
บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1  ทฤษฎีเก่ียวกับตนทุน 

1)  ความหมายของตนทุน 
Horngren, Sundem and Stratton (1999  อางถึงใน  พีชญกันย  เผาวัฒนา , 2004) ไดกลาวถึง

ทฤษฎีตนทุนรวม (Full Cost, Absorption Cost) ประกอบดวย 
ก.  คาวัสดุทางตรง (Direct Material) หมายถึง มูลคาวัสดุทางตรงท่ีแตละหนวยตนทุน

ใชไปท่ีเปนสวนประกอบสําคัญและสามารถคิดเขาเปนตนทุนการผลิตหรือการใหบริการไดโดยงาย 
ข.  คาแรงงานทางตรง (Direct Labor)  หมายถึง คาตอบแทนของบุคลากร ท่ีทําหนาท่ี

ผลิตหรือใหบริการโดยตรง ท่ีสามารถคิดเขาเปนตนทุนการผลิตหรือการใหบริการไดโดยงาย 
ค.  คาใชจายในการบริการอื่นๆ (Overhead) ไดแก คาใชจายอ่ืนๆ นอกเหนือจากวัสดุ

ทางตรง และคาแรงงานทางตรง 
 ตนทุนโรงพยาบาล หมายถึง  มูลคาของทรัพยากรหรือปจจัยท้ังหมดของโรงพยาบาลที่ใช
ไปในกระบวนการผลิตเพื่อจัดบริการใหกับผูมารับบริการประเภทตางๆ 
 การหาตนทุนของการใหบริการของโรงพยาบาล จะมีวิธีการท่ีแตกตางไปจากการหาตนทุน
ของกิจการธุรกิจโดยท่ัวไป เนื่องจากโรงพยาบาลมักจะแบงเปนหนวยงาน หรือฝายตางๆ ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของกันตามหนาท่ีและความจําเปนในการใหบริการ ไมมีหนวยงานใดดําเนินงานเปนเอกเทศ 
ทําใหมีตนทุนของหนวยงานในระหวางงานเกิดข้ึน  ซ่ึงในท่ีสุดตนทุนท้ังหมดก็จะไปรวมอยูท่ี
หนวยงานซ่ึงใหบริการแกผูมารับบริการโดยตรง 

ในการประเมินตนทุน  ยังสามารถประเมินไดจาก 3 ดาน คือดานผูรับบริการ (Health Care 
Client) ดานผูใหบริการ (Health Care Provider) และดานสังคมโดยรวม 

1.   ตนทุนดานผูรับบริการ คือคาใชจายท้ังหมดท่ีผูมารับบริการตองจายในการมารับ
บริการประกอบดวย 

-   การแสวงหาแหลงบริการ (Care Source) ไดแกคาใชจายในการเสาะแสวงหา
ขอมูลรวมถึงการคนหาสถานบริการ 

-    การเดินทางไปใชบริการ ไดแกคาเดินทาง คาอาหาร รวมถึงตนทุนทางออม 
เชนการตองหยุดงาน หรือหาคนชวยดูแลบุตรหรือคนชราในบาน เม่ือตนจะไปใชบริการ 
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-  คาบริการ (Service Fee or Charge) 
-   อารมณความรูสึกหรือตนทุนทางจิตใจ (Psychic Cost) ไดแกความรูสึกวา

ตนเองดอยคุณคา ตองขอความชวยเหลือจากคนอื่น นอกจากน้ันยังรวมถึงความกังวล ความกลัว 
เบ่ือท่ีจะตองรอคอย และเกรงวาจะถูกผูใหบริการตําหนิวาไมดูแลสุขภาพตนเอง 
 หากตนทุนในการรับบริการท่ีผูมารับบริการตองจายเอง (Out-of-Pocket Cost) มากกวา
ผลประโยชนท่ีเขาคาดวาจะไดรับจากบริการ เขาจะไมไปใชบริการหรือเลือกรับบริการเฉพาะท่ี
จําเปนท่ีสุดท่ีพอจะจายไหว และในกรณีท่ีการรักษา Time Cost หรือ Social Cost สูง ผูรับบริการมัก
ไมรับการรักษาตอเนื่องจนเสร็จสมบูรณ 

2.  ตนทุนดานผูใหบริการ  คือคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการ ซ่ึงโดยปกติ
จะไมเทากับคาบริการ (Charge) ท่ีคิดกับผูมารับบริการ แบงเปน 

-   ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) เปนตนทุนท่ีมีอยูไมวาจะมีการบริการหรือไมก็ตาม 
เชน คาเชาสถานท่ี  คาเคร่ืองจักร  คาจางพนักงานท่ีจายเปนเดือน ฯลฯ 

-   ตนทุนแปรผัน (Variable Cost)  เปนตนทุนท่ีแปรตามขนาดการผลิต  เชน
คาตอบแทนผูใหบริการตามปริมาณงาน (Work Load)  คาวัสดุดิบในการผลิต ฯลฯ 

 3.   ตนทุนดานสังคมเปนผลรวมของมูลคาความสูญเสียท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนในสังคม
นั้น เชน ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ความรูสึกของชุมชนหรือสังคมท่ีมีตอการบริการสาธารณสุข 
เปนตน 
 ในดานของผลประโยชน ถาพิจารณาในแงของผูมารับบริการท่ีคาดวาจะไดรับอาจเร่ิมจาก
ความเช่ือหรือศรัทธา (Belief or Faith) ท่ีวาจะทําใหเขาหายจากความเจ็บปวย กลับมามีสุขภาพดี
สามารถดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจําวันท่ีไดอยางปกติ (Production Gain) รวมทั้งเกิดความพึง
พอใจตอการท่ีจะมีสุขภาพดี 
 สวนผลประโยชนท่ีผูใหบริการจะไดรับจากการใหบริการ แบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

1. ผลประโยชนท่ีเปนตัวเงิน  ไดแกรายได 
2. ผลประโยชนท่ีไมใชตัวเงิน เชนความรวมมือในการรักษา ความนิยม ยกยอง ชื่น

ชมของผูมารับบริการ 
ผลประโยชนตองมากกวาหรืออยางนอยกต็องเทากับตนทุน ท้ังในดานผูใหและผูรับบริการ 

จึงจะเกิดการแลกเปล่ียนบริการ
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ตนทุนของโรงพยาบาล  สามารถจําแนกประเภทตามวัตถุประสงค เพื่อการวิเคราะหและ
เพื่อรายงานทางการเงินออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

