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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

การวิเคราะห์ตน้ทุนหน่วยบริการ โรงพยาบาลเชียงแสน เป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนเฉพาะในส่วนแผนก
ผูป่้วยนอกของปีงบประมาณ 2556 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงัจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น 
ขอ้มูลด้านเงินเดือน ขอ้มูลค่าใช้จ่าย ขอ้มูลการเบิกจ่ายพสัดุ ขอ้มูลด้านวสัดุอุปกรณ์ อาคารและค่า
เส่ือมราคา ข้อมูลปริมาณการให้บริการผูป่้วยของโรงพยาบาลเชียงแสนตามแผนกต่างๆ เป็นต้น  
นอกจากน้ียงัมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงพยาบาลและเจา้หน้าท่ีในฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสอบถามถึง
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ การปรับตวัหรือแนวทางการแก้ไขและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เก่ียวกบัปัญหาในดา้นตน้ทุนของโรงพยาบาลเชียงแสน เพื่อท าการวเิคราะห์และสรุปผล 

3.1 กรอบแนวคิด 

การศึกษาการค านวณตน้ทุนโรงพยาบาล จะท าการจ าแนกหน่วยงานในโรงพยาบาลออกเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ หน่วยตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ หน่วยตน้ทุนท่ีก่อให้เกิดรายได ้และหน่วยตน้ทุนให้บริการ
ผูป่้วย  โดยแต่ละกลุ่มจะท าการวิเคราะห์เพื่อค านวณหาตน้ทุนทางตรงของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงตน้ทุน
ทางตรงจะประกอบไปด้วย  ค่าแรง ค่าวสัดุและค่าลงทุน ทั้งน้ีตน้ทุนทางตรงของกลุ่มตน้ทุนท่ีไม่
ก่อให้เกิดรายได ้จะน ามาจดัสรรหรือกระจายตน้ทุนไปยงัหน่วยตน้ทุนท่ีก่อให้เกิดรายไดแ้ละหน่วย
ตน้ทุนให้บริการผูป่้วย ซ่ึงผลรวมจากตน้ทุนของทั้ง 3 กลุ่ม คือ ตน้ทุนรวม  และจากตน้ทุนรวมท่ีได ้
จะน ามาค านวณเพื่อหาตน้ทุนต่อหน่วยบริการ ส่วนล าดบัสุดทา้ยจะเป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีชาวต่าง
ดา้วท่ีมารับการรักษาในแผนกผูป่้วยนอกตามขอบเขตของการศึกษา  
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หมายเหตุ: LC คือ ตน้ทุนค่าแรง (Labor Cost),  MC คือ ตน้ทุนค่าวสัดุ (Material Cost) และ CC คือ ตน้ทุนค่าลงทุน  
  (Capital Cost)  

ท่ีมา: ดดัแปลงมาจาก กญัจนา ติษยาธิคมและคณะ (2544) 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวเิคราะห์ตน้ทุนการใหบ้ริการผูป่้วยชาวต่างดา้ว 

3.2 วธีิการศึกษา 

ขั้นตอนในการศึกษาตน้ทุนโรงพยาบาลสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

 1. ก าหนดรหัสและแบ่งหน่วยงานตน้ทุนในโรงพยาบาลเชียงแสนออกเป็นกลุ่มต่างๆ ไดแ้ก่ 
หน่วยตน้ทุนท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NRPCC)  หน่วยตน้ทุนท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้(RPCC) และหน่วยท่ีให ้
บริการผูป่้วย (PS&NPS)2 โดยหน่วยตน้ทุนท่ีใชใ้นการศึกษาสามารถจ าแนกไดต้ามตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 

                                                           
2
 อกัษรยอ่ใชอ้า้งอิงตามเน้ือหาในบทแนวคิดทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในหนา้ท่ี 12 

