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บทที ่5 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาต้นทุนการรักษาผูป่้วยชาวต่างด้าวในแผนกผูป่้วยนอกของโรงพยาบาลเชียงแสน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 และการศึกษาเก่ียวกับประเด็นปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและ
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาด้านตน้ทุนการให้บริการผูป่้วยชาวต่างด้าวของโรงพยาบาล จากการ
สัมภาษณ์ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 5.1.1 การศึกษาดา้นตน้ทุนการรักษาพยาบาลในแผนกผูป่้วยนอก 

   ตน้ทุนทางตรงรวมของโรงพยาบาลเชียงแสน มีทั้งส้ิน 82,117,638.43 บาท ทั้งหมด โดยมี
ตน้ทุนค่าแรง 49,664,506.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.47 รองลงมาคือตน้ทุน ค่าวสัดุ 29,468,408.16 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.89 และตน้ทุนค่าลงทุน 2,984,723.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.63 ของตน้ทุน
ค่าแรงรวม มีตน้ทุนต่อหน่วยและการใหบ้ริการแก่ชาวต่างดา้วในแต่ละแผนกดงัน้ี 

   หน่วยงานท่ีมีการให้บริการชาวต่างดา้วมากท่ีสุด คือ หน่วยงานสุขาภิบาลและป้องกนั

โรคมีตน้ทุนรวม 2,412,259.56 บาท มีตน้ทุนต่อหน่วย 1,035.30 บาทต่อหน่วย เป็นตน้ทุนพื้นฐาน 

(ตน้ทุนทางตรง) 763.75 บาท  และตน้ทุนการรักษา (ตน้ทุนทางออ้ม) 271.55 บาท โดยมีการใหบ้ริการ

จ านวน 2,330 คร้ัง เป็นชาวต่างดา้ว 1,266 คร้ัง จ านวนมูลค่า 1,310,695.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.33 

ของตน้ทุนบริการในหน่วยงาน 

   ส่วนหน่วยงานท่ีมีการใหบ้ริการชาวต่างดา้วมากเป็นอบัดบัท่ี 2 คือ หน่วยงานหอ้งคลอดมี

ตน้ทุนรวม 3,465,825.08 บาท มีตน้ทุนต่อหน่วย 2,465.02 บาทต่อหน่วย เป็นตน้ทุนพื้นฐาน 1,608.32 

บาท และตน้ทุนการรักษา 856.71 บาท โดยมีการให้บริการจ านวน 1,406 คร้ัง เป็นชาวต่างดา้ว 579 

คร้ัง เป็นมูลค่า 1,427,249.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.18 ของตน้ทุนบริการในหน่วยงาน 
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 ทั้งน้ีหน่วยงานท่ีมีการให้บริการชาวต่างดา้วน้อยท่ีสุดคือ หน่วยงานบริการการแพทย์

แผนไทยมีตน้ทุนรวม 1,520,785.66 บาท มีตน้ทุนต่อหน่วย 730.09 บาทต่อหน่วย โดยเป็นตน้ทุน

พื้นฐาน 486.55 บาท และตน้ทุนการรักษา 243.55 บาท โดยมีการใหบ้ริการจ านวน 2,083 คร้ัง เป็นชาว

ต่างดา้ว 2 คร้ัง เป็นมูลค่า 1,460.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของตน้ทุนบริการในหน่วยงาน 

 5.1.2 บทสรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค การปรับตวัหรือแนวทางการแกไ้ขและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมของโรงพยาบาลเชียงแสนต่อผูป่้วยชาวต่างดา้ว 

   จากผลการสัมภาษณ์ในด้านปัญหา อุปสรรค การปรับตัวและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลเชียงแสน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  ประเด็นปัญหาท่ีส าคญัของโรงพยาบาลเชียงแสนคือขาดแคลนเงินงบประมาณสนบัสนุน
ในการให้บริการผูป่้วยและมีเงินคา้งช าระสะสมอยูเ่ป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีระบบการบริหารจดัการดา้น
ตน้ทุนของโรงพยาบาลยงัท าไดไ้ม่ค่อยดีนกั ฉะนั้นการเก็บขอ้มูลดา้นตน้ทุนจึงท าไดล้  าบากและขอ้มูล
บางประเภทจึงเป็นการประมาณการจึงท าให้ผลการศึกษาดา้นตน้ทุนอาจไม่ใกลเ้คียงความเป็นจริง
เท่าใดนกั อีกทั้งทางโรงพยาบาลยงัไม่มีระบบคดักรองผูป่้วยจึงท าให้เกิดปัญหาตน้ทุนดา้นการส่งต่อ
ผูป่้วยอีกดว้ย 