1.  ตนทุนทางตรง (Direct Cost)  คือคาใชจายท่ีเกิดข้ึน โดยตรงในการจัดใหมีการ
ใหบริการของโรงพยาบาล  ซ่ึงเกิดข้ึนในแตละหนวยท่ีมีหนาท่ีใหบริการ โดยตนทุนโดยตรงของแต
ละหนวยงานไดจากผลรวมของคาแรงงาน (Labor Cost : LC)  คาวัสดุ (Material Cost : MC)  และ
คาลงทุน (Capital Cost : CC) หรือตนทุนคาเส่ือมราคาครุภัณฑและส่ิงกอสราง (Capital 
Depreciation Cost : CDC) 

คาแรงงาน ไดแกผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังสวัสดิการตางๆ ท่ีจายใหเปน
ตัวเงิน เชน เงินเดือน  คาจาง  คาลวงเวลา  เบ้ียเล้ียง  เงินชวยเหลือบุตร  คาเลาเรียนบุตร  คา
รักษาพยาบาล  เปนตน  

คาวัสดุ  ไดแกคาใชจายหมวดคาวัสดุใชสอย  และคาสาธารณูปโภค  ท่ีมีการเบิกจาย
ไปจริง เชน วัสดุส้ินเปลืองตางๆ  น้ํามันเช้ือเพลิง  คาสาธารณูปโภค  คาซอมบํารุง เปนตน  

คาลงทุน  ไดแกตนทุนของปจจัยประเภททุนท้ังหมดท่ีใชไป ไดแกเคร่ืองจักรหรือ
ครุภัณฑท้ังหมด ส่ิงปลูกสรางหรือคาเส่ือมราคาประจําปของอาคารส่ิงกอสราง ครุภัณฑตางๆ  

ตนทุนทางตรงท้ังหมด (Total Direction Cost) = คาแรงงาน (LC) + คาวัสดุ (MC) +     
คาลงทุน (CC) 

2. ตนทุนทางออม (Indirect Cost) คือตนทุนท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานอ่ืนๆ ภายใน
โรงพยาบาลท่ีไมไดทําหนาท่ีในการใหบริการโดยตรง เชนตนทุนการดําเนินการของหนวยงานอ่ืนๆ 
ที่ทําหนาท่ีสนับสนุนการใหบริการ  รวมทั้งตนทุนท่ีไดรับหรือถูกจัดสรรมาจากหนวยงานอ่ืนท่ีให
การสนับสนุน ตลอดจนตนทุนจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีจะกระจายมาใหโดยออม 

เม่ือรวมตนทุนทางตรงและทางออมเขาดวยกันจะไดตนทุนรวมของโรงพยาบาล (Hospital 
Full Cost) หรือถาพิจารณาทางดานหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหบริการ (Patient Service : PS) จะมีตนทุน
มาจาก   3  สวน คือ 

1. ตนทุนโดยตรงของหนวยงานน้ันเอง (Direct Cost of PS) 
2. ตนทุนทางออมท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Revenue 

Producing Cost Center : NRPCC) 
3. ตนทุนทางออมท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีกอใหเกดิรายได (Revenue Producing 

Cost Center : RPCC) 
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หากพิจารณาคาตนทุนท้ังหมดของหนวยงานบริการผูปวย (Full Cost ของ PS) จะพบวาคา
สวนนี้สําหรับตนทุนโดยตรงของหนวยงาน (PS) ก็คือ คาสถานท่ี  คาเจาหนาท่ี  คาวัสดุสํานักงาน  
ครุภัณฑการแพทย และอ่ืนๆ ซ่ึงเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนทันทีท่ีใหบริการผูปวย แตเปนตนทุนท่ีไมได
เรียกเก็บจากผูปวยจึงทําใหผูปวยไมรูสึกวามีตนทุนสวนนี้เกิดข้ึน (กลาวคือ มี Cost เกิดข้ึน แตเรา
ไมได Charge ผูปวย) ซ่ึงเรียกตนทุนสวนนี้วา  Routine Service Cost (RSC) ซ่ึงเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึน
เปนประจําไมวาจะมีผูปวยมารับบริการหรือไมก็ตาม หรือสรุปใหดูงายไดดังนี้ 

ตนทุนสวนท่ีไมเรียกเก็บจากผูปวย 
          DC (NRPCC) 
 
 DC (PS)    +    IDC (PS)  = Routine Service Cost  (RSC) 
  
สําหรับหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) ตนทุนสวนท่ีเรียกเก็บจากผูปวย คือ ตนทุน

ทางตรงของหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) รวมกับตนทุนทางออมท่ีไดจากหนวยงานท่ีไม
กอใหเกิดรายได (NRPCC)  ตนทุนรวมนี้จะถูกกระจายไปเปนตนทุนทางออมของหนวยงานท่ีมี
หนาท่ีใหบริการ (PS) และเปนตนทุนท่ีเรียกเก็บจากผูมารับบริการ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือผูมารับบริการ
ไดรับการตรวจ ชันสูตร หรือ การรักษา โดยจะข้ึนอยูกับความรุนแรงของการเจ็บปวย  ชนิดของ
โรค และวิธีการตรวจรักษาของแพทยเรียกตนทุนสวนนี้วา ตนทุนคารักษาพยาบาล (Medical Care 
Cost : MCC) 
 
       2)  การหาตนทุนประเภทตางๆ ของโรงพยาบาล    

มีรายละเอียดของการหาตนทุนประเภทตางๆ ของโรงพยาบาล ดังตอไปนี้ 
1. ตนทุนรวมโดยตรง (Total Direct Cost) 

                            ตนทุนรวมโดยตรงประกอบดวยตนทุนคาแรง (Labor Cost) ตนทุนคาวัสดุ 
(Material Cost) และตนทุนคาลงทุน (Capital Cost) หรือตนทุนคาเส่ือมราคาครุภัณฑและ
ส่ิงกอสราง (Capital Depreciation Cost) 

 Total Direct Cost  = Labor Cost + Material Cost + Capital Cost 
    หรือ  Total Direct Cost  = Labor Cost + Material Cost +  

  Capital Depreciation Cost 
2.   ตนทุนรวมท้ังหมดของโรงพยาบาล (Hospital Full Cost)  หรือหนวยงานท่ีเปน 

Patient Service (PS) 
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  คือผลรวมของตนทุนโดยตรงของโรงพยาบาลหรือหนวยงานที่มีหนาท่ีใหบริการ
กับตนทุนทางออมท่ีไดรับการจัดสรรหรือกระจายมาจากตนทุนทางตรงของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของหรือใหการสนับสนุน 
   Full Cost  =   Direct Cost + Indirect Cost 
          =   DC (PS) + IDC (NRPCC) + IDC (RPCC) 
 