ตน้ทุนการใหบ้ริการ ตน้ทุนต่อหน่วย 

ตน้ทุนทางตรง ตน้ทุนทางตรง 

LC+MC+CC LC+MC+CC 

กลุ่มตน้ทุนท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
รายได ้

กลุ่มตน้ทุนงานบริการ
ผูป่้วยโดยตรง 

จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ
ทั้งหมด 

กลุ่มตน้ทุนท่ีก่อใหเ้กิด
รายได ้

LC+MC+CC 

ตน้ทุนทางตรง 

ตน้ทุนรวม 
ตน้ทุนทางออ้ม 

จ านวนการใหบ้ริการผูป่้วย
ชาวต่างดา้ว 

การจดัสรรตน้ทุน 
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ตารางที ่3.1 หน่วยตน้ทุนของโรงพยาบาลเชียงแสนท่ีใชใ้นการศึกษา 
รหัส หน่วยต้นทุน ประเภท 
A01 งานพสัดุและครุภณัฑ ์ NRPCC 
A02 งานการเงิน NRPCC 
A03 งานบญัชี NRPCC 
A04 งานการเจา้หนา้ท่ี NRPCC 
A05 งานยานพาหนะ NRPCC 
A06 งานซ่อมบ ารุง NRPCC 
A07 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ NRPCC 
A08 งานโสตทศัฯนูปกรณ์ NRPCC 
A09 งานรักษาความปลอดภยั NRPCC 
A10 งานพฒันาคุณภาพ NRPCC 
A11 งานเวชระเบียนและสถิติ NRPCC 
A12 งานประกนัสุขภาพ NRPCC 
A13 ส านกังานผูอ้  านวยการ NRPCC 
A14 งานซกัฟอก NRPCC 
A15 งานหน่วยจ่ายกลาง NRPCC 
A16 กลุ่มการพยาบาล NRPCC 
A17 องคก์รแพทย ์ NRPCC 
C01 เทคนิคการแพทย ์ RPCC 
C02 งานรังสีการแพทย ์(X-RAY) RPCC 
C03 งานบริการจ่ายยา RPCC 
C04 งานกายภาพบ าบดัและเวชกรรมฟ้ืนฟ ู RPCC 
C05 งานหอ้งคลอด RPCC 
C06 งานผูป่้วยนอก PS 
C07 งานสุขภาพจิต PS 
C08 งานบ าบดัยาเสพติดและคลินิกอดบุหร่ี PS 
C09 งานโรคเอดส์ PS 
C10 งานบริการคลินิกเบาหวานความดนั PS 
C11 คลินิก COPD PS 
C12 สุขาภิบาลและป้องกนัโรค PS 
C13 งานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน PS 
C14 งานทนัตสุขภาพโรงพยาบาล PS 
C15 งานบริการการแพทยแ์ผนไทย PS 

ท่ีมา : ฝ่ายบญัชีและการเงินโรงพยาบาลเชียงแสน (2557) 
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 2. หาตน้ทุนทางตรงรวมในแต่ละหน่วยงาน โดยท่ีตน้ทุนทางตรงรวมไดม้าจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยสร้างเป็นแบบบนัทึกรายการ ต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1  แบบบนัทึกค่าแรงของแต่ละหน่วยตน้ทุน  
 2.2  แบบบนัทึกค่าวสัดุของแต่ละหน่วยตน้ทุน  
 2.3  แบบบนัทึกค่าเส่ือมราคาของแต่ละหน่วยตน้ทุน  
 2.4  แบบบนัทึกการประมวลผลตน้ทุนทางตรงรวมของแต่ละหน่วยตน้ทุน 

