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Abstract 
 
Title: Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of 
Mental Health, Fiscal Year 2016 
Researcher: Mr. Thaweesak Sirirutraykha, Miss. Korntip Wittayakan, Mrs. Jutharat Khowlaor, Mental Health 
Center 13, Department of Mental Health. 
Objectives: To analyzed unit cost of mental health promotion and prevention in 13 Mental Health Centers, 
Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand, in the fiscal year 2016. (October 1, 2015 – 
September 30, 2016) 
Materials and methods: This is a descriptive research. Data were gathered by using retrospective study in 
services provider perspective. The cost centers were classified into 2 main groups which consisted of 6 units 
of “functional cost centers” and 6 units of “support cost centers”. 

“Total direct cost” is consisted of labor cost, material cost, capital cost and operating cost. The total 
direct cost was allocated from support cost centers to be indirect cost of functional cost centers by using direct 
distribution method. The “full cost” and “unit cost” were calculated. 
Results: The result showed that the full cost of 13 Mental Health Centers was 123,129,517.20 Baht. The 
average cost per Mental Health Center was 9,471,501.32 Baht. The labor cost was 84,878,384.55 Baht, 
the material cost was 34,332,240.16 Baht, the capital cost was 3,918,892.49 Baht and the operating cost 
was 119,210,624.71 Baht.  

The percentage of labor cost, material cost and capital cost were 68.93, 27.88 and 3.18 respectively. 
The percentage of labor cost, material cost and capital cost of the total cost of the functional cost centers were 
64.94, 32.53 and 2.53 respectively. The percentage of labor cost, material cost and capital cost of the total 
cost of the support cost centers were 77.02, 18.49 and 4.50 respectively.  
 The full cost of the functional cost centers consisted of the total direct cost 82,395,357.31 Baht 
(66.92 %) and the indirect cost 40,734,159.89 Baht (33.08 %) which allocated from the support cost 
centers.  
 The functional cost centers consisted of the alliance support and development unit, the regulation and 
consultant unit, the knowledge management unit, the training and seminar unit, the database and information 
unit and the mental health crisis unit. The percentage of full cost were 28.21, 25.38, 17.35, 10.65, 10.08 
and 8.33 respectively. The unit cost were 36,713.04/ 22,587.09/ 206,881.72/ 1,430.24/ 168,147.76 
and 10,842.13 respectively. 
 The unit cost were 132,682.67 Baht per district in responsibility area, and 1.87 Baht per head of 
population in responsibility area. 
Suggestions: The study reflected the overall cost of mental health center. These findings could be applied for 
decision makers in policy implication and effective resources management of mental health promotion and 
prevention programs, especially in budget allocation which fit to the target of services requirement or the output. 
Keywords: unit cost, mental health center, mental health, prevention and promotion, fiscal year 2016 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความส าคญัของปัญหา 

 

การศึกษาตน้ทุนเป็นพื้ นฐานของการหาขนาดการลงทุน การรูต้น้ทุนดา้นสุขภาพท าใหเ้ขา้ใจว่าตอ้งลงทุนใน
ระบบสุขภาพอย่างไร การศึกษาตน้ทุนของการบริการสุขภาพท่ีถูกตอ้งครบถว้น ไม่ว่าจะมีแหล่งท่ีมาของตน้ทุนจากรฐั 
ประชาชน หรือการบริจาค จะมีผลถึงการประมาณการเพื่อระดมทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรบัการพฒันาสุขภาพอย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีเป็นส่วนส าคญัในการใหบ้ริการทางสุขภาพ 

การจดัสรรงบประมาณในปัจจุบันเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยใหค้วามส าคญักบัผลผลิต 
แทนการควบคุมรายละเอียดของปัจจยัน าเขา้หรือปัจจยัการผลิต โดยผลผลิตดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์อง
ชาติ นโยบายของรฐับาล และยุทธศาสตรข์องกระทรวง และสามารถเช่ือมโยงผลลพัธใ์นระดบักระทรวงและระดบัชาติ
ได ้การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ท าใหส้ามารถเลือกกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่า และส่งผลใหก้ารน าส่งผลผลิตเกิดตน้ทุน
ต า่สุดในขณะท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตกลงไวไ้ด ้

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย สามารถน ามาเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของ
การด าเนินงานของหน่วยงาน และน ามาก าหนดเป็นตน้ทุนเป้าหมายท่ีรัฐจะซ้ือบริการจากหน่วยงาน ซ่ึงรัฐอาจซ้ือ
บริการจากหน่วยงานต า่กว่าต้นทุนท่ีใช้ด าเนินการในปัจจุบัน โดยหลักการน้ีจะท าใหห้น่วยงานมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในและกระบวนการผลิตเพื่อลดตน้ทุนในระยะยาวตลอดเวลา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 21 
ก าหนดใหส่้วนราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้ น ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลิต และให้
เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณว่ามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลง พรอ้ม
ทั้งวิเคราะหห์าสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปจดัท าแผน เพิ่มประสิทธิภาพสามารถวดัผลได ้และน าไปสู่การ
บริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2543 กรมสุขภาพจิต เร่ิมโครงการวิจยัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต ซ่ึงประกอบดว้ยโรงพยาบาลจิตเวช 15 แห่ง เพื่อใหท้ราบถึงตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีแทจ้ริงทั้งหมด ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้ ้บริหารของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต ได้มีแนวทางในการร่วมกันท าใหเ้กิดการจัดสรรงบประมาณและ
บริหารงานไดอ้ย่างเหมาะสม มีการตัดสินและตกลงใจท่ีจะใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไปในทางท่ีจะก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด ซ่ึงจะสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขอีกทางหน่ึง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550 กรมสุขภาพจิต ได้เร่ิมโครงการวิจัยการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงาน
ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิตเขต โดยนายแพทยห์ม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรม
สุขภาพจิตในขณะน้ัน แต่หลงัจากน้ันการด าเนินงานไดข้าดช่วงไประยะหน่ึง จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 นายแพทย์
เจษฎา โชคด ารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไดม้ีนโยบายใหจ้ดัท าตน้ทุนต่อหน่วยของหน่วยงานในกรมสุขภาพจิตขึ้ นอีก
ครั้ง โดยใหศึ้กษายอ้นหลงัปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดว้ย หลงัจากน้ันมีการด าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั โดยมี
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 เป็นผูบ้ริหารโครงการด าเนินการร่วมกบัศูนยสุ์ขภาพจิตอีก 12 แห่ง 

ศูนยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานวิชาการระดบัพื้ นท่ี สนับสนุนการด าเนินงานในมิติงาน
ส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ซ่ึงปัจจุบนัมีอยู่ 13 ศูนย ์ครอบคลุมพื้ นท่ีทัว่ประเทศ รบัผิดชอบพื้ นท่ีตามการแบ่ง
เขตสุขภาพ 12 เขต และเขตพื้ นท่ีกรุงเทพมหานคร ของกระทรวงสาธารณสุข  
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การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันดา้นสุขภาพจิต ศูนย์
สุขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยวิเคราะหต์ามหน่วยผลผลิตงาน
หลัก ท่ีมีการด าเนินงานในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มูลใหผู้บ้ริหารของกรมสุขภาพจิตท่ีจะใชต้ัดสินใจในการบริหารทรัพยากรใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด  
 
ค าถามของการวิจยั 
 

ค าถามหลกั  
ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิต  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็นเท่าไร 
 
ค าถามรอง 

1. ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) และองค์ประกอบของตน้ทุน คือ ตน้ทุนค่าแรง (labor 
cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ของศูนยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 

2. สัดส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ของศูนยสุ์ขภาพจิต ของหน่วยตน้ทุนงานหลัก และของหน่วย
ตน้ทุนงานสนับสนุน เป็นเท่าไร 

3. ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศูนยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 
4. ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศูนยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 
5. ตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศูนยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 

 
วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 
เพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันดา้นสุขภาพจิต ของศูนยสุ์ขภาพจิต ในสังกัดกรม

สุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) และองคป์ระกอบของตน้ทุน คือ ตน้ทุนค่าแรง 
(labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ของศูนยสุ์ขภาพจิต 

2. เพื่อศึกษาสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ของศูนยสุ์ขภาพจิต ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั และของ
หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 

3. เพื่อศึกษาตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศูนยสุ์ขภาพจิต 
4. เพื่อศึกษาตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศูนยสุ์ขภาพจิต 
5. เพื่อศึกษาตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศูนยสุ์ขภาพจิต 

 
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
 

1. สามารถน าผลวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิตมาเป็นขอ้มูลพื้ นฐาน
ประกอบการพิจารณานโยบายการด าเนินงานอยา่งเหมาะสมมากยิง่ขึ้ น 
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2. สามารถน าผลวิเคราะหไ์ปพิจารณาจดัท างบประมาณประจ าปี การจดัสรรทรพัยากร การควบคุมก ากบั 
ประเมินผล และประเมินล าดบัความส าคญัของกิจกรรมและแผนงาน 

3. สามารถน าผลวิเคราะหไ์ปปรบัปรุงหรือสรา้งระบบขอ้มูล ซ่ึงน ามาใชใ้นการติดตามดูแลค่าใชจ้่ายตน้ทุน
ของศูนยสุ์ขภาพจิตได ้
 
ขอบเขตการวิจยั 
 

การวิจยัครั้งน้ีเป็นการวิเคราะหห์าตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost analysis) ของงานส่งเสริมและป้องกันดา้น
สุขภาพจิต ท่ีอยู่ในขอบเขตงานของศูนยบ์ริการสาธารณสุข สังกัดกรมสุขภาพจิต ทั้ง 13 ศูนย ์ช่วงปีงบประมาณ     
พ.ศ.2559 (วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ.2559) 
 
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 

การวิจยัครั้งน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมป้องกนัดา้นสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดย
ด าเนินการวิจยัในศูนยสุ์ขภาพจิต สังกดักรมสุขภาพจิตทัว่ประเทศ จ านวน 13 แห่ง ซ่ึงไดก้ าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้
ร่วมกนั ดงัน้ี 

1. ค่าแรงและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากร คิดตามการเบิกจ่ายจริงจากการท างานทั้งหมด      
โดยค่าแรงของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานคิดตามเวลาท่ีปฏบิัติงานจริง รวมถึงบุคลากรท่ีมาช่วยราชการ ไม่คิดค่าแรงของ
บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อหรือไปฝึกอบรมระยะยาว และไปช่วยราชการท่ีหน่วยราชการอื่น ถา้ลาหรือไปช่วยราชการ
ระหว่างช่วงท่ีท าการศึกษา คิดเฉพาะช่วงเวลาท่ีอยู่ปฏิบติังาน ในท่ีน้ีไม่ไดน้ าเงินสวัสดิการค่ารกัษาพยาบาลของ
ขา้ราชการและลูกจา้งประจ ามาคิดเป็นตน้ทุนค่าแรง 

2. เน่ืองจากบุคลากรบางคนท างานมากกว่า 1 งาน ในช่วงเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังน้ันจึงตอ้งเก็บ
ขอ้มูลเวลาท่ีบุคลากรใชไ้ปในการปฏิบติังานตามหน่วยตน้ทุนต่างๆ โดยคิดเป็นจ านวนบุคลากรในลกัษณะเทียบเท่า
การท างานเต็มเวลา (full time equivalent: FTE) ซ่ึงจะไดจ้ านวนบุคลากรท่ีเป็นจุดทศนิยม  

3. การด าเนินโครงการประชุม อบรม สมัมนาทางวิชาการของงานต่างๆ ใหน้ าค่าใชจ้่ายมาคิดเป็นตน้ทุนค่า
วสัดุ โดยถือเป็นตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ส่วนจะจดัอยู่ในหน่วยงานไหนขึ้ นอยู่กบักลุ่มเป้าหมาย 
หรือผลผลิตของหน่วยงานน้ัน 

4. ครุภณัฑ ์อาคารและส่ิงก่อสรา้ง ท่ีหมดอายุการใชง้าน ถือว่าไม่มีค่าเส่ือมราคา โดยใชเ้กณฑต์ามขอ้ก าหนด
อายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต 

5. มูลค่าอาคาร ส่ิงก่อสรา้ง ในกรณีของศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีอยู่ในพื้ นท่ีของโรงพยาบาลจิตเวช ใหค้ิดค่าเส่ือม
ราคาของอาคารตามสดัส่วนพื้ นท่ีการใชง้าน ส่วนในกรณีของศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีเช่าอาคาร ค่าเช่าอาคารใหน้ ามาคิดเป็น
ตน้ทุนค่าลงทุน เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบตน้ทุนของแต่ละศูนยสุ์ขภาพจิตได ้