3.   ตนทุนเฉล่ียหรือตนทุนตอหนวย (Hospital Unit Cost or Average Cost) 
  คือตนทุนเม่ือเทียบตอ 1 หนวยของการใหบริการ เชน ตอผูปวย 1 คน หรือ 1 ราย
เปนตน 
   Unit Cost  =   Full Cost (PS) / Number of Visit 

4.   ตนทุนหนวยสุดทาย (Hospital Marginal Cost) 
  เปนการพิจารณาและประมาณคาจากแบบจําลอง หรือการสรางสถานการณสมมติ 
เพื่อทําการวิเคราะหวา เม่ือตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับตนทุนเปล่ียนแปลงไป 1 หนวย ในทิศทางท่ีเพิ่มข้ึน 
(หรือลดลง) แลวจะทําใหตนทุนมีการเปล่ียนแปลงไปในขนาดและทิศทางอยางไร เม่ือเทียบกับ 1 
หนวยของตัวแปรท่ีพิจารณานั้น 
   Marginal Cost  =   ∆Full Cost (PS) / ∆Value of Determinant  
 
       3)  ขั้นตอนในการวิเคราะหตนทุนโรงพยาบาล (Steps in Hospital Cost Analysis) 

การวิเคราะหตนทุนของโรงพยาบาลสามารถทําตามข้ันตอน ดังตอไปนี ้คือ 
1.  ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของระบบงาน (System analysis) และโครงสรางการ

บริหารงบประมาณและเงินบํารุงของโรงพยาบาล เพื่อจําแนกหนวยงานเปนหนวยตนทุน                    
(Cost Center)    ตามลักษณะหนาท่ีและความสัมพันธท่ีแทจริงในการบริการ และสนับสนุนกันของ
แตละหนวยงานโดยจัดออกเปน 4  หนวยตนทุน คือ  

1.1   หนวยตนทุนท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non – Revenue Producing Cost Center 
: NRPCC) หรือ Noncharging Directly to Patients หมายถึงหนวยงานท่ีมีลักษณะงานในการบริหาร
จัดการหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยอ่ืนๆ โดยมิไดเรียกเก็บคาบริการจากผูปวยโดยตรง 
หรือโดยท่ีตัวมันเองไมกอใหเกิดรายได เชน ฝายบริหารงานท่ัวไป  ฝายธุรการ  ฝายวิชาการ เปนตน 

1.2   หนวยตนทุนท่ีกอใหเกิดไดรายได  (Revenue Producing Cost Center : 
RPCC) หรือ Charging to Patients for their Services หมายถึงหนวยงานที่มีหนาท่ีใหบริการแก
ผูปวย และกอใหเกิดรายไดจากการบริการเหลานั้น เชน หองผาตัด  ฝายเภสัชกรรม เปนตน 
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1.3   หนวยงานท่ีบริการผูปวยโดยตรง  (Patient Service area : PS) หมายถึง
หนวยงานท่ีใหบริการผูปวย ซ่ึงไดแกแผนกผูปวยนอก  แผนกผูปวยใน 

1.4    หนวยท่ีใหบริการอื่นๆ  (Non - Patient Service area : NPS)  หมายถึง
หนวยงานท่ีใหบริการผูปวย ซ่ึงทําหนาท่ีสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
          นอกจากวิเคราะหองคกรตามลักษณะหนาท่ีดังกลาวขางตนแลวยังสามารถแบง
หนวยงานท้ังหมดตามพฤติกรรมการสงหรือรับตนทุนโดยแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ หนวยท่ี
กระจายตนทุนไปใหผูอ่ืนจนหมด เรียกวาเปน หนวยตนทุนช่ัวคราว (Transient Cost Center : 
TCCs) ในท่ีนี้ไดแก กลุมท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) และ กลุมท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) สวน
หนวยงานท่ีเปนผูรับตนทุนมาทั้งหมดจะเรียกวา หนวยตนทุนสุดทาย (Absorbing Cost Centers : 
ACCs) ในท่ีนี้คือ กลุมท่ีใหบริการผูปวยโดยตรง (PS) และกลุมท่ีใหบริการอ่ืน (NPS)  
 

2.   ศึกษาตนทุนโดยตรง (Total direct Cost ) ซ่ึงประกอบดวย  คาแรงงาน (Labor 
Cost) , คาวัสดุใชสอย (Material Cost) , คาลงทุน (Capital Cost) 
   TDC  =  LC +     MC     +    CC 
 

3.   จัดสรรตนทุนของหนวยตนทุนท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) และหนวยตนทุนท่ี
กอใหเกิดรายได (RPCC) ซ่ึงถือเปนหนวยตนทุนช่ัวคราว (Transient cost center : TCCs) ไปใหกับ
หนวยตนทุนสุดทาย (Absorbing Cost Center : ACCs) คือหนวยบริการผูปวย (PS)  และหนวย
บริการอ่ืน (NPS)  โดยตนทุนท่ีกระจายไปนี้เรียกวาตนทุนทางออมของหนวยตนทุนสุดทาย  ใน
การศึกษาคร้ังนี้จะใชวิธีการคํานวณดวยสมการพีชคณิตเสนตรง (Simultaneous equation method)  
 

4.  คํานวณหาตนทุนท้ังหมด (Full Cost)  ซ่ึงเทากับ  ตนทุนทางตรง (Direct Cost)  +  
ตนทุนทางออม(Indirect Cost) 
 

5. หาตนทุนตอหนวยบริการ (Unit Cost Calculation) ตามข้ันตอนดังรูปท่ี 2.1 
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รูปท่ี 2.1  แสดงข้ันตอนการคํานวณตนทุนตอหนวย (Unit Cost)  
 

 
 
 
 
 
 
 
LC+MC+CC       LC+MC+CC   LC+MC+CC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divided by number of output 
 
 
 
 
วิธีการจัดสรรและกระจายตนทุน (Cost Allocation and Distribution Method) 
        4.  วิธีการจัดสรรและกระจายตนทุน (Cost Allocation and Distribution Method) 

NRPCC =  non-revenue producing cost center   LC    =  labor cost 
RPCC    =  revenue producing cost center    MC   =  material cost  
PS          =  patient service     CC    =  capital cost 
NPS       =  non- patient service     TDC  =  total direct 