  ส่วนแนวทางการแกไ้ขปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ทางโรงพยาบาลไดมี้มาตราการ
ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายต่างๆ ตามหลกัการบริหารในองคก์ร เช่น การบริหารจดัการเร่ืองก าลงัคน มาตรการ
ลดค่าใช้จ่ายส้ินเปลืองอ่ืนๆ การระดมทุนเพื่อใช้สงเคราะห์ผูป่้วยท่ีไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาล
และสนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลศึกษาดูงานเพื่อน าความรู้มาพฒันาโรงพยาบาลให้ดียิ่งข้ึน 
ทั้งน้ีทางเจา้หน้าท่ีไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่าทางสาธารณสุขควรมีระบบการวิเคราะห์ตน้ทุนในรูปแบบ 
ABC (Activity Based Costing Method) เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจดัการ มีมาตรการในการบริหาร
ก าลงัคนให้เหมาะสมต่อสถานพยาบาล และควรมีมาตรการในการรองรับผูป่้วยท่ีอยู่นอกเหนือสิทธิ
ประกนัสุขภาพของไทย 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและผลสัมภาษณ์ในประเด็นปัญหา 

อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ข ดา้นตน้ทุนของโรงพยาบาลเชียงแสนสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
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ด้านต้นทุนทางตรง ซ่ึงประกอบไปด้วยต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวสัดุ และต้นทุนค่าลงทุน ของ

โรงพยาบาลเชียงแสน พบว่าสัดส่วนของต้นทุนค่าแรงมีมากถึงร้อยละ 60.47 ซ่ึงมากกว่าต้นทุน

ประเภทอ่ืนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เน่ืองจากทางโรงพยาบาลเองยงัประสบปัญหาดา้นการจดัสรรทรัพยากร

บุคลากร และมีตน้ทุนค่าแรงในส่วนของบุคลากรการแพทยแ์ละพยาบาลท่ีสูงมาก เน่ืองมาจากเงินเพิ่ม

ตามต าแหน่งงานและความเช่ียวชาญพิเศษของสายงานวิชาชีพท่ีจ าเป็นต้องจ่ายตามนโยบายหรือ

มาตรฐานท่ีสาธารณสุขก าหนด  ส่วนตน้ทุนค่าวสัดุส่วนใหญ่จะเป็นตน้ทุนสินคา้บริการและค่าใชส้อย

อ่ืนๆ ซ่ึงในดา้นค่าใชส้อยอ่ืนๆน้ี ทางโรงพยาบาลอาจตอ้งใชม้าตรการการประหยดัค่าใชจ่้ายต่างๆ เพื่อ

ช่วยลดตน้ทุนดา้นวสัดุ   ส่วนตน้ทุนค่าลงทุนมีสัดส่วนนอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ 3.63 ของตน้ทุนทางตรง 

แต่อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านต้นทุนค่าลงทุนของโรงพยาบาลเชียงแสนยงัมี

ขอ้จ ากดั ทั้งการเก็บขอ้มูลค่าเส่ือมราคาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้สัดส่วนของพื้นท่ีในแต่ละแผนกเป็นตวั

จดัสรรตน้ทุน แทนการค านวณค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ตามมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีใชง้านในแต่ละแผนก

ตามความเป็นจริง เน่ืองจากมีการปรับปรุงการใช้พื้นท่ี และโยกยา้ยทรัพย์สินในโรงพยาบาลอยู่

บ่อยคร้ัง จึงท าให้มูลค่าตน้ทุนค่าลงทุนในบางแผนกไม่ไดส้ะทอ้นถึงลกัษณะการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง

ในหน่วยงานนั้นๆ  

ด้านตน้ทุนต่อหน่วยบริการในหน่วยงานสุขภาพจิตมีตน้ทุนต่อหน่วยท่ีสูงท่ีสุด (4,991.37 บาทต่อ
หน่วย) โดยตน้ทุนส่วนใหญ่มาจากตน้ทุนทางตรงท่ีเป็นค่าแรง ทั้งน้ีการลงบนัทึกค่าแรงในขั้นตน้ของ
ฝ่ายบญัชีและการเงินตามแผนกต่างๆ ไม่ไดมี้เกณฑแ์บ่งแยกบุคคลากรตามลกัษณะงานไวอ้ยา่งชดัเจน 
การเก็บขอ้มูลเพื่อท าการวิเคราะห์ตน้ทุนยงัเป็นการประมาณการอยา่งหยาบ ถึงแมว้า่ทางโรงพยาบาล
มีการเก็บขอ้มูลชัว่โมงการท างานของแพทยท่ี์ชดัเจน แต่บุคลากรในสายงานอ่ืนๆ บางแผนกอาจท า
หนา้ท่ีครอบคลุมหลายดา้นและเก่ียวเน่ืองกบัแผนกอ่ืนๆ และการบนัทึกขอ้มูลดา้นตน้ทุนไม่ไดมี้การ
ประมาณการสัดส่วนการท างานของเจา้หน้าท่ีแยกออกเป็นแผนกต่างๆ แต่ใชว้ิธีการโอนให้บุคลากร
อยูใ่นแผนกใดแผนกหน่ึงซ่ึงผดิกบัหลกัปฏิบติัในการกระจายตน้ทุน  