 3. หาตน้ทุนทางออ้มรวม เป็นตน้ทุนท่ีค านวณไดจ้ากหน่วยตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ โดย
ตน้ทุนในส่วนน้ีจะถูกกระจายไปยงักลุ่มงานในหน่วยต้นทุนท่ีก่อให้เกิดรายได้และหน่วยต้นทุน
บริการผูป่้วยด้วยวิธีสมการเส้นตรง ตามแบบคู่มือการวิเคราะห์ต้นทุนโรงพยาบาลชุมชนของ
ส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหวา่งประเทศ (กญัจนา ติษยาธิคม และคณะ, 2544) โดยการสร้าง
สมการเส้นตรงน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาตน้ทุนทางออ้มจากหน่วยสนบัสนุนและกระจายตน้ทุนไปยงั
หน่วยต่างๆ โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการกระจายตน้ทุนตามตารางท่ี 3.2 ดงัน้ี 

ตารางที ่3.2 เกณฑท่ี์ใชใ้นการจดัสรรตน้ทุนจากหน่วยงานสนบัสนุนไปหน่วยงานหลกั 
รหสั หน่วยงาน เกณฑใ์นการจดัสรรตน้ทุน 
A01 งานพสัดุและครุภณัฑ ์ มลูค่าการเบิกของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A02 งานการเงิน จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A03 งานบญัชี จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A04 งานการเจา้หนา้ท่ี จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A05 งานยานพาหนะ จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A06 งานซ่อมบ ารุง จ านวนคร้ังการซ่อมบ ารุงแต่ละประเภทของศูนยต์น้ทุน 
A07 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A08 งานโสตทศัฯนูปกรณ์ จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A09 งานรักษาความปลอดภยั จ านวนพ้ืนท่ีของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A10 งานพฒันาคุณภาพ จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A11 งานเวชระเบียนและสถิติ จ านวนการใหบ้ริการ 
A12 งานประกนัสุขภาพ จ านวนการใหบ้ริการ 
A13 ส านกังานผูอ้  านวยการ จ านวนบุคลาการของแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A14 งานซกัฟอก จ านวนน ้าหนกัผา้ท่ีส่งซกัแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A15 งานหน่วยจ่ายกลาง จ านวนวสัดุท่ีจ่ายใหแ้ต่ละศูนยต์น้ทุน 
A16 กลุ่มการพยาบาล จ านวนบุคลากรทางการพยาบาลแต่ละศูนยต์น้ทุน 
A17 องคก์รแพทย ์ ประมาณการสัดส่วนเวลาการท างานของแพทยใ์นแต่ละศูนยต์น้ทุน 

ท่ีมา : ฝ่ายบญัชีและการเงินโรงพยาบาลเชียงแสน (2557) 
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จะไดว้า่  ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนทางตรงรวม + ตน้ทุนทางออ้มรวม 

  4. ค านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยในแต่ละหน่วยบริการ โดยหลกัในการหาตน้ทุนต่อหน่วยบริการ
ค านวณไดจ้าก 

ตน้ทุนต่อหน่วย  = 
ตน้ทุนทางตรงรวม + ตน้ทุนทางออ้ม 

จ านวนการใหบ้ริการของแต่ละหน่วยบริการ 

 ในท่ีน้ีตน้ทุนต่อหน่วยบริการท่ีค านวณมาไดจ้ะตอ้งน ามาคูณกบัจ านวนของผูม้ารับบริการชาว
ต่างดา้วท่ีไม่ไดรั้บสิทธิในระบบประกนัสุขภาพ ซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

ตน้ทุนในการใหบ้ริการ 

ผูป่้วยชาวต่างดา้ว 
=  ตน้ทุนต่อหน่วย    x 

 

จ านวนการใหบ้ริการผูป่้วยชาวต่างดา้ว 

 

 ในส่วนของการศึกษาประเด็นปัญหาท่ีพบในการใหบ้ริการผูป่้วยชาวต่างดา้ว ความคิดเห็นและ
แนวทางในการปฏิบติัด้านภาระต้นทุนในการให้บริการของโรงพยาบาลเชียงแสนน้ีจะเป็นการ
สัมภาษณ์ของผูบ้ริหารโรงพยาบาลและเจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 