(5) 
unit cost calculation 

(4) 
full cost determination 

(3) 
allocation criteria 

determination 
& cost allocation 

(2) 
direct cost determination 

(1) 
cost center identification 

& grouping 

TDC TDC 

Cost allocation 

Indirect cost Indirect cost 

Unit Cost 

Full Cost 

TDC

ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางขององคกร 

NRPCC RPCC PS,NPS 



  12

วิธีการจัดสรรและการกระจายตนทุนมีหลายวิธี แตละวิธีมีขอแตกตางกนัไป (Berman 
HJ,1976) ซ่ึงจําแนกไดเปน 4 วิธี มีรายละเอียด ดังนี ้

1.   วิธีการกระจายโดยตรง (Direct Allocation Method) 
                        เปนวิธีการกระจายตนทุนโดยตรงของหนวยตนทุนช่ัวคราว (Transient cost center : 
TCCs) ไปยังหนวยตนทุนสุดทาย (Absorbing Cost Center : ACCs) โดยหนวยงานท่ีไมกอใหเกิด
รายได (NRPCC) และ หนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) แตละแผนกตางก็กระจายตนทุนของ
ตนใหกับหนวยงานบริการผูปวย (PS) โดยตรง  โดยไมมีการจัดสรรใหกันและกันเลย  
 

รูปท่ี  2.2   แสดงความสัมพนัธของหนวยตนทุนตามวิธี Direct distribution method   
      

A01 บริหาร 
   A02 วิชาการ 
   A03 ซักฟอก    C01 หนวยบริการผูปวย 
   B01 รังสี 
   B02 เภสัชกรรม 

    
ท่ีมา : วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร (2540) 

 

วิธีการกระจายโดยตรง (Direct distribution method) นี้เปนวิธีท่ีงายท่ีสุด เพราะไมมี
การจัดสรรตนทุนระหวางหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) กับ หนวยงานท่ีเกิดรายได 
(RPCC) แตมีขอเสียคือ ไมคํานึงถึงการใหบริการระหวางหนวยงานตนทุนช่ัวคราว (TCCs)  

 
2.   วิธีการกระจายตามลําดับขั้น (Step-Down Allocation Method) 

เปนวิธีการกระจายตนทุนท่ีคํานึงถึงการใหบริการ หรือความสัมพันธระหวางแผนกท่ี
ไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) และแผนกท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) โดยวิธีการกระจายจะมีการ
จัดลําดับของตนทุนช่ัวคราว (TCCs) ตามความมากนอยของบริการท่ีใหแกแผนกตนทุนอ่ืนๆ คือ 
หนวยงานที่ถูกจัดไวลําดับตนๆ จะมีโอกาสกระจายใหหนวยงานอ่ืนมาก แตไมมีโอกาสรับจาก
หนวยอ่ืนมา เชนฝายบริหารงานท่ัวไปใหบริการแผนกตนทุนอ่ืนๆ มากท่ีสุด ก็จะถูกจัดใหอยูลําดับ
ท่ี 1 การกระจายตนทุนจะเร่ิมท่ีแผนกตนทุนท่ีอยูแรกสุด กระจายตนทุนของตนแลวก็จะถูกปดไป 
(ไมมีตนทุนเหลือใหกระจายอีก และไมรับตนทุนจากหนวยงานอ่ืนอีก) แผนกตนทุนท่ีอยูถัดมาก็จะ
กระจายตนทุนของตน (ซ่ึงเปนผลรวมระหวางตนทุนทางตรงของตนเองกับตนทุนทางออมจาก
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ถึงแมวาวิธีนี้จะบอกถึงความสัมพันธของการใชทรัพยากรไดดีกวา และใกลเคียงกับความเปนจริง
มากกวาวิธี Direct Allocation Method แตวิธีนี้ก็ยังมีขอเสีย คือแผนกตนทุนท่ีอยูลําดับตํ่ากวาอาจจะ
ใหบริการแผนกตนทุนท่ีอยู เหนือกวาก็ได ซ่ึงการจัดสรรวิธีนี้จะมองขามความจริงขอนี้ไป 
นอกจากนี้การจัดลําดับเปนเร่ืองท่ีไมมีขอตกลงแนนอน ถาลําดับเปล่ียน ตนทุนท่ีคํานวณไดก็จะ
เปล่ียนไปดวย ดังน้ันวิธีนี้จึงเหมาะท่ีจะใชกับโรงพยาบาลที่มีขนาดไมเกิน 100 เตียง โครงสรางการ
บริหารไมซับซอน หรือมีการแบงลักษณะหนาท่ีของหนวยงานท่ียังไมชัดเจนแนนอน 
 

รูปท่ี 2.3  แสดงวิธีการกระจายตนทุนแบบ Step-down method  
 

 A1  A1 
 A2  A2    A2*  A2 
 A3  A3    A3  A3 
 B1  B1    B1  B1 
 B2  B2    B2  B2 
   C1      C1 
       (A2* = A2 + A2A1) 

 ข้ันตอนท่ี 1               ข้ันตอนที่ 2 
 

A3*  A3     
 B1  B1  B1*  B1   
 B2  B2  B2  B2  B2*  B2 
   C1    C1    C1 
       (A3* = A3+A3A1+A3A2)       (B1*= B1+B1A1+B1A2+B1A3)    
(B2*=B2+B2A1+B2A2+B2A3+B2B1) 

 ข้ันตอนท่ี 3         ข้ันตอนท่ี 4             ข้ันตอนท่ี 5 
 

ท่ีมา : วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร (2540) 
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3.   วิธีการกระจายสองคร้ัง (Double Distribution Method)  
เปนวิธีกระจายตนทุนแบบสองรอบ (หรือหลายรอบ) เปนวิธีท่ีไมคํานึงถึงลําดับความ

มากนอยของการใหบริการ โดยในรอบแรก (First Distribution) หนวยตนทุนท่ีไมกอใหเกิดรายได 
(NRPCC) และหนวยท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) ทุกหนวยสามารถกระจายตนทุนใหแกกันและกัน
ไดไมจํากัด หลังจากการกระจายรอบแรกผานไป หนวยท่ีไมกอใหเกิดรายได (NRPCC) และหนวย
ท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) ก็จะมีตนทุนทางออม ซ่ึงไดรับมาจากการกระจายรอบแรก จะถูก
กระจายตอไปจนหมด  ถาการกระจายอยูในลักษณะนี้ไปเร่ือยๆ แตละแผนกตนทุนก็จะมีตนทุน
ทางออมเกิดข้ึนตอไปไมส้ินสุด แตจํานวนนอยลงเร่ือยๆ ลักษณะเชนนี้เรียกวา วงจรการจัดสรร
ตนทุนไมรูจบ (Reciprocal Service Loops) การตัดวงจรนี้ทําไดโดยใชวิธีกระจายตนทุนแบบ Step-
Down Method ในรอบที่ 2 (Second Distribution) หรือหลังจากการกระจายแบบแรกหลายๆ รอบ
แลวก็ได 

