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บทคัดยอ

การใหบริการสุขภาพที่บานจัดเปนกิจกรรมสํ าคัญของศูนยสุขภาพชุมชน ตํ าบลทาเยี่ยม 
จังหวัดพิจิตร เปนกิจกรรมที่ผูบริหารตองตระหนักถึงความคุมทุนเพื่อใหสามารถจัดบริการแก     
ชุมชนไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ปจจุบันยังไมมีการรายงานตนทุนที่ใชในการปฏิบัติ    
กิจกรรมการใหบริการสุขภาพที่บาน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุน        
กิจกรรมการใหบริการสุขภาพที่บานของศูนยสุขภาพชุมชนแหงนี้ โดยศึกษาตั้งแตวันที่ 15 
กรกฎาคม 2547 ถึง 15 กันยายน 2547 ซ่ึงในระยะนี้มีผูรับบริการสุขภาพที่บานจํ านวน 45 คน มี
บคุลากรพยาบาลที่ใหบริการจํ านวน 2 คน เปนพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และเจาพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน 1 คน  เครือ่งมอืที่ใชในการศึกษาประกอบดวยพจนานุกรมกิจกรรมการใหบริการสุขภาพที่
บาน แบบบนัทกึขอมูลตนทุนคาแรง ตนทุนคาลงทุน ตนทุนคาวัสดุส้ินเปลืองและ เวลาที่ใชในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล และนาฬิกาดิจิตอลจับเวลา  ดํ าเนินการศึกษาตามหลักปฏิบัติการ 4    
ขั้นตอนของแคปแพลนและคูเปอร ผลการวิเคราะหพบวาตนทุนกิจกรรมการใหบริการสุขภาพที่
บาน 1 คร้ังเทากับ 80.45 บาท ซ่ึงในจํ านวนนี้เปนตนทุนคาแรงถึงรอยละ 69.26  ผลการศึกษานี้
สามารถนํ าไปใชเปนขอมูลพื้นฐานสํ าหรับผูบริหารการพยาบาลในการกํ าหนดคาบริการดูแล       
สุขภาพที่บาน การมอบหมายงาน และการวางแผนงบประมาณในการดํ าเนินงานการใหบริการ    
สุขภาพที่บานของหนวยงานนี้ในอนาคต
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ABSTRACT

Home care service is an important activity for Primary Care Unit at Tambon Tayeam, 
Changwat Phichit. It is the activity that the administrator must concern about its cost 
effectiveness. If so, the continuous and efficient community services will be enhanced. There is 
no reported cost of the home care service of this primary care unit. This study, therefore, aimed to 
analyze the cost of the home care service of this unit. This study was conducted during July 15, 
2004 to September 15, 2004. During the period of the study there were 45 clients receiving the 
services and 2 nursing personnel, including a professsional nurse and a public health officer, 
provided the service. The instruments used in this study included a dictionary regarding home 
care service activities; the record forms for the data of labour cost, capital cost, material cost, and 
time spent in nursing activities; and a digital clock. The study was conducted based on 4 
operational steps introduced by Kaplan and Cooper.  The results of the data analyses revealed that 
the cost of one home care service was 80.45 Baht. The labour cost was accounted for 69.26 
percent of the total cost. The results of this study can serve as the data bases for the nurse 
administrators in determining the price of the home care service, work assignment, and 
operational budgetting for the home care service of the studied unit in the future.
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