ทั้งน้ีในหน่วยงานท่ีมีสัดส่วนการให้บริการผูป่้วยชาวต่างด้าวเป็นจ านวนมาก ได้แก่ หน่วยงาน
สุขาภิบาลและป้องกนัโรค และหน่วยงานห้องคลอด ท่ีมีตน้ทุนในการให้บริการโดยประมาณร้อยละ 
50 ของตน้ทุนการบริการในหน่วยงานนั้นและมีตน้ทุนต่อหน่วยท่ีสูงเม่ือเทียบกบัตน้ทุนต่อหน่วยใน
หน่วยงานบริการอ่ืนๆ จากผลการศึกษาดงักล่าวอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของภาระในดา้นตน้ทุนท่ีมากข้ึน
ตามมาดว้ย ดา้นความเส่ียงในเร่ืองของยอดคา้งช าระสะสมท่ีตอ้งเสียระยะเวลาและทรัพยากรอ่ืนทั้ง
งานดา้นเอกสาร ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการเรียกเก็บหรือท ารายงานทางการเงินเพื่อรายงาน
ทางสาธารณสุขจังหวดั หรืออาจต้องเสียทรัพยากรในการระดมทุนเพื่อเงินสงเคราะห์หรือเงิน
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ช่วยเหลือผูป่้วยในกลุ่มน้ี นอกจาก 2 หน่วยงานท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ ยงัมีหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีสัดส่วน
ในการให้บริการชาวต่างดา้วท่ีมีนยัส าคญั โดยคิดเป็นสัดส่วนในการให้บริการท่ีมีมากกวา่ร้อยละ 10 
ของตน้ทุนในหน่วยบริการ เช่น หน่วยงานผูป่้วยนอก  หน่วยงานเทคนิคการแพทย ์และหน่วยงานรังสี
การแพทย ์เป็นตน้ 

ดา้นประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไ้ขปัญหาดา้นตน้ทุนการให้บริการของโรงพยาบาล
เชียงแสน มีปัญหายอดคา้งช าระสะสมและคาดวา่จะไม่สามารถเรียกเก็บไดน้ั้นเกิดจากผูป่้วยชาวต่าง
ด้าว ทั้ งชาวลาวและพม่า โดยผู ้ป่วยในส่วนน้ีส่วนใหญ่ยงัไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ ส่วนทาง
โรงพยาบาลเชียงแสนเอง ไม่ไดมี้มาตรการรองรับท่ีเป็นแบบแผนชดัเจน รวมไปถึงการขาดระบบคดั
กรองผูป่้วยท่ีจะช่วยร่นเวลาการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์และช่วยลดต้นทุนการส่งต่อให้กับ
โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือโรงพยาบาลเฉพาะทาง ซ่ึงทางโรงพยาบาลเชียงแสนไดจ้ดัตั้งกองทุนเพื่อ
การสงเคราะห์ผูป่้วย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นการให้เงินสนบัสนุนช่วยเหลือก็ยงัไม่เพียงพอและยงัไม่ไดรั้บแนว
ทางการแกไ้ขท่ีชดัเจนในประเด็นตน้ทุนในการรักษาผูป่้วยนอกชาวต่างดา้วทั้งในภาครวมของทาง
กระทรวงสาธารณสุขเอง และสถานพยาบาลหน่วยยอ่ยระดบัชุมชน ซ่ึงมาตรการในดา้นระบบบริการ
จดัการดา้นตน้ทุนของโรงพยาบาลก็ยงัเป็นการแกไ้ขปัญหาภายในองคก์รเท่านั้น หากมองไปในระยะ
ยาวแลว้ปัญหาดา้นตน้ทุนในการรักษาผูป่้วยกลุ่มน้ีอาจกลายเป็นปัญหาเร้ือรังและอาจเป็นปัญหาระยะ
ยาวท่ีฝังรากลึกและแกไ้ขไดย้าก 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาท่ีไดผู้ว้จิยัมีขอ้เสนอแนะซ่ึงคาดวา่จะเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวม
ไปถึงผูท่ี้สนใจจะศึกษาคน้ควา้ดา้นตน้ทุนโรงพยาบาลในคร้ังต่อๆไป ดงัน้ี 