วิธีนี้จะใหคาตนทุนที่ถูกตองมากกวา 2 วิธีแรก แตการคํานวณก็จะยุงยากมากกวาดวย 
ซ่ึงขอดีของวิธีนี้ก็คือ คํานึงถึงความสัมพันธท่ีเปนจริง โดยไมตองมีการจัดลําดับของหนวยงาน            
ทําใหคาท่ีถูกตองมากข้ึน วิธีนี้นิยมใชในโรงพยาบาลท่ีมีขนาด 100 เตียงข้ึนไป 

 

รูปท่ี 2.4  แสดงการกระจายรอบแรกของวิธี Double distribution method  
 A1  A1    A1    A1 
   A2  A2  A2    A2 
   A3    A3  A3  A3
   B1    B1    B1 
   B2    B2    B2 
   C1    C1    C1 
      ข้ันตอนท่ี 1.1        ข้ันตอนที่ 1.2            ข้ันตอนที่ 1.3  
    A1     A1 
    A2     A2   
    A3     A3 
  B1  B1     B1 
    B2   B2  B2 
    C1     C1 
      ข้ันตอนท่ี 1.4        ข้ันตอนที่ 1.5 

ท่ีมา : วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร (2540) 
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รูปท่ี 2.5  แสดงการกระจายรอบสองของวิธีDouble distribution method  
   

 A1*  A1     
   A2    A2*  A2 
   A3      A3 
   B1      B1 
   B2      B2 
   C1      C1 
(A1* = A2A1+A3A1+B1A1+B2A1)  (A2* = A1A2+A3A2+B1A2+B2A2) 
  ข้ันตอนท่ี 2.1     ข้ันตอนท่ี 2.2 
 
 A3*  A3 
   B1    B1*  B1 
   B2      B2 
   C1      C1 
(A3* = A1A3+A2A3+B1A3+B2A3)  (B1* = A1B1+A2B1+A3B1+B2B1) 
  ข้ันตอนท่ี 2.3     ข้ันตอนท่ี 2.4 
 
    B2*  B2 
      C1 
   (B2* = A1B2+A2B2+A3B2+B1B2) 
         ข้ันตอนท่ี 2.5 

ท่ีมา : วิโรจน ตั้งเจริญเสถียร (2540) 
 

4.   วิธีการใชสมการเสนตรง (Simultaneous Equation Allocation Method) 
ใชหลักการเดียวกับ Double Distribution Method แตใชสมการเชิงเสน (Linear 

Equation) มาชวยในการแกปญหาของการสงตนทุนกลับไปกลับมา ผลของการแกสมการจะไดคา
สมมุติคาหนึ่ง ซ่ึงเปนคารวมของตนทุนท่ีกระจายผานหนวยตนทุนช่ัวคราว (TCCs) นับคร้ังอนันต
จนถึงจุดสมดุล คือไมมีตนทุนเหลือท่ีหนวยตนทุนช่ัวคราว (TCCs) อยูเลย นําคาสมมุตินี้ไป
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รูปท่ี 2.6  แสดงความสัมพันธของวิธี Simultaneous Equation 

 
   A1 B1

B2

A2 C1 

A3

 
 
 
 
 

 
 

ถึงแมวาวิธี Simultaneous Equation Allocation Method จะเปนวิธีการกระจายตนทุนท่ี
ดีท่ีสุดก็ตาม แตวิธีทางคณิตศาสตรก็ไมใชปจจัยสําคัญท่ีทําใหผลการวิเคราะหตนทุนแตกตางกัน 
ส่ิงท่ีสําคัญ คือเกณฑในการกระจายตนทุน (Allocation Criteria) 

เกณฑในการกระจายตนทุน  มีลักษณะเปนขอมูลท่ีแสดงถึงความสัมพันธของการ
สนับสนุนหรือการใหบริการระหวางหนวยงาน มักเปนขอมูลท่ีแสดงถึงปริมาณงานของหนวยงาน
นั้นๆ ท่ีใหการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนตามสภาพความเปนจริง เชนปริมาณเวชภัณฑท่ีแตละฝายเบิก
ไป ราคาคาบริการท่ีเรียกเก็บ จํานวนผูปวย เปนตน ในกรณีท่ีไมมีขอมูลเหลานี้  หรือถามีก็เก็บ
รวบรวมไดยาก อาจใชตัวแปรอ่ืน  เชนจํานวนบุคลากรในหนวยงาน จํานวนคนเต็มเวลาเทียบเทา 
(Full Time Equivalent) มาเปนเกณฑได  ซ่ึงในการกําหนดเกณฑการกระจายตนทุนท่ีแตกตางกัน
จะมีผลตอความแตกตางของผลการวิเคราะหตนทุน ดังนั้นการกําหนดเกณฑในการกระจายตนทุน
จึงเปนองคประกอบสําคัญยิ่งของการวิเคราะหตนทุน และจําเปนตองกําหนดข้ึนมาใหสอดคลองกับ
ความจริง เพื่อใหการกระจายตนทุนเปนไปอยางเหมาะสมและนาเช่ือถือ 
 

5.  รายไดของการใหบริการทางสุขภาพ (Health Service Revenue)  แบงออกเปน 
1. คารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บหรือรายไดท่ีพึงจาย (Accrual Revenue) เปนสวนของ

รายไดท่ีเรียกเก็บตามประเภทของบริการตางๆ ซ่ึงมีอัตรากําหนดไว 
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2. รายรับท่ีไดรับจริง ณ จุดเก็บเงิน (Real Revenue) เปนรายไดสวนท่ีเก็บไดจริงจาก
ผูปวย (หรือรายไดท่ีเปนเงินสด) ตามประเภทของผูปวย ในบางรายเรียกเก็บไดเต็ม บางรายมีการ
ลดหยอน  หรือใหการสงเคราะห 

3. รายไดสุทธิ (Net Revenue) หมายถึงรายรับท่ีไดรับจากผูมารับบริการ ณ จุดเก็บเงิน 
รวมกับรายรับท่ีเพ่ิมเติมจากการติดตามหนี้ และรายรับจากการไดรับเงินชดเชยจากหนวยงานหรือ
กองทุนประกันตางๆ 
 

6.  อัตราการคนืทุน (Cost Recovery) 
เปนความสัมพันธระหวางรายรับกับตนทุนในการจัดบริการ มีความสําคัญกับกิจกรรมท่ีมี

