
 

33.6%

18.4%

32.4%

15.6%
น้อยกว่า 31 เตียง 31 - 50 เตียง

51 -  100 เตียง มากกว่า 100 เตียง

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 
 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ ไ ด้จัดทําการ
สํารวจการประกอบการกิจการโรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนเป็นประจําโดยมีแผนจัดทํา
ทุก 5 ปี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้ในการจัดทํา
บัญชีประชาชาติและจัดทําตารางปัจจัยการผลิต 
และผลผลิตของประเทศ รวมทั้งใช้ในการศึกษา
และวางแผนพัฒนาดําเนินการบริการสาธารณสุข
ของประเทศต่อไป การสํารวจครั้ งนี้ คุ้มรวม
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ
ที่มีเตียงรับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน และจัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541ซึ่งได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และเป็น
สถานพยาบาลตามหมวดสอง มาตรา 14 (2) เป็น
สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ของ             
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ก ร ม ส นั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ  ( ไ ม่ ร ว ม 
สถานพยาบาลโพลีคลินิก )  หรือจัดประเภท
โรงพยาบาล ประเภท Q หมู่ย่อย 8610 กิจกรรม 
โรงพยาบาล  ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมประเทศไทย ปี 2552 (Thailand 
Standard Industrial Classification: TSIC 2009) 
 สําหรับการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 
2555 ข้อมูลที่นําเสนอเป็นผลการดําเนินกิจการใน
รอบปี 2554 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2554) 
สรุปได้ดังนี้ 
 
1. จํานวนและขนาดโรงพยาบาล 

ใ น ปี  2 5 5 4  มี โ ร ง พ ย า บ า ล แ ล ะ
สถานพยาบาลเอกชน ทั่วประเทศทั้งสิ้น 321 แห่ง 
ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 
ที่มีขนาด 51- 100 เตียง มีจํานวน 108 แห่ง    
หรือประมาณร้อยละ 33.6 ขนาดมากกวา่ 100 เตียง    
มีจํานวน 104 แห่ง หรือประมาณร้อยละ  32.4   
น้อยกว่า 31 เตียง มีจํานวน 59 แห่ง หรือประมาณ  
ร้อยละ 18.4 และขนาด 31 - 50 เตียง มีจํานวน   
50 แห่ง หรือประมาณร้อยละ 15.6 ของจํานวน
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั้งสิ้น 
 
 

 

 
 

แผนภูมิ ก ร้อยละของโรงพยาบาลและสถานพยาบาล 
              เอกชน จําแนกตามขนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จํานวนผู้ป่วย                                                           

ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล 
และสถานพยาบาลเอกชน  ทั่วประเทศทั้งสิ้น       
มีจํานวน 46.3 ล้านราย เป็นผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 
44.1 ล้านราย หรือประมาณร้อยละ 95.3 และเป็น
ผู้รับบริการผู้ป่วยใน 2.2 ล้านราย หรือประมาณ
ร้อยละ 4.7  
 สําหรับจํานวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ยต่อกิจการ  
มีประมาณ 144,346 รายต่อกิจการ ในจํานวนนี้ 
เป็นผู้ป่วยนอก 137,565 รายต่อกิจการและผู้ป่วยใน 
6,781 รายต่อกิจการ 
 
แผนภูมิ ข จํานวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยเฉลี่ย 
             ต่อกิจการ จําแนกตามประเภทผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

321 แห่ง 
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3. จํานวนผู้ป่วยชาวต่างประเทศ                                       
 ผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่ เข้ามารับการ
บริการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน  
มีจํานวนทั้งสิ้น 3.0 ล้านราย ในจํานวนนี้ เป็นผู้มา
รับบริการที่ เป็นผู้ ป่วยนอกชาวต่ างประเทศ 
ประมาณร้อยละ 95.2 และผู้มารับบริการเป็น
ผู้ป่วยในชาวต่างประเทศประมาณร้อยละ 4.8  
 

ตาราง ก จํานวนและร้อยละของผู้ป่วยชาวต่างประเทศ  
            จําแนกตามขนาด 
                                                      หน่วย : พันราย  

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ขนาด 
(เตียง) 

รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวม 3,009.2 2,866.0 95.2 143.2 4.8 

< 31 51.4 46.8 91.1 4.6 8.9 

31– 50 134.7 127.0 94.3 7.7 5.7 

51- 100 259.6 245.8 94.7 13.8 5.3 

> 100 2,563.5 2,446.4 95.4 117.1 4.6 

 

 หากพิจารณาตามขนาดของโรงพยาบาล
และสถานพยาบาลเอกชน  พบว่า  ส่วนใหญ่     
ชาวต่างประเทศเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลฯ 
ที่มีขนาดใหญ่ คือ ที่มีขนาดมากกว่า 100 เตียง   
ที่เป็นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน มีจํานวนผู้ป่วย
มากถึง 2.6 ล้านราย โดยเป็นผู้มารับบริการเป็น
ผู้ป่วยนอก 2.4 ล้านราย หรือร้อยละ 95.4 และ
เป็นผู้ป่วยใน มีเพียง 117,106 ราย หรือประมาณ
ร้อยละ 4.6  
 

4. จํานวนบุคลากรในโรงพยาบาล 

     ในปี 2554 มีจํานวนบุคลากรที่ทํางาน    
ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนรวม
ทั้งสิ้น 137,598 คน ในจํานวนนี้ ส่วนใหญ่เป็น
เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล1/ คือ 77,397 คน หรือ
ประมาณ  ร้อยละ 56.2 เป็นเจ้าหน้าที่บริการ
โรงพยาบาล 33,712 คน หรือประมาณร้อยละ 
24.5 เป็นเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ 2/  