6. มลูค่าท่ีดิน ไม่น ามาคิดเป็นตน้ทุนค่าลงทุน 
 
ขอ้จ  ากดัในการวิจยั 
 

1. เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มูลแบบยอ้นหลงั (retrospective) ท าใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มลูตน้ทุนบางอย่างให้
ครบถว้นสมบูรณต์ามท่ีไดเ้กิดขึ้ นจริงได ้ 

2. หน่วยงานบางหน่วย การเบิกวสัดุเพื่อใชง้าน รวมกนัเบิกไม่ไดแ้ยกงาน การวิจยัครั้งน้ีจึงไม่สามารถแยกค่า
วสัดุบางส่วนไดถู้กตอ้งสมบูรณไ์ด ้
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

แบ่งหน่วยต้นทุน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) 6 หน่วย    
และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) 6 หน่วย 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ 
(material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC)  

ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) คิดเฉพาะตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่าวสัดุของหน่วยตน้ทุน โดยไม่
รวมตน้ทุนค่าลงทุน 

การปันส่วนตน้ทุน (indirect cost allocation) จากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนไปยงัหน่วยตน้ทุนงานหลัก 
ตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยใชว้ิธีการกระจายโดยตรง (direct distribution method)  

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ไดจ้ากผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลัก กับตน้ทุน
ทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน และเมื่อน าตน้ทุนรวมมาหารดว้ยปริมาณบริการหรือผลผลิต 
(output) ก็จะเป็น ตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) 

ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ไดจ้ากการน าตน้ทุนต่อหน่วยคูณกบัปริมาณบริการหรือผลผลิตของหน่วย
ตน้ทุนงานหลกัน้ันๆ แลว้น ามารวมกนั 
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แผนภมิูที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCC (functional cost centers)  = หน่วยตน้ทุนงานหลกั SCC (support cost centers)    = หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 
LC (labor cost)   = ตน้ทุนค่าแรง   MC (material cost)   = ตน้ทุนค่าวสัดุ 
CC (capital cost)   = ตน้ทุนค่าลงทุน   OC (operating cost)  = ตน้ทุนด าเนินการ   
TDC (total direct cost)  = ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด  IDC (indirect cost)  = ตน้ทุนทางออ้ม 
FC (full cost)   = ตน้ทุนรวม  UC (unit cost)  = ตน้ทุนต่อหน่วย  
TC (total cost)   = ตน้ทุนทั้งหมด  output    = บริการหรือผลผลิต  
direct distribution method = วิธีการกระจายโดยตรง  
 
 

UC (f) = FC (f) / output (f) 

TDC (f) = LC (f) + MC (f) + CC (f) 

FC (f) = TDC (f) + IDC (f) 

FCC SCC 

Output (f) 

LC (f) 

TC = ∑ [UC (f) x volume (f)] 

CC (f) MC (f) 

TDC (f) = LC (f) + MC (f) + CC (f) 

IDC (f) 

TDC (S1) TDC (S2) TDC (S3) TDC (S4) TDC (S5) TDC (S6) 

OC (f) = LC (f) + MC (f) 
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นิยามศพัท ์
 

1. ตน้ทุน (cost) หมายถึง ค่าใชจ้่ายหรือทรพัยากรท่ีสามารถวดัเป็นตวัเงินได ้ท่ีจะตอ้งเสียไปในการท างานหรือท า
กิจกรรมใดๆ เพื่อจัดบริการงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ของกลุ่มศูนยสุ์ขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต 
ตน้ทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการวิจยัครั้งน้ี มีดงัน้ี 

1.1 ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) หมายถึง รายจ่ายท่ีจ่ายใหเ้จา้หน้าท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าจา้ง เงินสมทบประกนัสงัคม ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน เงิน
เพิ่มพิเศษอื่นๆ (เช่น เงินค่าวิชาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน - พตส., เงิน
ไม่ท าเวชปฏบิติัส่วนตวั) และเงินสวสัดิการต่างๆ ท่ีรฐัจ่ายใหก้บับุคลากร ไดแ้ก่ ค่าเช่าบา้น ค่าเล่าเรียนบุตร โดยไม่ได้
รวมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า 

1.2 ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost; MC) หมายถึง ค่าวัสดุทุกประเภทท่ีเบิกจ่ายจากหน่วยจ่ายของศูนย์
สุขภาพจิต ซ่ึงเกิดขึ้ นจริงในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น วสัดุส านักงาน วสัดุงานบา้นงานครวั วสัดุเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
รวมทั้งค่าซ่อมแซมบ ารุงรกัษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าจา้งเหมาต่างๆ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการต่างๆ 

1.3 ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) หมายถึง ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจ าปี (depreciation cost) ของ
ครุภณัฑ ์อาคารและส่ิงก่อสรา้ง โดยคิดค่าเส่ือมราคาแบบเสน้ตรง (straight-line method) อายุการใชง้านของครุภณัฑ์
ใชเ้กณฑต์ามขอ้ก าหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต ส่วนส่ิงก่อสรา้งคิดอายุการใชง้าน 25 ปี โดย
ค่าเส่ือมราคาสิ่งก่อสรา้งของแต่ละหน่วยงานคิดตามสดัส่วนพื้ นท่ีการใชง้าน  

1.4 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และ
ตน้ทุนค่าลงทุน ท่ีเกิดขึ้ นท่ีหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดโดยตรง หรือคือตน้ทุนของหน่วยงานน้ัน โดยยงัไม่คิดถึงผลของ
การปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นเลย 

1.5 ตน้ทุนทางออ้ม/ตน้ทุนท่ีไดร้ับจากหน่วยงานอื่น ( indirect cost; IDC) หมายถึง ตน้ทุนของหน่วยรับ
ต้นทุน (absorbing cost center; ACC) ส่วนท่ีได้รับจากหน่วยต้นทุนชัว่คราว ( transient cost center; TCC) ใน
กระบวนการปันส่วนตน้ทุน ตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุน ซ่ึงก าหนดขึ้ นจากความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน 

1.6 ตน้ทุนรวม (full cost; FC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) และตน้ทุน
ทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยงานอื่น (indirect cost) 

1.7 ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) 
และตน้ทุนทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยงานอื่น ( indirect cost) โดยคิดเฉพาะตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่าวสัดุ
ของหน่วยตน้ทุน โดยไม่รวมตน้ทุนค่าลงทุน 

1.8 ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วยตน้ทุน
งานหลกั ต่อหน่วยการใหบ้ริการหรือหน่วยผลผลิตในงานน้ันๆ 

1.9 ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วยตน้ทุนงานหลกัทุกงานรวมกนั 
หรือตน้ทุนต่อหน่วยคูณกบัปริมาณบริการหรือผลผลิตของหน่วยตน้ทุนงานหลกัน้ันๆ แลว้น ามารวมกนั  
 
2. หน่วยตน้ทุน (cost centers) หมายถึง หน่วยงานซ่ึงถูกก าหนดขึ้ นในการศึกษาครั้งน้ี ค าท่ีเกี่ยวกบัหน่วยตน้ทุนมี
ดงัน้ี  

2.1 หน่วยตน้ทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
สรา้งผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสรา้งผลผลิตของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 6 หน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

2.1.1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย หมายถึง การพัฒนาศักยภาพใหเ้ครือข่ายมีความสามารถทาง
วิชาการดา้นการส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวยั โดยการถ่ายทอดองคค์วามรู ้ก ากบั ติดตาม สนับสนุน
ดา้นงานส่งเสริมป้องกนัดา้นสุขภาพจิตแก่บุคลากรในพื้ นท่ีท่ีไดม้าตรฐาน 
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2.1.2 งานก ากับดูแล ใหค้ าปรึกษา หมายถึง การใหก้ารก ากับดูแล ใหค้ าปรึกษา และประสานงานแก่
เครือข่าย พฒันารูปแบบการจดัการปัญหา และใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกระบวนการท่ีส าคญั ในการลด
ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน (ช้ีเป้า) เพ่ือขบัเคล่ือนใหเ้กิดการด าเนินงานส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตในพื้ นท่ี
รบัผิดชอบ 

2.1.3 งานบริหารระบบความรู ้หมายถึง การจดัการความรูใ้นการวิจยัและพฒันา ดา้นการส่งเสริมป้องกนั
ปัญหาสุขภาพจิต โดยการผลิตผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพ มุ่งเน้นการพฒันาองคค์วามรูท่ี้มีอยู่และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
เพื่อแก้ไขปัญหาของพื้ นท่ี ให้เกิดการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต , ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มี
ความสามารถในการด าเนินการวิจยัและพฒันาดา้นการส่งเสริม ป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต และพฒันาความร่วมมือ
ทางดา้นการส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในพื้ นท่ี และสถาบันการศึกษาทั้ งในระดับเขตและ
ประเทศ 

2.1.4 งานฝึกอบรมและสมัมนา หมายถึง การพฒันาสมรรถนะของภาคีเครือขา่ยสุขภาพจิต โดยการถ่ายทอด
ความรูใ้นการด าเนินงานดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช และการด าเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนระบบสุขภาพอ าเภอ (district 
health system) ใหแ้ก่บุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในพื้ นท่ีสามารถขยายผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชน
มีสุขภาพจิตท่ีดีต่อไป 

2.1.5 งานขอ้มูลและสารสนเทศ หมายถึง งานฐานขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ ดา้นการส่งเสริมป้องกนั
ปัญหาสุขภาพจิตในพื้ นท่ี โดยการส่ือสารท่ีทนัสมยัผ่าน social network, online และ multimedia ไดแ้ก่ ขอ้มลูประชากร 
ขอ้มูลทรพัยากรดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวยั ขอ้มูลการด าเนินการระบบ
สุขภาพอ าเภอ (district health system) เป็นตน้ 

2.1.6 งานวิกฤตสุขภาพจิต หมายถึง การท าหน้าท่ีเกี่ยวกบัออกหน่วยเยียวยาจิตใจ ในกรณีวิกฤตสุขภาพจิต 
(mental health crisis assessment and treatment team; MCATT) รวมถึงการประชุมเพื่อเตรียม ความพรอ้ม การ
ซอ้มแผน และการจดัท ารายงาน ทั้งน้ีไม่รวมการฝึกอบรมและสมัมนาเพื่อพฒันาบุคลากร 

2.2 หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีใหบ้ริการกบั
หน่วยงานหลกั หรือท างานสนับสนุน ประกอบดว้ย 6 หน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

2.2.1 งานการเจา้หน้าท่ี หมายถึง การด าเนินการดา้นบุคลากรภายในหน่วยงาน การควบคุม ตรวจสอบ 
และรายงานสรุปการมาปฏิบัติราชการ และการลาทุกประเภท การเล่ือนต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน การขอ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การสรรหา คดัเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน สมัมนา ประชุม การพฒันา
บุคลากร และงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกบับุคลากร 

2.2.2 งานการเงินและบัญชี หมายถึง การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และควบคุมเอกสารเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีใชใ้นหน่วยงาน และสนับสนุนใหก้บัพื้ นท่ี สรุปผลการเบิกจ่าย และรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

2.2.3 งานพสัดุ หมายถึง การสรรหา การจดัซ้ือ จดัจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบ การแลกเปล่ียน 
การเช่า การควบคุม และการจ าหน่าย พสัดุท่ีจ าเป็นในการท างาน จดัท าทะเบียนวสัดุและครุภณัฑ ์ตรวจสอบ และ
รายงาน รวมถึงการบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ ์

2.2.4 งานธุรการ หมายถึง การด าเนินงานดา้นเอกสารราชการ รับ-ส่งหนังสือราชการ จัดท าทะเบียน
หนังสือเขา้-ออก แยกประเภท จดัเอกสารเขา้แฟ้มเสนอ การจดัเก็บรวบรวม และท าลายหนังสือราชการตามระเบียบ
งานสารบรรณ ร่างโตต้อบหนังสือราชการ ติดตามเร่งรดัเร่ืองด่วน การแจง้เวียน การติดประกาศ การประสานงานการ
ประชุมและจดัท ารายงานการประชุม งานบริการโทรศพัท ์และส่งไปรษณีย ์

2.2.5 งานยานพาหนะ หมายถึง การบริการรถยนต์เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับบุคลากร รวมถึงการ
บริหารจดัการต่างๆ เช่น การตรวจสอบใบอนุญาตขอใชร้ถ การตรวจรักษา ซ่อมบ ารุง ดูแลความพรอ้มและความ
สะอาดของรถยนต ์การจดัท ารายงานสรุปผลการใชร้ถยนต ์และน ้ามนัเช้ือเพลิงตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