การคิดคาบริการจากผูปวย เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน  อัตราการคืนทุนจะคิดเปนคารอยละและ
คิดไดจาก อัตราสวนของรายรับจากคาบริการกับตนทุนของการจัดบริการนั้นๆ  
  อัตราการคืนทุน  =   รายได / ตนทุน 
  Accrual Cost Recovery (%)   =   รายไดท่ีเรียกเก็บ  /  ตนทุนท้ังหมด 
  Net Cost Recovery (%)          =    รายไดสุทธิ  /  ตนทุนท้ังหมด 
 

อัตราการคืนทุนจะเปนตัวบอกวา รายรับจากบริการคิดเปนรอยละเทาไรของตนทุนของ
การจัดบริการนั้น การกําหนดอัตราการคืนทุนอาจจะตองการคืนทุนเพียงบางสวนของตนทุน หรือ
ตองการคืนทุนท้ังหมด แลวแตนโยบายของการจัดบริการนั้นๆ  แตมีขอพึงระวัง คือการกําหนด
อัตราการคืนทุนท้ังหมด อาจตองคิดคาบริการคอนขางสูง  ซ่ึงจะมีผลกระทบทําใหปริมาณผูมารับ
บริการลดลง และทําใหรายรับท้ังหมดลดลงได ในขณะท่ีการกําหนดอัตราการคืนทุนจากตนทุน
เพียงบางสวน อาจจะทําใหมีผูมารับบริการเพ่ิมข้ึน  นอกจากนี้ในการเพิ่มคาบริการเพ่ือใหอัตราการ
คืนทุนเพิ่มข้ึน จะตองคํานึงถึงความเปนธรรม  ในแงของความสามารถท่ีจะจายของผูมารับบริการ
ดวย โดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาสในสังคม 

หากอัตราการคืนทุนมีคาตํ่ามาก หรือการเก็บคาบริการจากผูมารับบริการอยางเดียว ไม
เพียงพอกับคาใชจายในการจัดบริการ อาจจะตองมีการปรับเปล่ียนการจัดบริการนั้น ใหมีตนทุน
ต่ําลง หรือจัดหาแหลงเงินทุนมาสนับสนุนเพิ่มเติม หรือยกเลิกการจัดบริการนั้น แลวหาทางเลือก
อ่ืนแทน  
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7.  มิติในการพิจารณาอัตราการคืนทุน มีดงันี้ 
1)   มิติของรายได (Revenue)  

1.1)   อัตราการคืนทุนของรายไดท่ีพึงได  จะแสดงความเหมาะสมของโครงสรางคา
รักษาพยาบาลที่เรียกเก็บอยูในปจจุบัน วาเรียกเก็บสูงหรือตํ่ากวาตนทุน มากนอยเพยีงใด 

1.2)   อัตราการคืนทุนของรายไดท่ีไดรับจริง  จะแสดงถึงความตองการงบประมาณใน
การสนับสนุน 

2)   มิติของตนทุน (Cost) 
2.1) อัตราการคืนทุนของตนทุนท้ังหมด (Net Cost Recovery) แสดงในแงกําไร – 

ขาดทุน ของโรงพยาบาลในภาพรวม 
2.2)  อัตราการคืนทุนเฉพาะตนทุนคาวัสดุ (Material Cost Recovery)  แสดงในแงกําไร 

– ขาดทุนในการดําเนินงาน  เม่ือพิจารณาในแงท่ีวารัฐบาลเปนผูอุดหนุนตนทุนคาแรงในรูปของ
เงินเดือนใหแกขาราชการและลูกจางของโรงพยาบาล และคาลงทุนในการกอสรางและจัดซ้ือ
ครุภัณฑ 

3)   มิติของหนวยงาน (Functional Center) 
3.1)   อัตราการคืนทุนของหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) แสดงความเหมาะสม

ของโครงสรางคารักษาพยาบาลของแตละหนวยงาน 
3.2)   อัตราการคืนทุนของหนวยบริการผูปวย (PS) แสดงภาพรวมในการใชบริการจาก

หนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได (RPCC) และประสิทธิภาพในการเรียกเก็บคารักษาพยาบาล 
 
 
2.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 สมศักดิ์  ผองประเสริฐ และคณะ (2530)  ไดศึกษาวิเคราะหตนทุนตอหนวยบริการของ
โรงพยาบาลศูนยภาคเหนือลําปาง ในปงบประมาณ 2529 โดยใชวิธียอนหลังเก็บขอมูลระบบบัญชี
ตนทุนโดยวิธี Double Distribution Method ผลการศึกษาพบวาตนทุนคาใชจายผูปวยนอกสูงสุดอยู
ท่ีแผนกกระดูกมีคาเทากับ 223.43 บาทตอคร้ัง รองลงมาคือ  อายุรกรรมมีคา 218.89 บาทตอคร้ัง 
สําหรับผูปวยในมีคาสูงสุดอยูท่ีหอผูปวยหนักมีคาเทากับ 1737.45 บาทตอวันปวย  รองลงมาคือ
อุบัติเหตุมีคา 921.84 บาทตอวันปวย  เม่ือหาคาเฉล่ียตนทุนผูปวยนอกเทากับ 159.90 บาทตอคร้ัง
แบงเปนคาบริการประจํา 42.70 บาท และคายา คาตรวจหองปฏิบัติการ คาเอกซเรย และอ่ืนๆ อีก 
117.20 บาท สวนตนทุนผูปวยในมีคาเฉล่ีย 528.79 บาทตอวันปวย แบงเปนคาบริการประจํา 251.83 
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 วิโรจน  ตั้งเจริญเสถียร  และคณะ (2531)  ไดศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบัญชีตนทุนใน
โรงพยาบาลของรัฐข้ึนโดยการออกแบบระบบขอมูลขาวสารทางการเงิน  การบริหาร  เพื่อสนองตอ
การหาตนทุนตอหนวยของการใหบริการตามแผนกผูปวย (Department Cost) ไดนําไปทดลองใน
โรงพยาบาลตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2529 – 31 มกราคม 2530 
และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแตวันท่ี  1 พฤศจิกายน 2529 – 31 พฤศจิกายน 2529  นอกจากระบบ
บัญชีตนทุนแลวยังไดออกแบบศึกษารายไดของโรงพยาบาลตามแผนกผูปวย  และลักษณะของ
รายได ระบบบัญชีตนทุนใชวิธี Double Distribution Method ผลการศึกษาพบวา  ในโรงพยาบาล
ตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี  ตนทุนตอหนวยของแผนกบริการผูปวยนอก สูติ-นรีเวชกรรม  
ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  จักษุ  โสต-ศอ-นาสิก  ออรโธปดิกส  และผูปวยนอกท่ัวไป 
เทากับ 39, 50, 84, 51, 78, 90, 82, และ 190 บาทตอคร้ัง  เฉล่ียเทากับ 72 บาทตอคร้ัง  ตนทุนตอ
หนวยของแผนกบริการผูปวยในสูติ-นรีเวชกรรม  ศัลยกรรม  อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม  จักษุ  
โสต-ศอ-นาสิต  ออรโธปดิกส  เทากับ 780, 1216, 899, 614,  550, 0 และ 692 บาทตอราย (ผูปวยใน
โสต-ศอ-นาสิก ในระยะดําเนินการวิจัยไมมีผูปวยเขาทําการรักษาเปนผูปวยใน) เฉล่ีย 806 บาทตอ
คน ในขณะท่ีมีรายไดจากผูปวยนอกเฉล่ีย 24 บาท ตอคร้ัง และจากผูปวยในเฉล่ีย 136 บาทตอคน 
สําหรับโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีตนทุนตอหนวยบริการผูปวยนอกเฉลี่ย 85 บาทตอคร้ัง ผูปวยใน
เฉล่ีย 1,255 บาทตอคนในขณะท่ีมีรายไดจากผูปวยนอกเฉล่ีย 38 บาทตอคร้ัง และจากผูปวยในเฉล่ีย 
159 บาทตอคนราย การวิจัยฉบับนี้  ไดเนนวิธีการนําระบบบัญชีตนทุนนี้ไปปรับใชกับโรงพยาบาล
ของรัฐ ซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการของผูบริหารโรงพยาบาลเปนปจจัยหลักและตองการปรับปรุงให
เหมาะสมกับระบบเดิมของแตละโรงพยาบาล 
 
