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ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดท ำกำร

ส ำรวจกำรโรงพยำบำลและสถำนพยำบำล

เอกชน เป็ นประจ ำ ทุ ก  5  ปี  โ ดยคุ้ ม รวม

โรงพยำบำลและสถำนพยำบำล เอกชน           

ทั่วประเทศที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้ำงคืนและ

จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล 

พ.ศ.  2541 หรือจัดประเภทโรงพยำบำล 

ประเภท Q หมูย่่อย 8610 กิจกรรมโรงพยำบำล 

ตำมกำรจัดประเภทมำตรฐำนอุตสำหกรรม

ประเทศไทย ปี  2552  ( Thailand Standard 

Industrial Classification: TSIC 2009) 

ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเก็บรวบรวม

ข้อมูลด ำเนินกำรในช่วงเดือน พฤษภำคม – 

กรกฎำคม 2560 ข้อมูลที่น ำเสนอเป็นผลกำร

ด ำเนินกิจกำรในรอบปี 2559 (1 มกรำคม – 31 

ธันวำคม 2559) สรุปได้ดังนี้ 

 

จ ำนวนและขนำดโรงพยำบำล 

 

โรงพยำบำลและสถำนพยำบำลเอกชน  

ทั่วประเทศทั้งสิ้น 347 แห่ง เป็นโรงพยำบำล

และสถำนพยำบำลเอกชนที่มีขนำดน้อยกว่ำ 31 

เตียง มีจ ำนวน 83 แห่ง หรือร้อยละ 23.9 

ขนำด 31 - 50 เตียง มีจ ำนวน 46 แห่ง หรือ

ร้อยละ 13.3 ขนำด 51 – 100 เตียง มีจ ำนวน 

100 แห่ง หรือร้อยละ 28.8 และที่มีขนำด

มำกกว่ำ 100 เตียง มีจ ำนวน 118 แห่ง หรือ 

ร้อยละ 34.0 ของจ ำนวนโรงพยำบำลและ

สถำนพยำบำลเอกชนทั้งสิน้ 

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน จ าแนกตามขนาด 
 

 

จ ำนวนผู้ป่วย 
 

ผู้ป่วยที่เข้ำมำรับกำรรักษำในโรงพยำบำล

และสถำนพยำบำลเอกชนทั่วประเทศทั้งสิ้นมี

จ ำนวน 61.6 ล้ำนรำย เป็นผู้รับบริกำรผู้ป่วยนอก 

58.8 ล้ ำนรำย หรือร้อยละ 95.5 และเป็น

ผูร้ับบริกำรผูป้่วยใน 2.8 ล้ำนรำย หรอืร้อยละ 4.5 

ส ำหรับจ ำนวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ยต่อกิจกำร 

มีประมำณ 177,642 รำยต่อกิจกำร ในจ ำนวนนี้

เป็นผู้ป่วยนอก 169,562 รำยต่อกิจกรรมและ

ผูป้่วยใน 8,080 รำยต่อกิจกำร 
 

จ ำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้ป่วยเฉล่ียต่อกจิกำร  

จ ำแนกตำมประเภทผู้ป่วย 
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จ ำนวนผู้ป่วยชำวต่ำงประเทศ 

 

ผู้ป่วยชำวต่ำงประเทศที่เข้ำมำรับกำร

บริกำรในโรงพยำบำลและสถำนพยำบำล

เอกชนมีจ ำนวนทั้งสิ้น 4.2 ล้ำนรำย ในจ ำนวนนี้ 

เป็ นผู้ มำรับบริก ำรที่ เ ป็ นผู้ ป่ วยนอกชำว

ต่ำงประเทศ ร้อยละ 95.6 และผู้มำรับบริกำร

เป็นผู้ป่วยในชำวต่ำงประเทศร้อยละ 4.4 

 

 

 

 

จ ำนวนบุคลำกรในโรงพยำบำล 
 

จ ำ น ว น บ ุค ล ำ ก ร ที ่ท ำ ง ำ น ใ น

โรงพยำบำลและสถำนพยำบำลเอกชนรวม

ทั้งสิ้น 179,966 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่

รักษำพยำบำล คือ 109,920 คน หรอืร้อยละ 61.1 

เป็นเจ้ำหน้ำที่บริกำรโรงพยำบำล 41,033 คน 

หรือร้อยละ 22.8 เป็นเจ้ำหน้ำที่บริกำรทำง

กำรแพทย์ 18,450 คน หรือ ร้อยละ 10.2 และ 

เป็นเจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำร 10,563 คน หรือ  

ร้อยละ 5.9 
 

 

 
 

รำยรับ ค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มค่ำเพิ่ม 
 

ในด้ำนผลกำรด ำเนินกิจกำรในปี 2559 

พบว่ำ กำรด ำเนินกิจกำรในโรงพยำบำลและ

สถำนพยำบำลเอกชนก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427.0 ล้ำน

บำท ซึ่งมำจำกมูลค่ำรำยรับจำกกำรด ำเนิน

กิจกำร 234,327.2 ล้ำนบำท หักด้วยค่ำใช้จ่ำย

ขั้นกลำงในกำรด ำเนินกำร 134,900.2 ล้ำนบำท 
 

มูลค่ารายรับ ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง และมูลค่าเพ่ิมของ
โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน 

 

 

จนท.รักษำ 
พยำบำล 
109,920 

คน 

จนท.บรกิำร 
โรงพยำบำล 

41,033 
คน 

จนท.บรกิำร 
ทำงกำรแพทย ์

18,450 
คน 

จนท. 
ระดับบรหิำร 

10,563 
คน 

ล้านบาท 

 

ล้านบาท 

 

ล้านบาท 

ได้แก่ แพทย์ทั่วไป แพทย์เฉพำะทำง

ทันแพทย์ พยำบำลวิชำชีพ พยำบำล
เทคนิค ผู้ช่วยพยำบำล พนักงำน 
ผู้ช่วยเหลือพยำบำล ผดุงครรภ์  
พนักงำนพยำบำลอื่น  ๆ

ได้แก่ นักรังสี กำรแพทย์/เจ้ำหน้ำที่
เอ็ กซเรย์  นั กกำยภำพบ ำบัด           
นักเทคนิคกำรแพทย์  เภสัชกร 
โภชนำกำร พนักงำนบริกำรทำง
กำรแพทย์อื่น  ๆ ผู้ป่วยนอกชำวต่ำงประเทศ 

4.0 ล้ำนรำย 

ผู้ป่วยในชำวต่ำงประเทศ 

186,741 รำย 