2.2.6 งานจัดการทัว่ไป หมายถึง งานจัดการต่างๆ ภายในหน่วยงาน ในเร่ืองเกี่ยวกับโครงสรา้งพ้ืนฐาน   
และระบบงานต่างๆ เช่น ระบบบริหารคุณภาพ 
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3. เกณฑ์การปันส่วนต้นทุน (allocation criteria) หมายถึง ลักษณะของขอ้มูลซ่ึงแสดงถึงความสัมพันธ์ของการ
สนับสนุนหรือการใชบ้ริการระหว่างหน่วยงาน มกัเป็นขอ้มูลซ่ึงแสดงปริมาณงานของหน่วยงานผูปั้นส่วน เช่น จ านวน
ใบฎกีาและใบส าคญั ของงานการเงินและบญัชี เป็นตน้ หรือเป็นหลกัเกณฑเ์พื่อปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานหน่ึงๆ ลง
ไปยงัหน่วยงานอื่นๆ หลกัเกณฑพ์ยายามสรา้งขึ้ นตามขอ้มลูท่ีเป็นจริง เพื่อใหก้ารปันส่วนตน้ทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในครั้งน้ี คณะผู ้วิจัยได้ศึกษาจากต ารา เอกสาร เว็บไซต์  และผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานวิจยัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลและสถาบนัสงักดักรมสุขภาพจิต จ านวน 15 
แห่ง เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2543 และการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศูนย์
สุขภาพจิตเขต สงักดักรมสุขภาพจิต จ านวน 13 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 

ในบทน้ีจะเสนอรายละเอียดตามล าดบั ดงัน้ี 
1.ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย  
2.งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 
ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วย  
 

1. ตน้ทุน 
ราชบณัฑิตยสถานใหค้ าแปลของ “ตน้ทุน” (cost) หมายถึง จ านวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินสดหรือสินทรพัย ์โดย

การบริการผลิตหรือก่อหน้ี เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้หรือบริการ 
ตน้ทุนทางบัญชี (financial cost) จะนับเฉพาะรายการท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงไดจ้่ายไปจริงและมองเห็นเท่าน้ัน 

(monetary cost and explicit cost) ส่วนตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์(economic cost) หมายถึง คุณค่าหรือมลูค่าทั้งหมด
ของทรัพยากรท่ีใชใ้นการผลิตหรือการจัดบริการ ไม่ว่าจะปรากฏในรูปของตัวเงินหรือไม่ก็ตาม (monetary cost and 
non-monetary cost) รวมทั้งผลพวงดา้นลบ (negative consequence) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ้่ายและมองไม่เห็น (implicit 
cost) หรืออีกนัยหน่ึงน าแนวคิดเร่ืองค่าเสียโอกาสเขา้มาพิจารณาในการวิเคราะหต์น้ทุนดว้ย (อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และ
คณะ, 2539) ดงัน้ันตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตรม์กัจะสูงกว่าตน้ทุนในทางบญัชี  

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโนทยั (2544), กญัจนา ติษยาธิคม และคณะ (2544) และกรมบญัชีกลาง (2548) ได้
กล่าวถึงขอบเขตในการศึกษาตน้ทุน ประโยชน์ของการศึกษาขอ้มลูตน้ทุน การแบ่งประเภทของตน้ทุน ทั้งตน้ทุนในทาง
บญัชีและตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร ์ดงัน้ี   
  ขอบเขตของการศึกษาตน้ทุน 

การศึกษาตน้ทุน เป็นการวดัปริมาณของทรพัยากรต่างๆ ท่ีใชไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการหรือสินคา้ท่ีตอ้งการ 
การศึกษาตน้ทุนเป็นศาสตร์ส าคญัของวิชาการบญัชี การวางระบบบญัชีท่ีดีท่ีเรียกว่า “บัญชีตน้ทุน” จะท าใหก้ารวดั
ปริมาณทรพัยากรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการมีความแม่นตรง ส่วนการศึกษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์มีความ
ละเอียดบางมิติท่ีแตกต่างจากตน้ทุนในระบบบัญชี เช่น การค านึงถึงค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ตน้ทุนส่วน
บุคคล (private cost) ตน้ทุนทางสงัคม (social cost) ฯลฯ  

ประโยชน์ของการศึกษาขอ้มลูตน้ทุน 
แสดงหลกัฐานของการใชจ้่ายหมวดต่างๆ รายจ่ายอย่างหน่ึงในทางบญัชีสามารถมองตน้ทุนไดห้ลายมิติ การ

มีขอ้มูลตน้ทุนท าใหก้ารน าเสนอค่าใชจ้่ายตามหมวดและมิติต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีหลักฐานตรวจสอบ   
ใชป้ระเมินประสิทธิภาพ จากการเปรียบเทียบตน้ทุนกบัผลลัพธ์ท่ีจะไดจ้ะท าใหรู้ป้ระสิทธิภาพของการด าเนินงาน     
ใชป้ระเมินความเป็นธรรม จากการกระจายตน้ทุนบริการท่ีใหก้บักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใชป้ระเมินล าดบัความส าคญัของ
กิจกรรม ขอ้มลูตน้ทุนของแผนงานหรือแยกตามกิจกรรมท่ีชดั จะเป็นหลกัฐานบ่งบอกว่าการด าเนินงานใหค้วามส าคญั
แก่แผนงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างไร ใชฉ้ายภาพตน้ทุนในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อการคาดการณ์ว่า การลงทุนใน
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ดา้นสุขภาพจะเป็นเท่าไร ถา้ทรัพยากรลดลงจะมีผลอย่างไร ใชค้ านวณอตัราคืนทุน เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการวาง
นโยบายว่า กิจกรรมใดควรมีอตัราคืนทุนเท่าไรจึงจะเหมาะสม และปัจจุบนัไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 

การแบ่งประเภทตน้ทุน 
เน่ืองจากรายจ่ายเพื่อผลิตบริการรายการหน่ึงๆ สามารถตีความหมายใหเ้ป็นตน้ทุนไดห้ลายมุมมอง การจดั

หมวดหมู่ประเภทตน้ทุนจึงมีความส าคญั และการรวบรวมว่าตน้ทุนทั้งหมดของการผลิตสินคา้หรือบริการเป็นเท่าไรใน
แต่ละมุมมองจึงส าคญัไม่แพก้นั หลกัการในการทบทวนว่าตน้ทุนท่ีรวบรวมไดน้ั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด ไดแ้ก่ ตอ้ง
เกี่ยวขอ้งกบักิจการท่ีตอ้งการหาตน้ทุน ถา้รวบรวมรายจ่ายท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมท่ีตอ้งการหาตน้ทุนเขา้มา จะท า
ใหต้น้ทุนสูงเกินจริง ตอ้งไม่ซ ้าซอ้น รายจ่ายอย่างหน่ึงตอ้งคิดเพียงครั้งเดียว ตอ้งครอบคลุมความเป็นไปได้ทุกชนิด 
เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีครบถว้นว่า ตน้ทุนทุกอยา่งท่ีเกี่ยวขอ้งไม่ขาดหายไป 

การแบ่งประเภทตน้ทุน มีวิธีการแบ่งหลายอย่างตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์การใชง้านในแต่ละ
เง่ือนไข ไดแ้ก่  

- แบ่งตามปัจจยัการผลิตและน าเขา้ แบ่งเป็น ตน้ทุนค่าลงทุน (capital costs) หมายถึง ตน้ทุนส่วนท่ีจ่ายไป
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งทรพัยากรท่ีมีอายุการใชง้านยาว โดยปกติก าหนดว่าอายุใชง้านยาวมากกกว่า 1 รอบปีบญัชี เช่น ตน้ทุน
ของครุภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์ตน้ทุนการก่อสรา้ง และตน้ทุนด าเนินการ (recurrent costs/ operating costs) หมายถึง 
ตน้ทุนท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีมีอายุการใชง้านสั้น หรือใชแ้ลว้หมดไป ซ่ึงแบ่งต่อไปไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
ต้นทุนค่าแรง ( labor cost) ได้แก่ ค่าเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และต้นทุนค่าด าเนินการไม่รวมค่าแรง         
(non-labor recurrent cost) ไดแ้ก่ ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง ค่าซ่อมบ ารุง ค่าจา้งเหมา เป็นตน้  

- แบ่งโดยใช้เกณฑ์กิจกรรม แบ่งเป็นต้นทุนทางตรง (direct cost) กับต้นทุนทางอ้อม ( indirect cost)        
ซ่ึงตน้ทุนทางตรง คือ ตน้ทุนท่ีเห็นไดช้ดัว่าเกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมหลกัขององคก์รน้ัน ส่วนตน้ทุนทางออ้ม คือ ตน้ทุนท่ี
เป็นผลกระทบจากกิจกรรมหลกั หรือเป็นกิจกรรมสนับสนุน 

- แบ่งตามผูร้ับภาระตน้ทุน แบ่งเป็นตน้ทุนภายในองค์การ (internal cost) กับตน้ทุนภายนอกองค์การ 
(external cost) หรือแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ตน้ทุนของลูกคา้ (customer cost) ตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการ 
(provider cost) และตน้ทุนทางสงัคม (social cost)  

- แบ่งตามการแปรผันของต้นทุน แบ่งเป็น ต้นทุนคงท่ี (fixed cost) กับต้นทุนแปรผัน (variable cost)      
ซ่ึงพิจารณาจากการแปรผนัของตน้ทุนไปตามปริมาณผลผลิตหรือบริการท่ีไดร้บัหรือไม่ 

- แบ่งตามหน้าท่ี/กิจกรรม เช่น การบริการ วิชาการ ฝึกอบรม บริหาร ฯลฯ เพื่อใชใ้นการประเมินภารกิจของ
หน่วยงานดา้นบริการผูป่้วย ดา้นวิชาการ หรือการบริการ 

- แบ่งตามระดบัการปกครอง เช่น ประเทศ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล เพื่อสะดวกในการจดัสรรงบประมาณใหก้บั
การปกครองระดบัต่างๆ ในอนาคตมีความส าคญัมาก เพราะบริการสุขภาพจะกระจายใหเ้ป็นภารกิจของส่วนทอ้งถ่ิน 

- แบ่งตามแหล่งท่ีมาของเงิน เช่น รายจ่ายจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
- แบ่งตามสกุลเงินตรา เช่น เงินสกุลทอ้งถ่ิน เงินสกุลต่างประเทศ การแบ่งกรณีน้ีนิยมใชก้บัประเทศท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินไม่แน่นอน การคงสกุลต่างประเทศไวใ้นอีกบญัชี จะท าใหม้ีขอ้ไดเ้ปรียบในการควบคุมตน้ทุน 
ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์
นักเศรษฐศาสตรตี์ค่าตน้ทุนแตกต่างจากนักบญัชี โดยใหค้วามส าคญักบัการแข่งขนัของการใชท้รพัยากรดว้ย 

ดงัน้ันมุมมองของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรท่ี์เพิ่มเติมขึ้ นมา ไดแ้ก่ 
- ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) คือ ความสูญเสียจากการน าทรพัยากรไปใชง้านอย่างหน่ึง ท าให้

หมดโอกาสในการใชง้านอีกอย่างหน่ึง เช่น การน าเงินมาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ท าใหผู้ป่้วยหมดน าเงินน้ันไป
ลงทุนท าการเกษตร ซ่ึงจะเกิดผลงอกเงยต่อไป เมื่อมีการตดัสินใจใชท้รพัยากรไปกบัทางเลือกหน่ึง ยอ่มมีตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสเกิดขึ้ น ถึงจะไม่มีการบนัทึกไวใ้นระบบบญัชี แต่ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกอยา่งเหมาะสมและ
เป็นธรรม 
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- ตน้ทุนจม (sunk cost) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการตดัสินใจในอดีต และไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดจ้ากการ
ตดัสินใจในปัจจุบนัหรืออนาคต เช่น ครุภณัฑท่ี์ซ้ือมาแลว้ถือว่าเป็นตน้ทุนจม ไม่ว่าจะใชง้านหรือไม่ไดใ้ชง้าน แต่ตน้ทุน
ค่าเส่ือมราคาก็เกิดขึ้ นแลว้ 