 1) การใหบ้ริการชาวต่างดา้วท่ีมีมากข้ึนสอดคลอ้งกบัปัญหายอดคา้งช าระสะสมมากข้ึนทุกๆ ปี  
โดยเฉพาะในหน่วยงานสุขาภิบาลและป้องกนัโรค และหน่วยงานห้องคลอด ท่ีมีผูป่้วยชาวต่างดา้วมา
ใช้บริการเป็นจ านวนมาก ท่ีร้อยละ 54.33 และ 41.18 ของการให้บริการในหน่วยงาน ตามล าดับ 
ฉะนั้นการเก็บขอ้มูลตน้ทุนในเฉพาะส่วนกลุ่มท่ีมีความเส่ียงท่ีจะคา้งช าระค่าใชจ่้ายโดยอาจใชว้ิธีการ
พยากรณ์แนวโนม้ของตน้ทุนการให้บริการในอนาคตจากตวัแบบหรือเคร่ืองมือในเชิงเศรษฐมิติซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการหน้ีคา้งช าระในระยะยาว และอาจ
เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับการใช้ก าหนดนโยบายสาธารณสุขเพื่อรองรับปัญหาการขาดทุนของ
โรงพยาบาลรัฐในปัจจุบนั 
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 2) ส่วนการให้การบริการชาวต่างดา้วจากการวิเคราะห์ตามหน่วยงานต่างๆ ปรากฏวา่ นอกจาก
หน่วยงานสุขาภิบาลและป้องกนัโรค และหน่วยงานห้องคลอด ยงัมีหน่วยงานอ่ืนๆ ไดแ้ก่หน่วยงาน
เทคนิคการแพทย ์หน่วยงานรังสีการแพทย ์และหน่วยงานผูป่้วยนอกท่ีมีผูม้ารับบริการเป็นชาวต่าง
ดา้วและไม่มีสิทธิประสุขภาพแห่งชาติ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของตน้ทุนการใหบ้ริการของหน่วย
บริการ ทางโรงพยาบาลอาจใชข้อ้มูลดงักล่าวเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางการบริหารโดยอาจใช้
การวิเคราะห์ตน้ทุนตามกลุ่มโรคและอาจใชก้ารวิเคราะห์ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Cost Benefit 
Analysis) ในการใหบ้ริการผูป่้วยชาวต่างดา้วร่วมดว้ย 

 3) ดา้นปัญหาในยอดคา้งช าระจากการให้บริการผูป่้วยชาวต่างดา้วท่ีไม่มีสิทธิประกนัสุขภาพ
ซ่ึงมีแนวโนม้วา่จะส่งผลกระทบกบัสถานะการคลงัของโรงพยาบาล ผูก้  าหนดนโยบายระดบัสูงควร
ให้มีการจดัตั้งกองทุนการรักษาผูป่้วยชาวต่างด้าวโดยอาศยัความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นเพื่อ
ช่วยเหลือดา้นภาระการคลงั 

 4) ดา้นตน้ทุนรวมของโรงพยาบาลมีค่าแรงสูงถึงร้อยละ 60.47 เม่ือเทียบกบัตน้ทุนค่าวสัดุ และ
ตน้ทุนค่าลงทุน ซ่ึงมีมากท่ีสุดในหน่วยงานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน งานบริการจ่ายยาและงานห้อง
คลอด ทั้งน้ีตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นไปตามลกัษณะงานและหน้าท่ีของผูป้ฏิบติังานเพื่อให้การบริการ
แก่ผูป่้วย แต่การก าหนดลกัษณะงานท่ีชดัเจนและมีการเก็บบนัทึกชัว่โมงการท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
การเก็บขอ้มูลดา้นตน้ทุนของฝ่ายการเงินและบญัชี ซ่ึงจะท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งดา้นการ
จดัเตรียมขอ้มูลทางการเงินของฝ่ายบญัชีเอง และการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีในแต่ละหน่วยงานท่ี
เป็นระเบียบแบบแผนมากยิง่ข้ึน 

