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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนการให้บริการผูป่้วยนอกชาวต่างดา้วของ
โรงพยาบาลเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดยเก็บขอ้มูลทางการเงินจากแหล่ง
ทุติยภูมิ ซ่ึงจ าแนกหน่วยตน้ทุนออกเป็น 3 หน่วยตน้ทุน คือ หน่วยตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้หน่วย
ตน้ทุนท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้และหน่วยตน้ทุนบริการผูป่้วยนอก โดยใชก้ารวธีิค านวณตน้ทุนแบบสมการ
เส้นตรง นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาปัญหา แนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในดา้นการบริหารจดัการ
ตน้ทุน ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล  

ตน้ทุนรวมของโรงพยาบาลเชียงแสนจ านวน 82,117,638.43 บาท ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุน
ค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน คิดเป็นร้อยละ 60.48 ร้อยละ 35.89 และร้อยละ 3.63 9 ตามล าดบั ตน้ทุน
ต่อหน่วยบริการสูงสุดไดแ้ก่ งานสุขภาพจิต 4,991.37 บาทต่อหน่วย และตน้ทุนต่อหน่วยบริการต ่าสุด
คือ งานบ าบดัยาเสพติดและคลินิกอดบุหร่ี 93.86 บาทต่อหน่วย ดา้นการให้บริการชาวต่างดา้วมีมูลค่า 
8,025,597.25 บาท เป็นร้อยละ 10.90 ของต้นทุนรวม  โดยมีสัดส่วนการให้บริการมากสุดท่ีงาน
สุขาภิบาลและป้องกนัโรคเป็นร้อยละ 54.33 ของหน่วยงานบริการ และมีการให้บริการต ่าสุดท่ีงาน
บริการการแพทยแ์ผนไทยเป็นร้อยละ 0.10 ของหน่วยงานบริการ ในดา้นของ ปัญหาและอุปสรรคท่ี
พบคือ การเก็บขอ้มูลดา้นตน้ทุนท่ียงัไม่สมบูรณ์ รวมทั้งงบประมาณสนบัสนุนมีอยู่อยา่งจ ากดั ส่วน
การแกไ้ขก็ยงัใช้มาตรการประหยดัค่าใช้จ่ายต่างๆ และมีการศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้มาปรับใชใ้น
องคก์ร  
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ABSTRACT 

This independent study aimed to analyzing cost in resident alien out-patient service in Chiang Sean 
hospital Chiang Rai province for the annual budget year 2013. The secondary data in 3 cost centers 
such as Non - revenue producing cost center, Revenue producing cost center and Outpatient service 
cost center. The allocation is based on simultaneous linear equation. In addition to studied of issues 
obstacles and revisions within recommendations of the hospital’s service cost management by 
interviewing of executive and officers. 

Total cost of Chiang Sean hospital was 82,117,638.43 baht, categorized as wage, material and 
investment representing 60.48%, 35.89% and 3.63% respectively. While the highest unit cost was a 
mental health service unit of 4,991.37 baht per unit. On the other hand, the lowest unit cost was drugs 
and tobacco treatment service unit of 93.86 baht per unit. For the cost of resident alien outpatient 
service was 8,025,597.25 baht, representing 10.90 % of total cost. The highest resident alien’s out-
patient service was sanitation and disease prevention service representing 54.33 % of service’s cost 
and the lowest resident alien’s outpatient service was Thai traditional medicine service representing 
0.10 % of service’s cost. As the result of interviewing found that the hospital was incomplete in cost 
data collection and lack of budget. In revision and recommendation, the hospital use a economizing 
measurement and training officers for develop the organization.  