- ตน้ทุนทางการแพทย ์(medical cost) กบัตน้ทุนท่ีไม่เกี่ยวกบัการแพทย ์(non-medical cost) ตน้ทุนทาง
การแพทย ์คือ ตน้ทุนท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการรักษาพยาบาลโดยตรง เช่น ค่าห้อง ค่าอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาล ค่ายา     
ค่าผ่าตดั ส่วนตน้ทุนท่ีไม่เกี่ยวกบัการแพทย ์คือ ตน้ทุนท่ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั
ของญาติ ค่าจา้ง ดูแลครอบครวักรณีทีไม่มีผูดู้แลเด็กท่ีบา้น ฯลฯ 

- ตน้ทุนท่ีประเมินค่าไดง่้าย กบัตน้ทุนท่ีประเมินค่าไดย้าก (tangible and intangible cost) ตน้ทุนท่ีประเมิน
ไดง่้าย คือ ส่ิงท่ีมีราคาซ้ือขายชัดเจน เช่น เงินเดือน ค่าแรงท่ีสูญเสีย ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ส่วนตน้ทุนท่ี
ประเมินค่าไดย้าก ตอ้งขึ้ นกบัการตีค่าอีกชั้นหน่ึง เช่น การทุกขท์รมานจากอาการปวด การพิการ การสูญเสียจากการ
ตาย ฯลฯ 

ตน้ทุนบางส่วนแบ่งกนัจ่ายระหว่างผูป่้วย ผูใ้หบ้ริการ และสงัคมช่วยจ่ายในรูปภาษี และตน้ทุน ณ ปัจจุบนัไม่
เท่ากบัตน้ทุนในอนาคต เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงค่าเงินตามระยะเวลา 
 
2. ทศันะของผูป้ระเมิน 

ทศันะของผูป้ระเมิน (perspective or point of view) ในการประเมินตน้ทุน จ าเป็นตอ้งทราบว่าการประเมิน
น้ันประเมินในทัศนะของใคร เพราะการค านวณตน้ทุนและผลท่ีไดจ้ะแตกต่างกัน แลว้แต่ว่าจะประเมินในทัศนะ       
ของผูใ้หบ้ริการ (provider) ของผูร้บับริการหรือคนไข ้(patient) หรือของสงัคมโดยส่วนรวม (society) (สุวฒัน์ มหตันิ
รนัดรกุ์ล และคณะ, 2542) 

- ตน้ทุนในทัศนะของโรงพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการให้บริการน้ัน โดยจะไม่เท่ากับ
ค่าบริการ (charge) ท่ีคิดกบัคนไข ้ 

- ตน้ทุนในทศันะของผูร้บับริการหรือคนไข ้คือ ค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีคนไขต้อ้งจ่ายในการมารบับริการ รวมทั้ง
ค่าใชจ้่ายท่ีเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยในครั้งน้ี เช่น การขาดงาน เป็นตน้ 

- ต้นทุนในทัศนะของสังคม จะเป็นผลรวมของต้นทุนทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นในสังคมน้ัน เช่น การท าลาย
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น การศึกษาครั้งน้ีมองในฐานะผู ้ใหบ้ริการคือโรงพยาบาลโดยไม่ค า นึงถึงค่าใชจ้่ายส่วนอื่นๆ        
ของผูป่้วย หรือผลตอบแทนท่ีสงัคมตอ้งสูญเสียไปจากการเจ็บป่วยหรือตน้ทุนท่ีสมัผสัไม่ได ้
 
3. การวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วย  

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย (unit cost analysis) คือการเปรียบเทียบปริมาณทรพัยากรท่ีใชก้บัผลลพัธ ์
หรือปริมาณงานท่ีเกิดขึ้ น เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้ทรพัยากร การวางแผน
งบประมาณ การก าหนดอตัราค่าบริการ การพิจารณาว่าจะคงไวห้รือยกเลิกงานบางอยา่ง 

อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2540) ไดส้รุปขัน้ตอนในการวิเคราะหต์น้ทุนโดยอาศยักรอบตน้ทุนของหน่วย
ตน้ทุนภายใน ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ การวิเคราะหอ์งคก์รเพื่อก าหนดหน่วยตน้ทุน การหาตน้ทุนทางตรงทั้งหมด
ของแต่ละหน่วยตน้ทุน การก าหนดเกณฑก์ารกระจายตน้ทุน การกระจายตน้ทุน และการค านวณตน้ทุนต่อหน่วย 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะหอ์งคก์รเพื่อก าหนดหน่วยตน้ทุน (cost center identification and grouping)  

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากเน่ืองจากเป็นขั้นตอนท่ีต้องศึกษาโครงสรา้งการบริหารงานขององค์กร
ทั้งหมด วตัถุประสงคข์องการก าหนดหน่วยตน้ทุนก็เพื่อใหเ้ป็นกรอบในการรวบรวมขอ้มลูตน้ทุนและผลลพัธ ์อีกทั้งการ
วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องการใชท้รพัยากรระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

การก าหนดหน่วยตน้ทุนอาจจะพิจารณาในเชิงของ responsibility center นัน่คือมีโครงสรา้งของหน่วยงาน
และมีผูร้บัผิดชอบชดัเจน ร่วมกบัการพิจารณาในเชิง functional center คือเป็นหน่วยตน้ทุนตามหนา้ท่ี ซ่ึงอาจแทรกอยู่
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ใน responsibility center ต่างๆ โดยไม่มีโครงสรา้งของตวัเองชดัเจน แต่มีผลลพัธท่ี์ชดัเจน เช่น การผลิตนักศึกษา เป็น
ตน้  

หลกัเกณฑใ์นการก าหนดหน่วยตน้ทุน  
1. มีโครงสรา้งของหน่วยงานชัดเจน (responsibility center) หรือมีภาระหน้าท่ีเฉพาะท่ีชัดเจน (functional 

center) 
2. มีขอ้มลูการใชท้รพัยากรของหน่วยงานชดัเจน  
3. มีผลลัพธ์ของหน่วยงานซ่ึงสามารถวดัได ้ เน่ืองจากหน่วยตน้ทุนต่างๆ ในสถานพยาบาลจะตอ้งท างาน

สัมพนัธ์กนัหรือสนับสนุนกนัในหลายลักษณะ ทรัพยากรท่ีหน่วยหน่ึงใชเ้ป็นปัจจยัน าเขา้จะผ่านกระบวนการซ่ึงเพิ่ม
มลูค่ากลายเป็นผลผลิตของหน่วยงานน้ัน และอาจจะถูกส่งต่อไปเป็นปัจจยัน าเขา้ของหน่วยงานอื่นต่อไป  

การยา้ยตน้ทุนของหน่วยงานท่ีใหก้ารสนับสนุนการท างานของหน่วยงานอื่น ไปสู่หน่วยงานท่ีเกิดผลผลิต 
หน่วยตน้ทุนท่ีถูกเคล่ือนยา้ยตน้ทุนออกไปอาจเรียกว่า “หน่วยตน้ทุนชัว่คราว” (transient cost center) หน่วยตน้ทุน
ท่ีรบัตน้ทุนเขา้มาเรียกว่า “หน่วยรบัตน้ทุน” (absorbing cost center) 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 การหาตน้ทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยตน้ทุน (direct cost determination) 

จุดประสงค์ของการหาตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของแต่ละหน่วยตน้ทุน ก็เพื่อใหท้ราบมูลค่าของทรัพยากร
ทั้งหมดท่ีหน่วยตน้ทุนน้ันใชไ้ป เป็นการแบ่งทรัพยากรออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อใหอ้ยู่ในวิสัยท่ีจะติดตาม วิเคราะห์
ความสมัพนัธก์บัผลผลิตหรือบริการไดง่้ายขึ้ น โดยอาศยัลกัษณะเฉพาะของหน่วยตน้ทุนแต่ละหน่วย ในการเก็บขอ้มลู
เกี่ยวกับตน้ทุนอย่างเป็นขั้นตอน จะเร่ิมตน้ดว้ยศึกษาว่ามีปัจจัยการผลิตอะไรบา้ง ใชปั้จจัยการผลิตจ านวนเท่าไร       
มีตน้ทุนของปัจจยัการผลิตต่อหน่วยเท่าไร ซ่ึงจะน าไปสู่การค านวณตน้ทุนของแต่ละปัจจยัการผลิตได ้

ในทางปฏบิติั บางครั้งเราจะน าขอ้มลูรายจ่ายในแต่ละหมวดมาวิเคราะหว์่า ขอ้มลูรายจ่ายใดท่ีสามารถใชเ้ป็น
ขอ้มูลตน้ทุนได ้เช่น ขอ้มูลเงินเดือนค่าจา้ง ในขณะท่ีขอ้มูลรายจ่ายดา้นวสัดุไม่อาจใชเ้ป็นขอ้มูลตน้ทุนไดโ้ดยตรง 
เพราะมิไดส้ะทอ้นมลูค่าวสัดุท่ีใชไ้ปในช่วงเวลาน้ัน ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานไดจ้ากผลรวมของตน้ทุน
ค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน 
 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด    =    ตน้ทุนค่าแรง      +  ตน้ทุนค่าวสัดุ     +  ตน้ทุนค่าลงทุน            
(total direct cost; TDC) =   (labor cost; LC) + (material cost; MC) + (capital cost; CC) 

 
ต้นทุนค่าแรง ( labor cost) หมายถึง รายจ่ายท่ีจ่ายให้เจ ้าหน้าท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน   

(เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการปฏิบติัราชการ) รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ ท่ีจ่ายใหใ้นรูปตวัเงิน (ค่าเล่า
เรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น) ในทางบัญชี การจ าแนกตน้ทุนค่าแรงเป็นตน้ทุนตรงหรือตน้ทุนออ้มเป็น
เร่ืองท่ีค่อนขา้งยุ่งยากซบัซอ้น เช่น ค่าล่วงเวลา โดยทัว่ไปมักจะถือว่าเป็นตน้ทุนโดยออ้ม หรือ overhead cost แต่ใน
การวิเคราะหต์น้ทุนการใหบ้ริการทางการแพทย ์เราจะสามารถก าหนดไวว้่าค่าล่วงเวลาน้ันเป็นไปเพื่อการบริการ
ผูป่้วยกลุ่มใด เช่น ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ผูป่้วยผ่าตดันอกเวลาราชการ ผูป่้วยในของแต่ละแผนก ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา
ตามมาก็คือ จะแยกวิเคราะหต์น้ทุนของการบริการในเวลาท าการปกติและนอกเวลาท าการหรือไม่ ในการแบ่งตน้ทุน
ค่าแรงของแพทยจ์ะน าเวลาท างานนอกเวลาท าการปกติมาคิดรวมดว้ยหรือแยกต่างหาก ส่วนเงินสวสัดิการ บางองคก์ร
จะถือว่าเป็นตน้ทุนโดยออ้มทั้งหมด (กรณีเช่นน้ีจะน าเงินสวสัดิการมารวมไวเ้ป็นกองกลางหรือในส่วนของฝ่ายบริหาร) 
แต่บางองคก์รจะพิจารณาว่าเป็นสวสัดิการของใคร ถา้เป็นของผูป้ฏิบัติงานท่ีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตหรือการ
จดับริการก็ถือว่าเป็นตน้ทุนตรง ถา้เป็นของผูป้ฏิบติังานท่ีไม่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตหรือการจดัการก็ถือว่าเป็น 
ตน้ทุนโดยออม้ (กรณีเช่นน้ีจะน าเงินสวสัดิการรวมกบัค่าแรงส่วนอื่นๆ ของหน่วยตน้ทุนน้ัน) 

ในทางเศรษฐศาสตร ์อาจจะพิจารณาสวสัดิการท่ีไดร้บัในรูปอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปของตวัเงิน เช่น บา้นพกั รถ
ประจ าต าแหน่ง ปรบัใหเ้ป็นตวัเงินโดยใชอ้ตัราค่าเช่าบา้น หรือค่าเช่ารถ ท่ีบุคคลผูน้ั้นไดร้บั นอกจากน้ันบางท่านยงั
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พิจารณาไปไกลถึงผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะไดร้ับในอนาคต เช่น เงินตอบแทนหลังจากเกษียณอายุการ
ท างานแลว้ 

ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost) หมายถึง ค่าวสัดุส้ินเปลืองทุกประเภทท่ีแต่ละหน่วยตน้ทุนเบิกจากหน่วยจ่าย
ในช่วงเวลาท่ีศึกษา รวมทั้งค่าบ ารุงรกัษา ซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภค ในทางการบญัชีไดตี้ความครุภณัฑบ์างอยา่ง
ท่ีมีราคาน้อย (เช่น ต า่กว่า 1,000 บาท) ว่าเป็นค่าวสัดุ ซ่ึงในการวิเคราะหต์น้ทุนก็ควรยึดหลกัท่ีโรงพยาบาลใชใ้น
การท าบญัชี แต่พึงระวงัไม่ใหเ้กิด การนับซ ้าระหว่างตน้ทุนค่าวสัดุกบัตน้ทุนค่าลงทุน กล่าวคือตน้ทุนใดท่ีถือว่าเป็นค่า
วสัดุก็ไม่น ามาคิดค่าเส่ือมราคาแมว้่าจะมีอายใชง้านมากกว่า 1 ปี แผนงาน/โครงการบริการสาธารณสุขบางอย่าง
ไดร้บัวสัดุจากส่วนกลางโดยท่ีหน่วยงานผูป้ฏิบติัไม่ทราบขอ้มูลเหล่าน้ี หากไม่น าตน้ทุนเหล่าน้ีเขา้มารวมดว้ยจะท าให้
ไดต้น้ทุนต า่กว่าความเป็นจริง จึงจ าเป็นตอ้งพยายามหาราคาทุนของวสัดุเหล่าน้ี เช่น วคัซีน วสัดุวางแผนครอบครัว 
เป็นตน้ ตน้ทุนค่าวสัดุน้ีควรรวมค่าใชจ้่ายในการขนส่งไปยงัจุดท่ีใช ้และมูลค่าวสัดุส่วนท่ีสูญเสียไป ระหว่างการใชห้รือ
ขนส่งดว้ย การประเมินตน้ทุนค่าวัสดุอาจท าไดจ้ากบัญชีการจ่ายวัสดุหากมีการลงบันทึกรายการไวโ้ดยละเอียด 
กล่าวคือบันทึกราคาทุนของวัสดุท่ีเบิกตามหน่วยงานผู ้เบิกไว ้แต่หากไม่มีการคิดราคาทุนไว้ในบันทึก จะตอ้งน า
ปริมาณวสัดุท่ีใชแ้ละราคาวสัดุน้ันๆ มาค านวณใหม่  

ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost) หมายถึง ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจ าปี (depreciation cost) ของครุภัณฑ์ 
อาคารส่ิงก่อสรา้ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซ่ึงมีผลระยะยาวและเกิดขึ้ นนานๆครั้ง ในทางบญัชีจะคิดค่าเส่ือม
ราคาแบบเสน้ตรง (straight line method) กล่าวคือ เฉล่ียค่าเส่ือมราคาออกไปเป็นปีละเท่าๆกนัตามจ านวนปีของการ
ใชง้าน หรือน าเอาราคาท่ีซ้ือหักดว้ยราคาซาก (ท่ีสามารถขายได้เมื่อหมดอายใชง้าน) แลว้หารดว้ยอายุใชง้านของ
อาคารหรือครุภัณฑน้ั์น โดยทัว่ไปจะคิดอายุใชง้านของอาคารส่ิงก่อสรา้งเท่ากบั 25 ปี อายุการใชง้านของครุภณัฑ์
ส านักงาน 8 ปี อายุใชง้านของยานพาหนะเท่ากบั 7 ปี อาคารท่ีใชง้านมกัจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยอยูด่ว้ยกนั เมื่อ
ไดค่้าเส่ือมราคาของอาคารแต่ละหลงัแลว้ จะตอ้งน ามาแบ่งใหก้บัหน่วยตน้ทุนต่างๆ ท่ีใชอ้าคารน้ันตามสดัส่วนของ
พื้ นท่ีใชส้อย หากพื้ นท่ีใดใชส้ าหรบัหน่วยตน้ทุนมากกว่า 1 หน่วย จะตอ้งเอาสดัส่วนของเวลาท่ีแต่ละหน่วยตน้ทุนใช้
พื้ นท่ีน้ันมาคิดดว้ย  

ในทางเศรษฐศาสตร ์จะคิดค่าเส่ือมราคาโดยน าเอาค่าเสียโอกาสท่ีตอ้งจ่ายเงินซ้ือครุภณัฑ ์หรือค่าก่อสรา้ง
อาคารไปตั้งแต่เร่ิมแรกจนหมดเขา้มารวมดว้ย ดงัน้ันตน้ทุนค่าเส่ือมราคาในทางเศรษฐศาสตรจ์ึงสูงกว่าตน้ทุนค่าเส่ือม
ราคาในทางบญัชี 

 
ขัน้ตอนท่ี 3  การก าหนดเกณฑแ์ละอตัราการปันส่วนตน้ทุน (allocation criteria & rate) 

หน่วยต้นทุนท่ีเป็นหน่วยต้นทุนชัว่คราวจะต้องมีเกณฑ์ปันส่วนต้นทุน (allocation criteria) เพื่อเป็น
ตัวก าหนดว่าจะใชข้อ้มูลอะไรมาปันส่วนตน้ทุนของตนเองใหก้ับหน่วยตน้ทุนอื่น เราอาจแบ่งเกณฑ์ปันส่วนตน้ทุน
ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดด้งัน้ี  

1. เกณฑท่ี์สัมพนัธก์บัผูป้ฏิบติังาน เช่น จ านวนผูป้ฏิบติังานเต็มเวลาเทียบเท่า (full time equivalent; FTE) 
ของโรงพยาบาล ของแผนก ของพยาบาล ของแพทย ์เป็นตน้  

2. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้่ายของแต่ละหน่วยตน้ทุน เงินเดือน และค่าจา้ง ค่าวสัดุ เป็นตน้ 
3. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัปริมาณผูป่้วย เช่น จ านวนวนันอนโรงพยาบาล จ านวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล 

หรือการมารบัการตรวจ จ านวนผูป่้วยท่ีปรบัใหเ้ท่ากบัผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยใน เป็นตน้  
4. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัการบริการทัว่ไป เช่น น ้าหนักผา้ท่ีใช ้พื้ นท่ีใชส้อย เป็นตน้ การจะเลือกใชเ้กณฑช์นิดใด

น้ันขึ้ นอยู่กบัขอ้มูลท่ีมีอยู่แลว้ หรือขอ้มูลท่ีสามารถเก็บไดไ้ม่ยากนัก และควรมีความสมัพันธก์บัการใชท้รพัยากรท่ีจะ
ปันส่วน 

 
ขัน้ตอนท่ี 4 การปันส่วนตน้ทุน (indirect cost allocation)  

การปันส่วนตน้ทุนมีเหตุผลท่ีส าคญั 2 ประการ คือ  
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1. เพื่อใหต้น้ทุนทั้งหมดมาตกอยู่ในหน่วยตน้ทุนท่ีมีกิจกรรมในการใหบ้ริการชัดเจน ซ่ึงท าใหค้ านวณหา
ตน้ทุนต่อหน่วยไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนส่วนใดตกหล่นไป  

2. เพื่อสะทอ้นความสมัพนัธใ์นการสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัของหน่วยตน้ทุนต่างๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างานไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ผลลพัธข์องการปันส่วนตน้ทุนจะท าใหต้น้ทุนของ
หน่วยต้นทุนชัว่คราว (transient cost center) กลายมาเป็นต้นทุนทางออ้มของหน่วยรับต้นทุน (absorbing cost 
center) จนหมดส้ิน ไม่เหลือตน้ทุนอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวเลย 

 
ตน้ทุนรวม   =  ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด   + ตน้ทุนทางออ้มจากการกระจาย        
(full cost; FC)  =  (total direct cost; TDC) + (indirect cost; IDC) 

 
การจะพิจารณาว่าหน่วยต้นทุนแต่ละหน่วยเป็นหน่วยต้นทุนชัว่คราวหรือหน่วยรับต้นทุนน้ัน ขึ้ นอยู่กับ

วตัถุประสงคข์องผูว้ิเคราะหเ์ป็นหลกั  
วิธีการปันส่วนตน้ทุน (allocation method) แบ่งเป็น 2 วิธีหลกั คือ  
1. การกระจายตน้ทุนออกดา้นเดียว วิธีการน้ีหน่วยตน้ทุนชัว่คราวจะกระจายตน้ทุนของตนออกไปใหห้น่วย

ตน้ทุนอื่นๆ จนหมด ในขณะท่ีกระจายจะไม่มีการรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่น มีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  
1.1 การกระจายโดยตรง (direct distribution method) ท าโดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วย

ตน้ทุนชัว่คราวและหน่วยรับตน้ทุน หน่วยตน้ทุนชัว่คราวแต่ละหน่วยจะกระจายตน้ทุนของตนใหห้น่วยรับต้นทุน
โดยตรง ไม่มีการกระจายตน้ทุนใหแ้ก่กนัในกลุ่มหน่วยตน้ทุนชัว่คราว  

1.2 การกระจายตามล าดบัขัน้ (step-down method) นอกจากการแบ่งหน่วยตน้ทุนเป็น 2 กลุ่มแลว้ จะตอ้ง
มีการจดัล าดับหน่วยตน้ทุนชัว่คราวตามลักษณะของการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ กล่าวคือ จัดหน่วยตน้ทุนท่ีตอ้ง
สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในลกัษณะท่ีกวา้งขวางกว่าไวเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ และเรียงล าดบัลงมาเร่ือยๆ เช่น ฝ่ายบริการ 
สนบัสนุนกวา้งขวางกว่าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการสนบัสนุนกวา้งกว่าฝ่ายการพยาบาล ดังน้ันจะเรียงล าดับไดด้ังน้ี    
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ในการกระจายตน้ทุนจะมีการกระจายตามล าดบัหน่วยงานท่ีจดัเรียงไว ้เมื่อ
หน่วยตน้ทุนใดกระจายตน้ทุนของตวัเองไปแลว้ก็ปิดไม่รบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นอีก หน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีอยูร่องลง
ไปสามารถรบัตน้ทุนจากหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีอยูใ่นล าดบัสูงกว่าได ้แต่ไม่มีโอกาสกระจายใหห้น่วยงานท่ีอยูใ่นล าดบั 
สูงกว่า  
 2. การกระจายพรอ้มกบัการรบัตน้ทุน วิธีการน้ีใชห้ลกัความจริงท่ีว่าในขณะท่ีหน่วยงานหน่ึงใหก้ารสนับสนุน
หน่วยงานอื่นน้ัน ก็มีโอกาสไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเช่นเดียวกนั ดงัน้ันในขณะท่ีมีการกระจายตน้ทุนของ
ตวัเองไป ก็สามารถท่ีจะรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นเขา้มาไดเ้ช่นเดียวกนั แต่กระบวนการเช่นน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาการ 
กระจายไม่มีวนัจบ เน่ืองจากตน้ทุนของหน่วยตน้ทุนชัว่คราวยงัไม่หมดไป จึงตอ้งหยุดกระจายดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 

2.1 การกระจายสองครั้ง (double distribution method) ในขณะท่ีมีการกระจายตน้ทุนครั้งท่ีหน่ึง หน่วย
ตน้ทุนท่ีกระจายตน้ทุนน้ันก็ยงัคงรับตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นดว้ย ท าใหต้น้ทุนเหลือคา้งอยู่ท่ีหน่วยตน้ทุนชัว่คราว
เหล่าน้ีจ านวนหน่ึง ในระดบัท่ีน้อยกว่าตน้ทุนรวมโดยตรงของตนเอง เราจดัการใหต้น้ทุนของหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีได้
รบัมาจากการกระจายน้ี หมดไปโดยวิธีการกระจายโดยตรง หรือกระจายตามล าดบัขัน้  

2.2 การกระจายหลายครั้ง (multiple distribution method) วิธีน้ีคลา้ยกบัวิธีท่ี 2.1 แต่เพิ่มจ านวนครั้งของ
การกระจายใหม้ากกว่า 2 ครั้ง ท าจนกระทัง่เห็นว่าตน้ทุนท่ีน ามากระจายน้ันมีค่าน้อยมาก จึงปิดทา้ยดว้ยการกระจาย
โดยตรงหรือการกระจายตามล าดบัขัน้  

2.3 การใชส้มการเสน้ตรง (simultaneous equation method) วิธีน้ีคือการกระจายดว้ยจ านวนครั้งท่ีนับไม่
ถว้นจนกระทัง่ไม่เหลือตน้ทุนอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวอีกต่อไป โดยการสรา้งสมการเสน้ตรงท่ีจดุสมดุลดงักล่าว และ
แกส้มการดว้ยวธีิ matrix วิธีการกระจายท่ีแตกต่างกนัอาจจะท าใหผ้ลลพัธแ์ตกต่างกนัเพียงรอ้ยละ 1 ถึง 2 ส่ิงท่ีส าคญั
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กว่าวิธีการกระจายคือการใชเ้กณฑท่ี์เหมาะสมในการกระจาย ซ่ึงจะท าใหผ้ลลพัธแ์ตกต่างกนัมากกว่า วธีิการ กระจาย
จึงตอ้งพยายามหาเกณฑท่ี์เป็นจริงและยติุธรรมท่ีสุด 
 
