน
ไป และมีจํานวนบุคลากรทางการแพทยนอย ไมสามารถ

รองรับผูปวยไดในปริมาณมาก แตมีความสามารถให
บริการผูปวยไดบอยคร้ัง ทําใหคาดัชนีประสิทธิภาพท่ี

คํานวณไดอยูในระดับสูง 

4. สรุป

 งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห

ประสิทธภิาพทางดานเทคนิค และประสิทธภิาพทางดาน
ตนทุนของโรงพยาบาล ตลอดจนนําเสนอแนวทางในการ

พฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพจากการปรับปรุงสดัสวนการ

ใชปจจัยการผลิต ณ ระดับผลผลิตที่โรงพยาบาลเปนอยู
โดยกรณีศึกษาโรงพยาบาลที่เปดบริการรับรักษาโรค

หัวใจทั่วประเทศไทย จํานวน 3 แหง คือ ศูนยหัวใจสิริกิติ์ 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลกรุงเทพ และ

โรงพยาบาลวิภาวดี โดยใชขอมูลป พ.ศ. 2547-2552 

สาเหตุที่มีการใชขอมูลทางสถิติหลายปนั้นมาจากเมื่อ

ป 2550 เปนปที่ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวทางดาน

สาธารณสุขมากท่ีสุด เนื่องจากมีการประกาศใชพระราช

บัญญัติสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเปนการปฏิรูประบบสุขภาพ

ของประเทศทั้งระบบ ทําใหระยะเวลาดังกลาวเปนชวง

เวลาที่อยูในระหวางการปรับปรุงระบบดังกลาวเพื่อ

ใหสอดคลองกับประกาศ จึงไดเสนอวิธีการวิเคราะห

ประสิทธิภาพดวยวิธี DEA แบบจําลอง BCC Model 

(Input-oriented) ซึง่กาํหนดใหผลตอบแทนตอขนาดของ

โรงพยาบาลสามารถแปรผันไดตามสภาพการดําเนินงาน

ที่แทจริง คํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพโดยใชโปรแกรม 

DEA -Solver -LV ซึ่งเปนโปรแกรมเฉพาะสําหรับใชใน

การคํานวณคาดัชนีประสิทธิภาพโดยวิธี DEA

 จากผลการคํานวณคาดชันปีระสิทธภิาพทางดาน

เทคนคิและดานการจดัสรร โดยกาํหนดใหผลตอบแทนตอ

ขนาดของโรงพยาบาลสามารถผันแปรไดตามสภาพการ

ดาํเนินงานท่ีแทจริง พบวาศูนยหวัใจฯ มคีาประสิทธิภาพ
เตม็รอย รองลงมาคอืโรงพยาบาลกรงุเทพและโรงพยาบาล

วภิาวดี สงผลใหการบริหารงานดานตนทนุของศูนยหวัใจฯ 

สูงที่สุดดวย เนื่องมาจากการทรัพยากรบุคคลมีนอย 
แตมีการขอรับบริการสูง ในขณะที่โรงพยาบาลกรุงเทพ 

มทีรัพยากรบุคคลสูง เพือ่รอรับการขอรับบรกิารท่ีสงูดวย 

แตทีม่ปีระสิทธิภาพนอยกวาศูนยหวัใจเพราะมีราคาปจจัย
การผลิตสูง โดยเฉพาะคาท่ีดินและส่ิงกอสราง สวนโรง

พยาบาลวิภาวด ีทมีปีระสทิธภิาพนอยทีส่ดุ สาเหตุมาจาก

ทรัพยากรบุคคลนอยและปริมาณการขอรับบริการยงันอย

อยู อาจจะเปนเพราะยังไมเปนทีย่อมรับในการดูแลรักษา

โรคหัวใจและหลอดเลือด คาความแตกตางของคาดัชนี
ประสทิธภิาพทีไ่ดอาจนําไปพจิารณากาํหนดนโยบายการ

พฒันาปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงาน เชน การวาง

กรอบกําหนดจํานวนแพทย หรอืพยาบาลเฉพาะทาง และ
บุคลากรอื่นๆ ของโรงพยาบาลใหสอดคลองกับปริมาณ

งาน และลักษณะโรคในผูปวยของแตละโรงพยาบาล 

รวมถึงการกําหนดนโยบายการจัดสรรบุคลากรทางการ

แพทยใหแกโรงพยาบาลท่ีมคีาดัชนปีระสิทธภิาพท่ีสงูกวา

กอน เนือ่งจาก คาดชันีประสทิธภิาพทีส่งูอาจเนือ่งมาจาก 

การใชทรัพยากรที่นอยกวาในการรักษาผูปวยในปริมาณ

ที่ใกลเคียงกัน ซึ่งสะทอนถึงความขาดแคลนทรัพยากร
ในการใหบริการของโรงพยาบาลหรืออาจนําไปพิจารณา

กาํหนดรางวัลใหแกโรงพยาบาลตัวอยางท่ีมคีวามสามารถ

โดดเดนกวาโรงพยาบาลแหงอื่นๆ ที่ใหบริการในระดับ

เดยีวกนั เปนตน นอกจากนี ้ในดานการยกระดบัคณุภาพ

การใหบริการก็เปนสิ่งสําคัญในการพัฒนางานของ

โรงพยาบาล เนื่องจากเปนสิ่งที่สงผลกระทบโดยตรงกับ
ผูปวยท่ีมารับบริการ ซึง่โรงพยาบาลควรใหบรกิารทางการ

แพทยอยางเต็มท่ี ดวยความเต็มใจ และต้ังอยูบนพื้นฐาน

ความเทาเทียมกันของมนุษย ซึ่งประชาชนสวนใหญมอง

โรงพยาบาลในฐานะเปนความหวังของผูที่มารับบริการ 

 ในสวนการวิเคราะหนั้น มีความสอดคลองกับ

งานวิจัยที่ผานมาอยางชัดเจน คือ ตัวแปรดานปจจัย

การผลิตนั้นสะทอนถึงทรัพยากรมนุษยทุนและแรงงาน 

นอกจากมมุมองของประสทิธภิาพเชงิเปรยีบเทียบแลว ใน

อีกมุมหน่ึงอาจสะทอนถึงความขาดแคลนของทรัพยากร

ทางการแพทยที่มีอยู กลาวคือโรงพยาบาลที่มีคาดัชนี

ประสิทธิภาพสูงอาจเกิดจากการขาดแคลนแพทยมาก

เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลที่มีคาดัชนีประสิทธิภาพ

ตํ่ากวา ดังน้ันดัชนีประสิทธิภาพอาจเปนแนวทางใน

การตัดสินใจเชิงนโยบายการบริหารทรัพยากรใหแก

โรงพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพสูงกอน 
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