17,604 คน  หรือประมาณร้อยละ 12.8 และ  
เ ป็นเจ้ าหน้าที่ ระดับบริหาร  8 ,887 คน  หรือ
ประมาณร้อยละ 6.5  

แผนภูมิ ค จํานวนบุคลากรในโรงพยาบาลและสถาน -  
             พยาบาลเอกชน จําแนกตามประเภทบุคลากร 
              
   

 

  

 

 

 

 
 
 
 1/เจ้าหน้าท่ีรักษาพยาบาล หมายถึง แพทย์ท่ัวไป แพทย์เฉพาะทาง     
ทันตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค ผู้ช่วยพยาบาล พนักงานผู้ช่วยเหลือพยาบาล 
ผดุงครรภ์ พนักงานพยาบาลอื่นๆ 
 2/เจ้าหน้าท่ีบริการทางการแพทย์ หมายถึง นักรังสี การแพทย์ / เจ้าหน้าท่ี
เอ็กซเรย์ นักกายภาพบําบัด นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร โภชนาการ พนักงานบริการ
ทางการแพทย์อื่นๆ เจ้าหน้าท่ีบริการโรงพยาบาล 

5. รายรับและค่าใช้จ่ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่ม 
 ในด้านผลการดําเนินกิจการในปี 2554 นั้น 
พบว่า ในภาพรวมทั่วประเทศ การดําเนินกิจการใน
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนก่อให้เกิด
มู ลค่ า เพิ่ ม ในระบบ เศรษฐกิ จของประ เทศ          
ถึง 47,566.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากมูลค่ารายรับจาก
การดําเนินกิจการ 119,447.5 ล้านบาท หักด้วย
ค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการดําเนินการ 71,881.0     
ล้านบาท  

แผนภูมิ ง มูลค่ารายรับ ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และ  
             มูลค่าเพิ่ม จําแนกตามขนาด 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

ล้านบาท 

ขนาด 

ประเภท
บุคลากร 

จํานวน (คน) 

รวม เจ้าหน้าที่
ระดับ
บริหาร 

 เจ้าหน้าที่
รักษาพยาบาล 1/ 

เจ้าหน้าที่
บริการทาง
การแพทย์ 2/ 

เจ้าหน้าที่
บริการ

โรงพยาบาล 



 

เมื่อพิจารณาตามขนาดของโรงพยาบาล 
และสถานพยาบาลเอกชน พบว่า โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชน ที่มีขนาดมากกว่า 100 เตียง 
มีมูลค่ารายรับ ค่าใช้จ่ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่ม   
สูงที่สุด คือ 93,971.7 56,957.8 และ 37,013.9 
ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะที่โรงพยาบาลและ
สถานพยาบาลเอกชนขนาดต่ํากว่า 31 เตียง       
มีมูลค่ารายรับ ค่าใช้จ่ายขั้นกลางและมูลค่าเพิ่ม 
ตํ่าที่ สุด  คือ  ประมาณ  1 ,392.9  751.9 และ 
641.0 ล้านบาท ตามลําดับ 
 

6. สรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลจากการสํ ารวจโรงพยาบาลและ

สถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2555 ทั่วประเทศ 
พบว่า จากจํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
เอกชน 321 แห่ง มีผู้ ป่วยที่ เข้ารับการรักษา       
จํานวนประมาณ 46.3 ล้านราย โดยมีผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาเป็นผู้ป่วยนอกประมาณ 44.1 ล้านราย 
ผู้ป่วยในประมาณ 2.2 ล้านราย เป็นที่น่าสังเกตว่า 
ในจํานวนนี้มีผู้ป่วยที่เป็นชาวต่างประเทศเข้ามารับ
การรักษาทั้งเป็นผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในมากถึง
ประมาณ 3.0 ล้านราย อาจเกี่ยวเนื่องจากการที่
ภาครัฐมีนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การแพทย์ (Medical Hab) ของเอเชีย 

สํ า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน มีประมาณ 
137,598 คน การดําเนินกิจการของโรงพยาบาล 
พบว่า มีรายรับ ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม 
119,447.5 71,881.0 และ 47,566.5 ล้านบาท 
ตามลํ า ดับ  โดย เฉ ล่ีย ต่อกิ จการของรายรับ 
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพิ่ม ประมาณ 372.1  
223.9 และ 148.2 ล้านบาทตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 

ตาราง ข ข้อมูลที่สําคัญในการประกอบการโรงพยาบาล  
            และสถานพยาบาลเอกชน ปี 2554 
 

รายการข้อมูลที่สําคัญ รวม 

จํานวนโรงพยาบาลและสถานพยาบาล
เอกชน 
จํานวนผู้ป่วย (พันราย) 

• ผู้ป่วยใน 
            - ชาวไทย 
            - ชาวต่างประเทศ 

• ผู้ป่วยนอก 
           - ชาวไทย 
           - ชาวต่างประเทศ 
จํานวนบุคลากร (คน) 
     เฉลี่ยต่อกิจการ 
รายรับ (ล้านบาท) 
     เฉลี่ยต่อกิจการ 
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง (ล้านบาท) 
     เฉลี่ยต่อกิจการ 
มูลค่าเพิ่ม (ล้านบาท) 
     เฉลี่ยต่อกิจการ 

321 
 

46,335.1 
2,176.8 
2,033.6 

143.2 
44,158.3 

     41,292.3 
2,866.0 

137,598.0 
429.0 

119,447.5 
372.1 

71,881.0 
223.9 

47,566.5 
148.2 

 
 
 
 




