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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาตนทุนและรายรับตอคร้ังของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว สถานบริการ
สุขภาพสัตว มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงตนทุนและรายรับตอคร้ังบริการ
ของการใหบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว  โดยศึกษาขอมูลยอนหลัง ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม –             
31 ธันวาคม 2549 (เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาเปนแบบฟอรมท่ีผูศึกษาสรางข้ึนเองสําหรับเก็บขอมูล
ตนทุนคาแรง  คาวัสดุ  และคาลงทุน) หนาท่ีของหนวยชันสูตรโรคสัตว แบงออกเปน 3 งานหลัก 
คือ งานบริหาร  งานบริการ และ งานวิชาการ และแบงประเภทงานบริการ ออกเปน 7 ประเภท คือ 
งานตรวจทางโลหิตวิทยา  งานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกัน  งานตรวจวินิจฉัยทาง           
จุลชีววิทยา  งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา  งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา งานตรวจวินิจฉัย
ดานสัตวน้ํา  และงานตรวจระดับฮอรโมน      
 ผลการศึกษาตนทุนการใหบริการของหนวยชันสูตรโรคสัตว  พบวางานบริการของหนวย
ชันสูตรโรคสัตวมีตนทุนของงานตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยาเทากับ 19.54 บาทตอคร้ัง                 
งานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกันเทากับ  39.67  บาทตอคร้ัง  งานตรวจวินิจฉัยทาง        
จุลชีววิทยาเทากับ  351.87  บาทตอคร้ัง  งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเทากับ  645.49 บาท          
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ตอคร้ัง  งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาเทากับ  73.55  บาทตอคร้ัง  งานตรวจวินิจฉัยดานสัตวน้ํา
เทากับ  1,181.44  บาทตอคร้ัง  และงานตรวจระดับฮอรโมนเทากับ  784.98  บาทตอคร้ัง  โดยมี
คาเฉล่ียตนทุนตอคร้ังของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวท้ังหมดเทากับ 65.99  บาทตอคร้ัง   
โดยแยกเปนตนทุนคงท่ี  57.69 บาทตอคร้ัง และตนทุนคาวัสดุ  8.30 บาทตอคร้ัง   

ผลการศึกษารายรับจากการใหบริการของหนวยชันสูตรโรคสัตว พบวางานบริการของ
หนวยชันสูตรโรคสัตวมีรายรับจริงเฉล่ียของงานตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยาเทากับ 63.88 บาทตอ
ราย  งานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกันเทากับ  130.83  บาทตอราย งานตรวจวินิจฉัยทาง
จุลชีววิทยาเทากับ  126.25  บาทตอราย  งานตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาเทากับ  153.54 บาทตอราย  
งานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาเทากับ  15.90  บาทตอราย  งานตรวจวินิจฉัยดานสัตวน้ําเทากับ  
730.67  บาทตอราย  และงานตรวจระดับฮอรโมนเทากับ  251.14 บาทตอราย  โดยมีรายรับเฉล่ีย
ของงานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตวท้ังหมดเทากับ 96.34  บาทตอราย   

เม่ือเปรียบเทียบตนทุนกับรายรับของการบริการของหนวยชันสูตรโรคสัตวพบวา                
งานบริการหนวยชันสูตรโรคสัตว  สวนใหญมีรายรับจริงเฉล่ียต่ํากวาตนทุนรวมเฉล่ียเปนจํานวน
มาก  มีเพียงงานตรวจทางโลหิตวิทยาและงานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกันเทานั้น ท่ีมี
รายรับจริงเฉล่ียสูงกวาตนทุนรวมเฉล่ีย  ซ่ึงสาเหตุหนึ่งอาจเปนเพราะหนวยชันสูตรโรคสัตว เปน
หนวยงานของรัฐไมใชหนวยงานสรางผลกําไรใหแกรัฐ   

เม่ือพิจารณาอัตราการคืนทุน พบวาอัตราการคืนทุนรวมเปนรอยละ 145.99 โดยอัตราการ
คืนทุนคาวัสดุเปนรอยละ 1,160.72  และอัตราการคืนทุนคาตนทุนคงท่ีเปนรอยละ 167.00 โดยท่ีมี
อัตราการคืนทุนรวมสูงสุดคืองานตรวจวินิจฉัยทางซีร่ัมวิทยาและภูมิคุมกัน และงานท่ีมีอัตราการ
คืนทุนรวมต่ําท่ีสุดคืองานตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา   

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จะเปนขอมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจวางแผนและ
ปรับปรุงการดําเนินงานตลอดจนการจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  และเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการประยุกตดานเศรษฐศาสตรสาธารณสุขในการ
บริหารหนวยงานสถานบริการสุขภาพสัตว มหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป 
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ABSTRCT 
 

This work was a study on the financial capital and income of service per time at the 
Veterinary Diagnostic Center, Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University.  
Questionnaires were created and used by the researcher to collect information from the Center 
during January 1st to December 31st, 2006. The Veterinary Diagnostic Center was divided into 
three sections; the administrative section, service section and academic work section. Moreover, 
the service section was separated into 7 divisions, which were Hematology diagnosis, Serology 
and Immunology diagnosis, Microbiology diagnosis, Pathology diagnosis, parasitology diagnosis, 
Diagnosis in Aquatic animals, and Diagnosis in Hormone levels.  

According to this research study, the expenditure for Hematology diagnosis was 19.54 
baht per time, 39.67 baht per time for serology and Immunology diagnosis, 351.87 baht per time 
for Microbiology diagnosis, 645.49 baht per time for Pathology diagnosis, 73.55 baht per time for 
Parasitology diagnosis, 1,181.44 baht per time for diagnosis in Aquatic animals and 784.98 baht 
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per time for the diagnosis in Hormone levels. The average financial capital for all services was 
65.99 baht per time, 57.69 baht for stable capital money and 8.30 baht for equipment costs. 

From this study, the amount of income from Hematology diagnosis was 63.88 baht per 
case, 130.83 baht per case for Serology and Immunology diagnosis, 126.25 baht per case for 
Microbiology diagnosis, 153.54 baht per case for Pathology diagnosis, 15.90 baht per case for 
Parasitology diagnosis, 730.67 baht per case for diagnosis in Aquatic animals and 251.14 baht per 
case for the diagnosis in Hormone levels. The average income for all kinds of services was 96.34 
baht per case. 

When comparing between the financial capital and income, most of the income was 
lower than the financial capital except for Serology and Immunology diagnosis, and Hematology 
diagnosis. This outcome might be due to the center being established for governmental activities 
and not for commercial purposes.  

Net cost recovery was 145.99 percent; defined as 1,160.72 percent for Material cost 
recovery and 167.00 percent for fixed cost recovery. The highest net cost recovery was from 
Serology and Immunology diagnosis and the lowest net cost recovery was from parasitology 
diagnosis. 

Therefore, this study work would act as an important part of the information needed to 
improve and develop the future organization and activities of the center, and develop a Diagnostic 
Center database system that would be an important application for a healthy economy in 
Diagnostic Center management. 
 