 5) ตน้ทุนค่าวสัดุของโรงพยาบาลเชียงแสนส่วนใหญ่เกิดจากตน้ทุนดา้นสินคา้บริการ และค่าใช้
สอยอ่ืนๆ ซ่ึงตน้ทุนดา้นสินคา้บริการควรมีหลักฐาน แบบฟอร์มท่ีสามารถตรวจสอบและติดตามได้
โดยรูปแบบของใบเบิกจ่ายวสัดุควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกนัและมีการตรวจสอบรายทาง เช่น มี
รายงานการรับ-จ่าย วสัดุของแต่ละหน่วยงานเพื่อการตรวจสอบระหวา่งกนักบัหน่วยจ่ายกลาง ทั้งน้ี
ด้านค่าวสัดุใช้สอยอ่ืนๆ ควรมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือก าหนดนโยบายในการประหยดั
ค่าใชจ่้ายฟุ่มเฟือยต่างๆ 

 6) ควรมีระเบียนคุมสินทรัพยท์ั้งดา้นอาคารและพสัดุครุภณัฑ์ท่ีชดัเจนของแต่ละแผนก เพื่อให้
ง่ายและประหยดัเวลาในการเก็บขอ้มูลดา้นตน้ทุน และควรก าหนดรหสัครุภณัฑ์ของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามและป้องกนัการสูญหาย 
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 7) ควรมีการวางแผนในระดบัหน่วยงานเพื่อความสอดคลอ้งในการท างานของแต่ละแผนก เช่น 
การท ารายงานค่าใช้จ่าย รายงานการใช้วสัดุทางการแพทยข์องแต่ละแผนกให้เป็นไปในรูปแบบ
เดียวกนัเพื่อใหง่้ายต่อการเก็บขอ้มูลทางดา้นตน้ทุน 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบส าหรับขอ้มูลดา้น
การให้บริการผูป่้วยชาวต่างด้าวท่ีไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนในระดับ
เดียวกันเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในเชิงสถิติและให้เห็นผลการศึกษาในภาพรวมมากยิ่งข้ึนเพื่อใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายของทางโรงพยาบาลและสาธารณสุข 

 2) ควรมีการวิเคราะห์ตน้ทุนทั้งในแผนกผูป่้วยนอกและผูป่้วยในจากการให้บริการชาวต่างดา้ว 
และมีการคิดค านวณอตัราคืนทุนตามกลุ่มโรคหรือตามหน่วยงานท่ีให้บริการจากกลุ่มผูป่้วยดงักล่าว 
เพื่อการวิเคราะห์ท่ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนและสามารถน าผลการศึกษาน้ีไปใช้ประโยชน์หรือ
ท าการศึกษาต่อยอดไปไดอี้กในหลายๆ ดา้น 

 3) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัตน้ทุนการให้บริการกบัผูป่้วยในกลุ่มอ่ืนๆ หรืออาจเป็น
การศึกษาในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มโรคและกลุ่มผูป่้วยในระหว่างโรงพยาบาลท่ีมีบริบทท่ี
คลา้ยคลึงกนั เช่น กลุ่มโรงพยาบาลชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้ขตชายแดน กลุ่มโรงพยาบาลศูนยป์ระจ าจงัหวดั 
หรือกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นตน้ 

5.5 ข้อจ ากดัในการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังน้ีใชข้อ้มูลทุติยภูมิท่ีไดจ้ากฝ่ายบญัชีการเงินเป็นหลกั ซ่ึงขอ้มูลดา้นตน้ทุนบางรายการ
นั้นอาจมีขอ้ผดิพลาดอยูบ่า้ง อาทิเช่น การประเมิณชัว่โมงการท างานของแพทยแ์ละพยาบาลยงัเป็นการ
ประมาณการและการรวบยอดเขา้แต่ละแผนก  บางแผนกไม่ไดร้ะบุค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ท่ีตรงกบักิจกรรมหรือลกัษณะการด าเนินงานท่ีแท้จริง เช่น ในแผนกงานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และในแผนกงานบ าบดัยาเสพติดและคลินิกอดบุหร่ี ไม่มีตน้ทุนค่าลงทุนหรือค่าเส่ือม
ราคา ซ่ึงในส่วนของการเก็บรายละเอียดดา้นตน้ทุน ผูว้ิจยัไม่สามารถท่ีจะเก็บขอ้มูลตามรายละเอียดท่ี
เป็นไปตามหลักทฤษฏีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้ ง น้ีข้อมูลท่ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาเป็นข้อมูลของ
ปีงบประมาณ 2556 ซ่ึงขอ้มูลบางประการทางเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลเชียงแสนเองไม่สามารถระบุ
ท่ีมาของขอ้มูลไดอ้ยา่งชดัเจนเน่ืองจากเป็นขอ้มูลในอดีต เช่น ขอ้มูลทางดา้นสินทรัพยใ์นแต่ละแผนก
อีกทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูลบางชนิดข้ึนมาใหม่อาจใชร้ะยะเวลานานหลายเดือน 