 สุรชัย   รุงธนาภิรมย  และคณะ (2531)  ไดทําการศึกษาตนทุนตอหนวยบริการของ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยอาศัยขอมูลทางการเงินในปงบประมาณ 
2529 และอาศัยขอมูลเพิ่มเติมในเดือนพฤษภาคม 2530 เพื่อเปนเกณฑการจัดสรรตนทุนในกรณีท่ี
ขอมูลป 2529 ไมสามารถคนไดหรือไมมีบันทึกไว วิธีการหาตนทุนอาศัยแผนกตนทุนโดยแบงเปน
หนวยตนทุนท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non Revenue-Producing Cost Center: NRPCC) หนวยตนทุนท่ี



  20

 
 สุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ และคณะ (2532)  โดยไดทําการศึกษาพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร
ทางการเงินเพื่อการบริหารโดยใชระบบบัญชีเสริมและพัฒนาระบบการเก็บขอมูลรายไดเพื่อให
ทราบแหลงท่ีมาและลักษณะของรายไดดวย โดยไดศึกษาในโรงพยาบาล 8 แหง คือโรงพยาบาล
ดอยสะเก็ดและโรงพยาบาลเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลศรีบุญเรืองและโรงพยาบาล
อุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลทาใหมและโรงพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี 
โรงพยาบาลไชยาและโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฏรธานี  ระหวางเดือนเมษายน – 
พฤศจิกายน 2531 ไดจัดกลุมงานเปนหนวยตนทุน 4 กลุมคือ NRPCC, RPCC, PS และ NPS (Non 
Patient Service) จากผลการศึกษาพบวาตนทุนคาแรง : ตนทุนคาวัสดุ : ตนทุนคาลงทุน = 5:4:1 
ตนทุนท่ีไมไดเรียกเก็บคาบริการ (Routine Service Cost) และตนทุนท่ีเก็บคาบริการเปน 55% และ 
45% ตามลําดับ  ตนทุนตอคร้ังผูปวยนอกของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนยเปน 68 บาท 
และ 122 บาท ตามลําดับ ตนทุนตอรายผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนยเปน 
507 และ 387 บาทตามลําดับ ในสวนของอัตราคืนทุนพบวารอยละของคาบริการเรียกเก็บและ
รายไดจริงตอตนทุน ผูปวยนอกของโรงพยาบาลชุมชนเทากับ 59 และ 47 ตามลําดับ สวนใน
โรงพยาบาลศูนยเทากับ 67 และ 38 ลําดับ รอยละของคาบริการที่เรียกเก็บและรายไดจริงตอตนทุน
ผูปวยในของโรงพยาบาลชุมชนเทากับ 45 และ 25 ตามลําดับ สวนในโรงพยาบาลศูนยเทากับ 73 
และ 42 ลําดับ และเม่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดเชิงเทคนิคในการจัดทําระบบขอมูลขาวสาร
ทางการบริหารและการเงินนี้  พบวามีความเปนไปไดสูงแตยังมีปญหาอุปสรรค เนื่องจากปญหา
ความซ้ําซอนของงานใหมกับระบบเดิมและตองอาศัยกลไกทางการบริหารจัดการของโรงพยาบาล
วาผูบริหารเห็นประโยชน และนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงไร จึงพอสรุปไดวาความเปนไป
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 จิราวรรณ  วรรณเวก  (2534)  ไดศึกษาตนทุนตอหนวยบริการผูปวยนอก โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ ในปงบประมาณ 2533  โดยการกระจายตนทุนวิธี Simultaneous Equation Method ใช
การเก็บขอมูลยอนหลังจากแหลงขอมูลทุติยภูมิท่ีมีอยูแลวและบางสวนทําการศึกษาไปขางหนา
จําแนกแผนกตางๆ ในตึกผูปวยนอกเปน 3 กลุมหนวยงาน คือ RPCC  NRPCC และPS ผลการศึกษา
พบวา อัตราสวนตนทุนคาแรงตอตนทุนคาวัสดุตอตนทุนคาลงทุน เทากับ 3 : 6 : 2 ตนทุนการ
ใหบริการผูปวยนอกมีตนทุนเฉล่ีย 241.73 บาทตอการมาตรวจ 1 คร้ัง  โดยตนทุนท่ีไมไดเรียกเก็บ
คาบริการ และตนทุนท่ีเรียกเก็บคาบริการเปนรอยละ 46.24 และ 53.76 ตามลําดับ 
 