ขัน้ตอนท่ี 5 การค านวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost calculation) 

ตน้ทุนรวม (full cost) ของหน่วยรบัตน้ทุน เมื่อน ามาหารดว้ยปริมาณกิจกรรมหรือปริมาณผลผลิต ก็จะได้
เป็นตน้ทุนต่อหน่วย 

 
ตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) =  ตน้ทุนรวม (full cost; FC) / ปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิต (output) 

 
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

ตามแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540-2544 แผนท่ีส าคัญคือแผนการปรับเปล่ียนระบบ
งบประมาณ จากเดิมท่ีมุ่งเน้นการควบคุมการใชท้รัพยากรมาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ ์
(performance-based budgeting) ซ่ึงเป็นระบบท่ีให้ความส าคัญกับผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ โดยเช่ือมโยงกบังบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรร ท าใหห้ลายๆ หน่วยงานของรฐัมีการศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการขึ้ นมากมาย ซ่ึงในประเทศไทยเร่ิมเกิดครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 

ส าหรบักระทรวงสาธารณสุขได ้ท าการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการผูป่้วยนอกฝ่ายกาย จนสามารถระบุไดว้่า
ในระดับโรงพยาบาลศูนย์มีมูลค่า 270 บาท โรงพยาบาลทัว่ไปมีมูลค่า 247 บาท และในสถานีอนามัยมีมูลค่า       
66 บาท (สุกลัยา คงสวสัด์ิ 2542 อา้งในกรมสุขภาพจิต 2544) 

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทยั และคณะ (2541) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการโดยวิธีบญัชีตน้ทุนของโรงพยาบาล
ศูนยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไป 9 แห่ง ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบการเงินการคลังโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 2539-
2540 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NRPCC), หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิด
รายได ้(RPCC) และหน่วยบริการผูป่้วย (PS) จดัสรรตน้ทุนโดยวิธี simultaneous equation method โดยใหห้น่วยงาน
ท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้และหน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้เป็นตน้ทุนชัว่คราว กระจายตน้ทุนจนหมดใหแ้ก่กลุ่มบริการ
ผูป่้วย ซ่ึงเป็นหน่วยตน้ทุนสุดทา้ย ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนต่อครั้งผูป่้วยนอกอยู่ระหว่าง 205-523 บาทต่อครั้ง 
ตน้ทุนต่อครั้งผูป่้วยในอยูร่ะหว่าง 4,604-7,757 บาทต่อครั้ง โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการประหยดัต่อขนาด (economy 
of scale) อยูท่ี่ 400-600 เตียง 

สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2542) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานบริการผูป่้วยโรงพยาบาลสวนปรุง    
กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2541 คร่ึงปีแรก โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC และ PS 
จัดสรรตน้ทุนโดยวิธี simultaneous equation พบว่า ตน้ทุนหน่วยงานบริการผูป่้วยนอก งานทันตกรรม งานสังคม
สงเคราะห ์และงานจิตวิทยา มีค่าเท่ากบั 288.74, 197.34, 467.57 และ 1045.59 บาทต่อครั้ง ตามล าดับ งาน
คลายเครียด งานฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และงานผูป่้วยไปรษณีย ์มีค่าเท่ากบั 540.73, 928.08 และ 290.24 บาท ต่อราย 
ตามล าดบั ส่วนตน้ทุนหน่วยบริการผูป่้วยใน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12,982.18 บาทต่อราย หรือเท่ากบั 349.98 บาทต่อ
วนัป่วย พบตน้ทุนรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ในสดัส่วน 6.3: 3.3: 1 

พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ และคณะ (2543) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ประกอบดว้ยโรงพยาบาลในสงักดักรมสุขภาพจิต จ านวน 15 แห่ง โดยแบ่งหน่วยตน้ทุน
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC และ PS จดัสรรตน้ทุนโดยวิธี simultaneous equation ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุน
รวมเท่ากบั 1,553,835,569 บาท มีองคป์ระกอบตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และค่าลงทุน รอ้ยละ 53.36, 36.31 และ 
10.33 ตามล าดบั 

ภัสรา เชษฐ์โชติศักด์ิ และคณะ (2547) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยการรักษาของโรงพยาบาลในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นการศึกษาตน้ทุนผูป่้วยนอก ตน้ทุนผูป่้วยใน และวิเคราะหส์ถานะการเงินของ
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หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจิต โดยใชว้ิธีลดั (quick method) และใชรู้ปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่า กรมสุขภาพจิตมีตน้ทุนด าเนินการทั้งส้ิน 2,152,058,172 บาท ผลการด าเนินงานผูป่้วยนอกเท่ากบั 469 
บาท/ครั้ง ตน้ทุนการรักษาผูป่้วยในเท่ากับ 17,369 บาท/ราย มีสัดส่วนตน้ทุนค่าแรงต่อค่าวัสดุกรมสุขภาพจิต 
1.41:1 และมีสดัส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณต่อเงินบ ารุง เท่ากบั 66.70:32.84 

สมยั ศิริทองถาวร และคณะ (2547) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่วยตน้ทุนอื่น (NPS) 
จัดสรรต้นทุนโดยวิธี simultaneous equation method ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมของหน่วยต้นทุนบริการอื่น 
(NPS) งานบริการวิชาการมีตน้ทุนรวมสงูสุด รองลงมาคือ งานพฒันาวิชาการ เท่ากบั 2.53 ลา้นบาท และ 2.38 ลา้น
บาท ตามล าดับ ในส่วนของพฤติกรรมตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน  ใน
สดัส่วน 38.32 : 33.15 : 28.53 หรือเท่ากบั 1.3 : 1.2 : 1 ตามล าดบั โดยตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุน NRPCC 
มีมูลค่าของตน้ทุนค่าวสัดุสูงท่ีสุด รอ้ยละ 44.66 หน่วยตน้ทุน RPCC จะมีมูลค่าของตน้ทุน ค่าลงทุนสูงท่ีสุด รอ้ยละ 
79.68 ในขณะท่ีหน่วยตน้ทุน PS และ NPS มีมลูค่าของตน้ทุนค่าแรงสูงท่ีสุด รอ้ยละ 57.53 และ 56.35 ตามล าดบั 

ธีรารตัน์ แทนข า และตวงพร แจ่มแจง้ (2549). ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถมัภ ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่วย
ต้นทุนอ่ืน (NPS) จัดสรรต้นทุนโดยวิ ธี  simultaneous equation method ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรวมของ
โรงพยาบาล 63,299,055.77 บาท เป็นเงินงบประมาณ 78.29% และเงินบ ารุง 21.71% ประกอบดว้ย ตน้ทุน
ค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ในสดัส่วน 2.3 : 1.9 : 1 ตามล าดบั งานส่งเสริมระดบัต่างๆ มีค่าเท่ากบั 440.78 บาทต่อ
รายของกลุ่มเป้าหมาย งานป้องกนัในระดบัต่างๆ มีค่าเท่ากบั 440.78 บาทต่อครั้ง 

ทวี ตั้งเสรี และคณะ (2549) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานบริการผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และงานส่งเสริมป้องกนั 
ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยเป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนา แบ่ง
หน่วยงานออกเป็น 4 หน่วยตน้ทุน คือ หน่วยงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NRPCC) หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้(RPCC) 
หน่วยงานบริการผูป่้วย และหน่วยงานส่งเสริมป้องกนั (NPS) จดัสรรตน้ทุนโดยวิธี simultaneous equation method 
ผลการศึกษาพบว่า มีตน้ทุนทางตรง 98,463,662.82 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 50,075,891.98 บาท ตน้ทุนรวม 
148,539,554.80 บาท มีองคป์ระกอบและรอ้ยละของตน้ทุนคือ ค่าแรง 69,859,137.70 บาท (47.03%) ค่าวสัดุ 
69,091,546.74 บาท (46.51%) และค่าลงทุน 9,588,870.89 บาท (6.46%) หรือมีสัดส่วนเท่ากับ 47.03 : 
46.51 : 6.46  โดยมีตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมป้องกนักลุ่มประชาชน  216,558.66 บาท/โครงการ และ 247.26 
บาท/คน ตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมป้องกนักลุ่มเส่ียง 378.66 บาท/คน และตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมป้องกนั
กลุ่มผูป่้วย 122.20 บาท/คน 

หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ และคณะ (2549) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิตเขต ซ่ึงเป็นหน่วยงานสงักดักรมสุขภาพจิต โดยรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บขอ้มูล
ยอ้นหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 แบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 หน่วย คือหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วย และ
หน่วยงานบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏิบัติ 6 หน่วย จดัสรรตน้ทุนโดยวิธี direct method ผลการศึกษาพบว่า 
ศูนยสุ์ขภาพจิตเขตมีตน้ทุนรวม 56,258,306.59 บาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และค่าลงทุน 61.50, 
29.63 และ 8.67 ตามล าดบั มีตน้ทุนทางตรง 18,930,921.58 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 37,327,385.01 บาท มีมธัย
ฐานตน้ทุนหน่วยบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏิบัติ แบ่งเป็น มธัยฐานการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี 
97.51 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานผลิตส่ือ 47,342.98 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานการนิเทศติดตามงาน 5,305.82 
บาทต่อวนัต่อคน มัธยฐานงานวิจัย 196,020.52 บาทต่อเร่ือง มัธยฐานงานประสานงานและสนับสนุนเครือข่าย 
1,025.26 บาทต่อแห่ง มธัยฐานงานสารสนเทศ 19,132.03 บาทต่อเร่ือง  

หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ และคณะ (2551) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิตเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 หลังจากท่ีศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มาแลว้ ผล
การศึกษาพบว่า ศูนยสุ์ขภาพจิตเขตมีตน้ทุนรวม 71,006,064.48 บาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และ
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ค่าลงทุน 54.92, 38.08 และ 7.00 ตามล าดับ มีต้นทุนทางตรง 47,471,322.16 บาท ต้นทุนทางอ้อม 
37,547,742.32 บาท มีมธัยฐานตน้ทุนหน่วยบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏิบติั แบ่งเป็น มธัยฐานการถ่ายทอด
องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยี 655.32 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานผลิตส่ือ 66.28 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานการนิเทศ
ติดตามงาน 4,624.77 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานวิจยั 235,047.69 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานงานประสานงานและ
สนับสนุนเครือขา่ย 2,391.38 บาทต่อแห่ง มธัยฐานงานสารสนเทศ 12,871.32 บาทต่อเร่ือง  

ปิยพร เสาร์สาร และคณะ (2551) ศึกษาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตการด าเนินงาน ศูนย์อนามัยท่ี 10 
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยรายงานการใชจ้่ายจริงตามระบบเกณฑบ์ญัชีคงคา้ง จากเงินงบประมาณและ
เงินบ ารุง มีผลผลิต 3 ผลผลิต คือ 1.องคค์วามรูด้า้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดร้บัการศึกษาวิจยั, 
2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ และ 3.ประชาชนและภาคีเครือขา่ยไดร้บัการถ่ายทอด
องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ พบว่ามีตน้ทุนรวม 135,769,125.37 บาท เมื่อพิจารณาตาม  
ภาระงานแลว้ พบว่าผลผลิตท่ี 1 มีภาระงานเฉล่ียสูงสุด คือรอ้ยละ 89.29 รองลงมาคือผลผลิตท่ี 3 มีภาระงานรอ้ยละ 
10.36 และผลผลิต 2 มีภาระงานต า่สุด คือรอ้ยละ 0.35 ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของผลผลิตท่ี 1 มีตน้ทุนสูงสุด คือ 
3,276,505.05 บาท ต่อเร่ือง และกิจกรรมหลัก คือ การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู ้ มีต้นทุนสูงสุดคือ 
1,250,912.34 บาทต่อเร่ือง รองลงมาคือการพฒันาระบบ บริหารจัดการมีตน้ทุนต่อหน่วย 129,784.75 บาท 
พบว่าการจดัเก็บขอ้มูลในระบบบริหารจดัการของศูนยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่ ยงัไม่ไดเ้ตรียมพรอ้มไวส้นับสนุนการ
วิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย 

ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา และคณะ (2558) วิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 
ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั 
6 หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 6 หน่วย พบว่า ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทัว่ประเทศ ทั้ง 14 ศูนย ์มี
ตน้ทุนทั้งหมด 108,570,672 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 7,755,048 บาท มีรอ้ยละของต้นทุน
ค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน เท่ากบั 63.05 : 33.04 : 3.90 ตามล าดบั โดยหน่วยตน้ทุนงานหลกั มีรอ้ยละของตน้ทุน 
ตน้ทุนรวม ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั แยกเป็นตน้ทุนทางตรงทั้งหมด รอ้ยละ 67.40 และตน้ทุนทางออ้มท่ีไดจ้ากการ
ปันส่วน รอ้ยละ 32.60 หน่วยตน้ทุนงานหลกั ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิตของ งานสนับสนุนและพฒันา
เครือข่าย เท่ากบั 32,886 บาทต่อหน่วยงาน, งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา 16,279 บาทต่อหน่วยงาน, งานบริหาร
ระบบความรู ้282,416 บาทต่อเร่ือง, งานฝึกอบรมและสัมมนา 1,883 บาทต่อคน, งานขอ้มูลและสารสนเทศ 
134,810 บาทต่อเร่ือง และงานวิกฤตสุขภาพจิต 9,656 บาทต่อทีม ตน้ทุนของศูนยสุ์ขภาพจิตต่ออ าเภอในพ้ืนท่ี
รบัผิดชอบ เท่ากบั 119,462 บาท และตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ เท่ากบั 1.81 บาท 

ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา และคณะ (2558) วิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 
ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2557 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั 
6 หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 6 หน่วย พบว่า ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทัว่ประเทศ ทั้ง 13 ศูนย ์มี
ตน้ทุนทั้งหมด 110,268,396.21 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 8,482,184.32 บาท มีรอ้ยละของ
ตน้ทุนค่าแรง, ค่าวสัดุ และค่าลงทุน เท่ากบั 65.21, 31.77 และ 3.03 ตามล าดบั โดยหน่วยตน้ทุนงานหลกั มีรอ้ยละ
ของตน้ทุน ตน้ทุนรวม ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั แยกเป็นตน้ทุนทางตรงทั้งหมด รอ้ยละ 67.24 และตน้ทุนทางออ้มท่ี
ไดจ้ากการปันส่วน รอ้ยละ 32.76 หน่วยตน้ทุนงานหลกั ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิตของ งานสนับสนุน
และพัฒนาเครือข่าย เท่ากับ 32,281.53 บาทต่อหน่วยงาน, งานก ากับดูแล ใหค้ าปรึกษา 15,447.82 บาทต่อ
หน่วยงาน, งานบริหารระบบความรู ้ 351,780.29 บาทต่อเร่ือง, งานฝึกอบรมและสมัมนา 2,040.92 บาทต่อคน, 
งานขอ้มูลและสารสนเทศ 154,322.07 บาทต่อเร่ืองและงานวิกฤตสุขภาพจิต 11,079.09 บาทต่อทีม ตน้ทุนของ
ศูนยสุ์ขภาพจิตต่ออ าเภอในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ เท่ากบั 119,080.34 บาท และตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ 
เท่ากบั 1.70 บาท 

ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา และคณะ (2559) วิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 
ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2558 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุน เป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั 6 
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หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 6 หน่วย พบว่า ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทัว่ประเทศ ทั้ง 13 ศูนย ์มี
ตน้ทุนทั้งหมด เท่ากบั 122,498,346.06 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 9,422,949.70 บาท ตน้ทุนต่อ
หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิตของ งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย เท่ากบั 33,574.58 บาท ต่อหน่วยงาน, งาน
ก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา เท่ากบั 20,052.57 บาทต่อหน่วยงาน, งานบริหารระบบความรู ้เท่ากบั 184,987.79 บาท
ต่อเร่ือง, งานฝึกอบรมและสัมมนา เท่ากับ 1,415.46 บาทต่อคนต่อวัน, งานข้อมูลและสารสนเทศ เท่ากับ 
181,005.91 บาทต่อเร่ือง และงานวิกฤตสุขภาพจติ เท่ากบั 10,167.01 บาทต่อทีม MCATT ระดบัอ าเภอ ตน้ทุนของ
ศูนยสุ์ขภาพจิตต่ออ าเภอในพื้ นท่ีรับผิดชอบ เท่ากับ 132,002.53 บาท ตน้ทุนต่อหัวประชากรในพื้ นท่ีรับผิดชอบ 
เท่ากบั 1.88 บาท  

จากการรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้งกับการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วย พบว่ามีน้อยมาก โดยเฉพาะงานดา้น
สุขภาพจิต นอกจากน้ีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่ามีผูท้ าการศึกษาน้อยมากและไม่ไดท้ าการศึกษาต่อเน่ือง 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
รูปแบบการวิจยั 

 

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive study) เก็บขอ้มลูยอ้นหลงั (retrospective review) จากแหล่งขอ้มลู
ทุติยภูมิท่ีมีอยูแ่ลว้ ในทศันะของผูใ้หบ้ริการ เป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 
 
ระยะเวลาด าเนินการวิจยั 

 

1 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กนัยายน พ.ศ.2559) 
 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งประเทศ รวม 13 ศูนย ์คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 
ถึงศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  
 
แหล่งที่มาของขอ้มูล 
  

สถิติการใหบ้ริการของศูนยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ขอ้มลูตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน เอกสาร ต ารา และ
งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งต่างๆ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 

 แบ่งขัน้ตอนการด าเนินงานวิจยัน้ี ออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 แต่งตั้งคณะท างานและจดัท าโครงการ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาเคร่ืองมือ 

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อวิเคราะหร์ะบบงาน 
 ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้มลู 
 ขัน้ตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์อ้มลู 
 ขัน้ตอนท่ี 6 รายงานผลงานวิจยั 
 
ขั้นตอนท่ี 1 แตง่ตั้งคณะท างานและจดัท าโครงการ 
 แต่งตั้งคณะท างานการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) กลุ่มศูนยสุ์ขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 119/2560 ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2560 โดยมีนายแพทยชิ์โนรส ล้ีสวสัด์ิ รอง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นท่ีปรึกษา นายแพทยท์วีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา ผูอ้ านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 เป็นประธาน 
และคณะท างานประกอบดว้ยตวัแทนจากศูนยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งๆ ละ 2 คน โดยใหค้ณะท างานมีหน้าท่ี ดงัน้ี 

1. วิเคราะหแ์ละก าหนดหน่วยตน้ทุนและหน่วยผลผลิต พรอ้มเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามแบบบนัทึกขอ้มลูตน้ทุน
งานดา้นส่งเสริมสุขภาพจิต 

2. จดัท ารายงานการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยผลผลิตงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตของ
หน่วยงาน และกลุ่มศูนยสุ์ขภาพจิต 
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ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาเครื่องมือ 
 ด าเนินการพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต โดยน าแบบฟอรม์การเก็บขอ้มูลตน้ทุน ท่ีเคยใชใ้นการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนั
ดา้นสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 มาปรบัปรุงและพฒันา 
 แบบฟอร์มการเก็บขอ้มูลตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ท่ี
น ามาใชใ้นการเก็บขอ้มูลงานวิจยัในครั้งน้ี ประกอบดว้ยเอกสารต่างๆ เก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีรหสั ช่ือเอกสาร และก าหนดผูร้บัผิดชอบในการบนัทึก ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1: แสดงรหสัและช่ือเอกสารในแบบฟอรม์การเก็บขอ้มูลตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือเอกสาร ผูบ้นัทึก 
mhc basic แบบบนัทึกขอ้มลูพื้ นฐานศูนยสุ์ขภาพจิต (mhc basic) ผูร้บัผิดชอบงาน Unit Cost 
mhc staff แบบบนัทึกรายช่ือบุคลากรศูนยสุ์ขภาพจิต (mhc staff) งานการเจา้หน้าท่ี 
cost center แบบบนัทึกรายช่ือหน่วยตน้ทุน (cost center) ไม่ตอ้งบนัทึกเพิ่ม 
LC1 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าแรง (LC1) งานการเงิน 
LC2 แบบบนัทึกเวลาท างานรายบุคคล (LC2) บุคลากรทุกคน (คนละ 12 แผ่น) 
LC3 แบบบนัทึกเวลาท างานรายบุคคลเฉล่ียทั้งปี (LC3) บุคลากรทุกคน (คนละ 1 แผ่น) 
LC4 แบบสรุปเวลาท างาน (LC4) ผูร้บัผิดชอบงาน Unit Cost 
LC5 แบบสรุปตน้ทุนค่าแรง (LC5) ตั้งสูตรค านวณไวแ้ลว้ 
MC1 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุท่ีมีการใชร่้วมกนั (MC1) งานพสัดุ/หน่วยตน้ทุน 
MC2 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าใชจ้า่ยโครงการ (MC2) งานพสัดุ/หน่วยตน้ทุน 
MC3 แบบสรุปตน้ทุนค่าวสัดุ  (MC3) ตั้งสูตรค านวณไวแ้ลว้ 
CC1 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์(CC1) งานพสัดุ/หน่วยตน้ทุน 
CC2 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ี (CC2) งานพสัดุ/หน่วยตน้ทุน 
CC3 แบบสรุปตน้ทุนค่าลงทุน (CC3) ตั้งสูตรค านวณไวแ้ลว้ 
TDC แบบบนัทึกตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ตั้งสูตรค านวณไวแ้ลว้ 
ALLO แบบบนัทึกการปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานสนับสนุน (SCC) 

ไปยงัหน่วยงานหลกั (FCC) 
ผูร้บัผิดชอบงาน Unit Cost 

FC แบบบนัทึกตน้ทุนรวม (FC) ตั้งสูตรค านวณไวแ้ลว้ 
UNIT1 แบบบนัทึกรายการผลผลิต (UNIT1) กลุ่มงานวชิาการ 
UNIT2 แบบบนัทึกหน่วยผลผลิต (UNIT2) ตั้งสูตรค านวณไวแ้ลว้ 
SUM แบบสรุปรายการตน้ทุนต่อหน่วย ตั้งสูตรค านวณไวแ้ลว้ 

 
ขั้นตอนท่ี 3 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อวิเคราะหร์ะบบงาน 
 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน (system analysis) ของศูนยสุ์ขภาพจิต และ
ก าหนดหน่วยตน้ทุน (cost centers) ตามลกัษณะหน้าท่ีและความสมัพนัธใ์นการใหบ้ริการและการสนับสนุนกนัของ
แต่ละหน่วยงาน รวมถึงการอบรมใหค้วามรูแ้ละช้ีแจงการด าเนินการ ในการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 เมื่อวนัท่ี 26-27 ธนัวาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมพกัพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จงัหวดันนทบุรี โดยมีคณะท างาน
จากศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทั้ง 13 แห่ง เขา้ร่วมสมัมนา 
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 ผลการวิเคราะหร์ะบบงานร่วมกนัของคณะท างานจากศูนยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ไดก้ าหนดใหม้ีหน่วยตน้ทุนงาน
หลัก (functional cost centers) 6 หน่วย และหน่วยต้นทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 6 หน่วย ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) 
F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย 
F2 งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา 
F3 งานบริหารระบบความรู ้
F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา 
F5 งานขอ้มลูและสารสนเทศ 
F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต 
หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 
S1 งานการเจา้หนา้ท่ี 
S2 งานการเงินและบญัชี 
S3 งานพสัดุ 
S4 งานธุรการ 
S5 งานยานพาหนะ 
S6 งานจดัการทัว่ไป 
หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) 6 หน่วย ไดจ้ากวิเคราะหร์ะบบงานในปัจจุบนั เทียบกบัการ

แบ่งหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าไม่มีการเปล่ียนแปลง 
หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 6 หน่วย ไดจ้ากวิเคราะหร์ะบบงานในปัจจุบนั เทียบกบั

การแบ่งหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนเมื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าไม่มีการเปล่ียนแปลง 
 
ขั้นตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูล 

ขอ้มลูท่ีรวบรวมเพื่อน ามาใชใ้นการศึกษาวิจยัครั้งน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มลูตน้ทุน (ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ 
ตน้ทุนค่าลงทุน) ขอ้มูลการปันส่วน และขอ้มูลผลผลิต ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารและสถิติการใหบ้ริการท่ีศูนย์
สุขภาพจิตแต่ละแห่งบนัทึกไว ้รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 
 
ขั้นตอนท่ี 5 การวิเคราะหข์อ้มูล 
 การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเก็บรวบรวมได ้น ามาค านวณตามสูตรเป็นขัน้ๆ ตามล าดบั จนไดต้น้ทุนต่อหน่วย ซ่ึง
รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 
 
ขั้นตอนท่ี 6 รายงานผลงานวิจยั 
 เมื่อด าเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ จึงด าเนินการเขยีนรายงานวจิยั และจดัพิมพเ์ป็นรูปเล่ม
รายงานวิจยัต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

