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โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยปี งบประมาณ ๒๕๕๓-๒๕๕๔.
(EFFICIENCY ANALYSIS OF HIGH-COST DENTAL PROSTHETIC SERVICE PROVISION IN
THAI DISTRICT HOSPITALS UNDER UNIVERSAL HEALTHCARE COVERAGE SCHEME IN
FISCAL YEAR 2010-2011) อ. กษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ.ดร. สถิรกร พงศ์พานิช, อ.
วิทยานิพนธ์ร่วม: รศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่ งสุริยะวิบูลย์, 195 หน้า
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์ห ลัก ในการวัด ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ งเทคนิ ค ของ
ค่ า ใช้จ่า ยสู งภายใต้โ ครงการหลัก ประกัน สุ ข ภาพถ้ว นหน้า ในโรงพยาบาลชุ มชนในประเทศไทย โดยเป็ น
กรณี ศึกษา
จํานวน 663 และ 709 แห่ง ในปี งบประมาณ 2553 และ 2554
ตามลําดับ การวิเคราะห์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ลอ้ มกรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis, DEA) โดยการวัด
ประสิ ทธิ ภาพเชิงเทคนิ ค ใช้ขอ้ สมมติลกั ษณะผลตอบแทนแบบ variable returns to scale และมีการจําแนกปัจจัย
การผลิตของบริ การเป็ น 2 ส่ วน
ค่าใช้จ่ายดําเนิ นการ เปรี ยบเทียบกับ
ผลผลิตของบริ การฟันเทียม 4 ประเภท กล่าวคือ
ส่ ในสันเหงือกบน
ง
ฟั นเที ยม
บางส่ วนถอดได้ใส่ ฟันไม่เกิน 5
และฟั นเที ยมบางส่ วนถอดได้ใส่ ฟันเกิน 5
ในปี งบประมาณ 2553
ย 69.1% และมี 133
ประสิ ทธิภาพระดับแนวหน้า ส่ วนในปี งบประมาณ 2554 โรงพยาบาลมีประสิ ทธิ ภาพเชิงเทคนิ คในการให้บริ การ
64.8% และมี 109
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตบริ การโดยการวิเคราะห์โทบิต (Tobit analysis) พบว่า ขนาดของโรงพยาบาล(ตามขนาด
จํานวนเตียงผูป้ ่ วยใน)
กับประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การดังกล่าว ในส่ วนการศึกษา
ต่างกัน

แห่ งพบว่ามีลกั ษณะเด่นคือ มีระบบการจัดการผูม้ ารับบริ การและให้ความสําคัญกับการจัดสรรเวลา
ในเวลาไม่นาน มีการกระจายผูร้ ับบริ การให้ทนั ตแพทย์ทุกคนในฝ่ ายได้ให้บริ การโดย
ไม่จาํ กัดเฉพาะทันตแพทย์เฉพาะทาง และมีรูปแบบการทํางานเชิงรุ ก
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This study evaluates technical efficiency in provision of high-cost dental
prosthetic service under Universal Healthcare Coverage Scheme in Thailand. The
study takes 663 and 709 district hospitals of all sizes nationwide as analyzed firms
in fiscal year 2010 and 2011, respectively. Data Envelopment Analysis (DEA) is
applied for relative efficiency measurement based on assumption of variable
returns to scale. Two production inputs comprise number of dentists in each
hospitals and operating expenses. Four production outputs are defined by different
types of removable acrylic dentures including single denture, complete denture,
partial denture with not more than 5 replaced teeth and partial denture with more
than 5 replaced teeth. Among all analyzed firms in fiscal year 2010, average
efficiency is found to be around 69% and 133 technically efficient firms are
identified. For 2011, average efficiency is decreased to be about 65% with 109
efficient firms identified. In addition to the technical efficiency measurement,
relationship between explanatory factors and the dependent variable of efficiency
scores is investigated by means of Tobit analysis. Hospital sizes (indicated by
numbers of inpatient beds) and hospital location in the central region of the nation
are positively related to efficiency in service production while increase in number
of dentists is instead negatively associated with the technical efficiency. To gain
better understanding of current situation of the dental prosthetic service provision
and to generate lessons learned from best practice dental providers, qualitative part
of this thesis is undertaken by means of in-depth interview in three technically
efficient hospitals of different sizes. Key managerial strategies to achieve service
efficiency of these efficient providers comprise allocation of working hours
specific for the prosthetic service, assigning edentulous patients to all dentists
instead of limiting the service to be served only by prosthodontist, and extension of
the dental prosthetic service provision to Health Promoting Hospitals at subdistrict level with public relation through local community network.
Field of Study : Public Health

Student’s Signature

Academic Year : 2012

Advisor’s Signature
Co-advisor’s Signature