 พินทุสร   เหมพิสุทธ์ิ  (2535)  ศึกษาตนทุนการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจทาง
รังสีวินิจฉัย ตึกผูปวยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ปงบประมาณ 2534 โดยศึกษาในมุมมองของ
ผูบริหารซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา  โดยเก็บขอมูลยอนหลังจากแหลงขอมูลทุติยภูมิท่ีมีอยู
แลว และบางสวนทําการศึกษาไปขางหนา โดยจําแนกแผนกตางๆ ในตึกผูปวยนอกเปน 3 กลุม
หนวยงาน คือกลุมหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได กลุมหนวยงานท่ีกอใหเกิดรายได และกลุม
หนวยงานที่ใหบริการผูปวย ตนทุนการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีวินิจฉัย จะ
ประกอบดวยตนทุนโดยตรงและตนทุนโดยออม โดยตนทุนโดยออมเปนตนทุนท่ีไดรับการจัดสรร
จากหนวยงานท่ีไมกอใหเกิดรายได ผลรวมของตนทุนทางตรงและทางออมจะไดตนทุนรวม
ท้ังหมดของการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีวินิจฉัย การคํานวณตนทุนตอหนวย
ของการตรวจแตละประเภทท่ีใหบริการ ไดจากการหารตนทุนท้ังหมดของแตละการตรวจแตละ
ประเภทดวยจํานวนการใหบริการในประเภทนั้นๆ ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการตรวจทาง
หองปฏิบัติการมี ตนทุนคาลงทุน ตนทุนคาวัสดุ และตนทุนคาแรงเปน 21%, 44.97% และ 33.07% 
ตามลําดับ อัตราคาบริการของการตรวจทางหองปฏิบัติการที่ตั้งไวสวนมากตํ่ากวาตนทุน ยกเวน 
CBC, malaria, LE-cell, ESR, recticulocyte, acid phosphatase, Stool examination และจํานวน
ใหบริการสวนใหญอยูในปริมาณท่ีสูงกวาจุดคุมทุน ยกเวน CBC, malaria, LE-cell, ESR, 
recticulocyte, acid phosphatase, Stool examination  การตรวจทางรังสีวินิจฉัย มีตนทุนคาลงทุน 
ตนทุนคาวัสดุและตนทุนคาแรง เปน 39.44%, 32.68%, 27.88% ตามลําดับ อัตราคาบริการของการ
ตรวจทางรังสีวินิจฉัยที่ตั้งไวสวนใหญจะสูงกวาตนทุน ยกเวนการตรวจเอกซเรยท่ัวไป, ERCP, 
hysterosalpingography, myelography, dacryocystography, ultrasound, teeth และจํานวนใหบริการ
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 สุณี  วงศคงคาเทพ  และคณะ (2535)  ศึกษาตนทุนการบริการทันตกรรมของโรงพยาบาล
ชุมชนทุกระดับ โดยคิดเฉพาะตนทุนทางตรง (Direct Cost) พบวาตนทุนตอคร้ังบริการทันตกรรม
อยูระหวาง 25.2-139.9 บาท  ตนทุนคาแรงมีคาใกลเคียงกัน คือประมาณ 50% ของตนทุนรวม และมี
ตนทุนคาวัสดุอยูระหวาง 20-40 บาทตอคร้ัง อัตราการเก็บเงินไดอยูระหวาง 27.8-92.7%  อัตราการ
คืนทุนรวมอยูระหวาง 13.7-76.9%  ซ่ึงความแตกตางเหลานี้  เนื่องจากจํานวนผลงานความแตกตาง
ในการใชวัสดุ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการของแตละโรงพยาบาล 
 
 วิวัฒน ยถาภูธานนท และคณะ (2536)  การศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อหาตนทุนการตรวจ
ทางหองปฏิบัติการทุกชนิดของโรงพยาบาล และนํามาเปรียบเทียบกับอัตราราคาของกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดใหจัดเก็บ (พ.ศ. 2531)เปนการศึกษาเชิงสํารวจชนิดยอนหลัง ประชากรท่ีศึกษา
เปนการตรวจทางหองปฏิบัติการ 36 ชนิด ใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย กระจายทุนระหวางหนวยงาน
ดวยวิธีกระจายทุน 2 คร้ัง ระยะเวลาที่ศึกษา 1 ป ผลการศึกษาพบวา ตนทุนการตรวจทาง
หองปฏิบัติการท่ีกําไร (ต่ํากวา) ราคาของอัตราท่ีกระทรวงไดจัดเก็บ 14 ชนิด เปนเงิน 30,311.66 
บาท กําไรสูงสุดคือการตรวจ Rheumatoid factor เปนเงิน 31.09 บาท/คร้ัง และขาดทุน (สูงกวา) 
ราคาของอัตราท่ีกระทรวงใหจัดเก็บ 22 ชนิด เปนเงิน 133,457.28 บาท ขาดทุนสูงสุด คือ การตรวจ 
Stool occuitbbod เปนเงิน 15.51 บาท/คร้ัง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนของแกนขาดทุนสุทธิ จาก
การตรวจทางหองปฏิบัติการ จํานวน 103,145.62 บาท ซ่ึงโรงพยาบาลตองรับภาระดังกลาว 
ผูรับผิดชอบในการกําหนดอัตราคายา – คาบํารุงในการรักษาพยาบาลนาจะทบทวนราคาการจัดเก็บ
ใหม กระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลจํานวนถึง 724 แหง ประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย ปริมาณการตรวจทางหองปฏิบัติการจะตองมากกวา
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกน รัฐอาจจะตองขาดทุนจากอัตราท่ีกระทรวงใหจัดเก็บเปนเงินไมนอย
กวา 72 ลานบาท/ป ซ่ึงควรจะเปนมุมมองของผูบริหารในการท่ีจะวางแผนในงานสาธารณสุขท่ี
เกี่ยวกับงานพยาธิวิทยาของประเทศตอไป 
 
 
 
 



  23

รุงทิวา   บุพพันเหรัญ (2544)  การศึกษาตนทุนตอหนวยบริการ สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และ
วัยรุน กรมสุขภาพจิตสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ 2544  เปนการศึกษายอนหลัง ระหวางวันท่ี 
1 ตุลาคม 2543 – 30 กันยายน 2544  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาตนทุนตอหนวยบริการและ
สัดสวนตนทุนคาแรงตอหนวยตนทุนเปน 3 กลุม คือ กลุมตนทุนสนับสนุนการบริหารจัดการแตไม
กอรายได (NRPCC) และ (RPCC) และกลุมตนทุนท่ีใหบริการผูปวยหรือผูมารับบริการโดยตรง 
(PS) มีการกระจายตนทุนจากหนวยตนทุนช่ัวคราว (NRPCC และ RPCC) ไปยังหนวยตนทุนท่ี
ใหบริการผูปวยหรือมารับบริการการกระจายตนทุนแบบ “Simultaneous equation method” 
 