22

การรวบรวมขอ้มูล 
 

การรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวิจยัครั้งน้ี รวบรวมขอ้มูลจากศูนยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูล
ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ขอ้มูลการปันส่วน และขอ้มูลผลผลิต รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารท่ีแต่ละ
ศูนยสุ์ขภาพจิตบันทึกไว ้น ามาบันทึกในแบบฟอร์มท่ีพฒันาขึ้ นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ ในการรวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้มูลตน้ทุน 
1) ตน้ทุนค่าแรง (labor cost) 

1.1. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าแรง (LC1) ใหบ้นัทึกขอ้มูลของบุคลากรทุกคนท่ีปฏิบติังานภายในศูนยสุ์ขภาพจิต
เป็นรายบุคคล ท่ีไดร้บัในปีงบประมาณ โดยเก็บขอ้มูลเงินเดือน และตน้ทุนค่าแรงอื่นๆ คือ เงินประจ าต าแหน่ง, เงิน
เพิ่มพิเศษอื่นๆ (เช่น เงินค่าวิชาชีพ, พ.ต.ส., ค่าไม่ท าเวชปฏิบติัส่วนตวัส าหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์ฯลฯ), เงินสมทบ
ประกนัสงัคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน, ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเช่าบา้น และอื่นๆ (ถา้มี) 
รวบรวมเป็นรายบุคคล โปรแกรมจะค านวณผลรวมค่าแรงให ้ 

ทั้งน้ีไม่ไดน้ าเงินบ านาญของผูเ้กษียณอายุราชการแลว้ และเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและ
ลูกจา้งประจ า มาค านวณเป็นตน้ทุนค่าแรง 
 1.2. แบบบนัทึกเวลาท างานรายบุคคล (LC2) ใหบุ้คลากรแต่ละคนระบุระยะเวลาการท างานในแต่ละหน่วย
ตน้ทุนเป็นรายวนั โดยระบุเป็นรอ้ยละ ซ่ึงผลรวมในแต่ละวนัตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 แต่ต า่กว่าได ้(กรณีบุคคลท่ีไม่ได้
ท างานท่ีระบุไวข้า้งตน้แต่เพียงอย่างเดียว) จากน้ันโปรแกรมจะค านวณรวมเวลาท่ีไดใ้นแต่ละหน่วยตน้ทุน (ไม่ เกิน 
500) และเฉล่ียโดยหารดว้ย 5 ใส่ลงในช่อง “เฉล่ีย (%)” ถา้แต่ละสปัดาหใ์นเดือนน้ัน มีการเปล่ียนแปลงเวลาการ
ท างานไม่มากนัก อาจเก็บขอ้มลูเพียง 1 สปัดาหใ์นเดือนน้ันก็ได ้ 

1.3. แบบบนัทึกเวลาท างานรายบุคคล เฉล่ียทั้งปี (LC3) ใหน้ าค่าเฉล่ีย (%) เวลาท างานใน LC2 ของแต่ละ
เดือนมาใส่ใน LC3 จนครบตามจ านวนเดือนท่ีท างาน โปรแกรมจะค านวณผลรวม และคิดเป็นค่าเฉล่ียใน 1 ปี        
ของรอ้ยละเวลาท างานในแต่ละหน่วยตน้ทุน ซ่ึงผลรวมทุกหน่วยตน้ทุนตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 

1.4. แบบสรุปเวลาท างาน (LC4) น าขอ้มูลรอ้ยละเวลาท างานในแต่ละหน่วยตน้ทุน ของบุคลากรทุกคนมา
กรอกใส่ แลว้โปรแกรมจะค านวณผลรวม แลว้เทียบเป็นอัตราก าลังคนท่ีใชไ้ปในหน่วยตน้ทุนน้ันๆ รวมถึงการคิด
สดัส่วนเวลาท่ีใชไ้ปในแต่ละหน่วยตน้ทุนเมื่อเทียบกบัเวลาท างานทั้งหมด 

1.5. แบบสรุปตน้ทุนค่าแรง (LC5) โปรแกรมจะค านวณตน้ทุนค่าแรงของหน่วยตน้ทุน จากขอ้มูลท่ีไดจ้าก 
LC1 และ LC4 
 
2) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost) 
    แบบบันทึกตน้ทุนค่าวสัดุ เก็บขอ้มูลมูลค่าวสัดุตามหน่วยตน้ทุนท่ีเบิกใชไ้ปตามจริง โดยแยกตามหน่วย
ตน้ทุน ตน้ทุนค่าวสัดุรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมา และค่าเช่าดว้ย 

2.1. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุท่ีมีการใชร่้วมกนั (MC1) เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมา ค่าเช่ารถตู ้ค่า
วสัดุ ฯลฯ ใหผู้ร้บัผิดชอบงานพสัดุร่วมกบัหน่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วย บนัทึกขอ้มูลตน้ทุน โดยบนัทึกรายการ จ านวน
หน่วย ราคาต่อหน่วย และบนัทึกสดัส่วนการใชง้านของแต่ละหน่วยตน้ทุน เป็นรอ้ยละของทั้งหมด (วสัดุท่ีมีการใชง้าน
ร่วมกนั ใหบ้นัทึกตามรอ้ยละการใชง้าน ส่วนวสัดุท่ีเบิกจากหน่วยตน้ทุนโดยตรง ให้บนัทึกรอ้ยละการใชง้านเป็น รอ้ย
ละ 100) โปรแกรมจะค านวณมลูค่าท่ีใชจ้ริงของแต่ละหน่วยตน้ทุน 

ใหบ้นัทึกวสัดุส้ินเปลืองทุกประเภทท่ีใชใ้นหน่วยตน้ทุน เช่น ปากกา, กระดาษทิชชู, กระดาษ, ถุงขยะ เป็นตน้ 
ลงใน MC1 ส่วนการบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นโครงการฝึกอบรมต่างๆ ใหล้งใน MC2 
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2.2. แบบบันทึกตน้ทุนค่าใชจ้่ายโครงการ (MC2) ใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วย ท่ีมีโครงการพฒันาต่างๆ 
บันทึกตน้ทุนของแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการท่ีมีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ใหเ้ขียนช่ือโครงการบรรทัดแรก    
และถดัมาแยกเป็นกิจกรรมละ 1 บรรทดั โดยบนัทึกค่าใชจ้่ายโครงการแยกเป็น ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ และ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รวมถึงการบนัทึกจ านวนหน่วยนับดว้ย 

2.3. แบบสรุปตน้ทุนค่าวสัดุ (MC3) โปรแกรมจะค านวณตน้ทุนค่าวสัดุของหน่วยตน้ทุน โดยรวมจากมูลค่า
ตน้ทุนค่าวสัดุท่ีมีการใชร่้วมกนั จาก MC1 และค่าใชจ้่ายโครงการจาก MC2  
 
3) ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost) 

แบบบนัทึกตน้ทุนค่าลงทุน เก็บรวบรวมขอ้มลูตามการใหบ้ริการแยกตามหน่วยตน้ทุน 
3.1. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์(CC1) แบ่งตามหน่วยตน้ทุน รายละเอียดการบนัทึกประกอบดว้ยรายการ

ครุภณัฑ ์หน่วยนับ จ านวน ราคาต่อหน่วย (ในกรณีท่ีไม่ทราบราคาซื้ อ ใหร้าคาปัจจุบนัเป็นมลูค่าทดแทน) วนัเดือนปี
ท่ีไดม้า จ านวนปีท่ีหมดมูลค่าสินทรพัยแ์ลว้ โดยอา้งอิงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวรของหน่วยงานใน
สงักดักรมสุขภาพจิต เช่น ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์อายุการใชง้าน 3 ปี เป็นตน้ รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

โปรแกรมจะค านวณราคารวม อายุการใชง้าน และราคาค่าเส่ือมราคาต่อปี (ราคารวมหารดว้ยอายุการใช้
งาน) ในกรณีท่ีรายการครุภณัฑน้ั์นยงัมอีายุการใชง้านอยู ่ส่วนครุภณัฑท่ี์หมดอายุการใชง้านแลว้ แต่ยงัมีการใชง้านอยู่ 
โปรแกรมจะตีค่าเป็นศูนย ์ไม่ไดน้ ามาใชค้ านวณเป็นตน้ทุนค่าลงทุน 

ในกรณีท่ีครุภณัฑช้ิ์นหน่ึงใชร่้วมกนัในหลายหน่วยตน้ทุน ใหบ้นัทึกสดัส่วนการใชง้านของแต่ละหน่วยตน้ทุน 
เป็นรอ้ยละของทั้งหมด ส่วนครุภัณฑ์ท่ีใชใ้นหน่วยตน้ทุนเดียว ใหบ้ันทึกรอ้ยละการใชง้านเป็น รอ้ยละ 100 แลว้
โปรแกรมจะค านวณมลูค่าท่ีใชจ้ริง 

3.2. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ี (CC2) แยกเป็น 3 กรณี  
3.2.1. กรณีเป็นอาคารท่ีใชง้านร่วมกับหน่วยงานอื่นหรืออาคารของศูนย์สุขภาพจิตโดยตรง ให้

บันทึกราคาค่าก่อสรา้ง วนัเดือนปีท่ีสรา้งเสร็จ อายุการใชง้านของอาคาร ค่าเส่ือมราคา (ราคาค่าก่อสรา้ง 
หารด้วยอายุการใช้งานคือ 25 ปี) พื้ นท่ีใช้สอย สัดส่วนการใช้งาน แล้วโปรแกรมจะค านวณต้นทุนค่า    
อาคารท่ีใชง้านจริง 

3.2.2. กรณีเป็นการเช่าอาคารสถานท่ี ซ่ึงควรอยู่ในหมวดของตน้ทุนค่าวสัดุ ใหย้กมาอยู่ในหมวด
ตน้ทุนค่าลงทุนแทน เพ่ือใหส้ามารถเปรียบเทียบในเร่ืองตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ีเหมือนกันได ้เน่ืองจาก
บริบทของศูนยสุ์ขภาพจิตในเร่ืองอาคารสถานท่ีแต่ละแห่งแตกต่างกนั โดยใหบ้ันทึกค่าเช่าต่อเดือน และ
จ านวนเดือนท่ีเช่า โปรแกรมจะค านวณค่าเช่าต่อปีให ้

3.2.3. กรณีผสม คือมีทั้งอาคารสถานท่ีของตนเองและเช่าอาคารสถานท่ีเพิ่มเติม หรือมีการยา้ย
ศูนยร์ะหว่างปีงบประมาณ โปรแกรมจะค านวณผลรวมทั้ง 2 กรณีให ้
3.3. แบบสรุปตน้ทุนคา่ลงทุน (CC3) โปรแกรมจะค านวณตน้ทุนค่าลงทุนของหน่วยตน้ทุน โดยรวมจาก

มลูค่าตน้ทุนค่าครุภณัฑจ์าก CC1 และค่าอาคารสถานท่ีจาก CC2 
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ตารางที่ 2: แสดงอายกุารใชง้านของสินทรพัยถ์าวรของหน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติ 
 

ประเภทสินทรพัย ์ อายกุารใชง้าน (ปี) 
1. อาคารถาวร 25 
2. อาคารชัว่คราว / โรงเรียน  10 
3. ส่ิงก่อสรา้ง 

 

    - ใชค้อนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลกั 20 
    - ใชไ้มห้รือวสัดุอื่นๆ เป็นส่วนประกอบหลกั 10 
4. ครุภณัฑส์ านักงาน 8 
5. ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง 7 
6. ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 
    (ยกเวน้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าท่ีมีอายุใชง้าน 15-20 ปี) 

5 

7. ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 5 
8. ครุภณัฑก์ารเกษตร  
    8.1. เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ 3 
    8.2. เคร่ืองจกัรกล 5 
9. ครุภณัฑโ์รงงาน 

 

    9.1. เคร่ืองมือและอุปกรณ ์ 3 
    9.2. เคร่ืองจกัรกล 8 
10. ครุภณัฑก์ารเกษตร 

 

    10.1. เคร่ืองมือและอปุกรณ ์ 3 
    10.2. เคร่ืองจกัรกล 8 
11. ครุภณัฑส์ ารวจ 8 
12. ครุภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ละการแพทย ์ 5 
13. ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์ 3 

 
4) ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) 
 โปรแกรมจะค านวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost - TDC) โดยค านวณจากผลรวมของตน้ทุน
ค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน ของแต่ละหน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 
 
ขอ้มูลการปันสว่น (allocation criteria) 

ใช้แบบบันทึกการปันส่วนต้นทุนจากหน่วยงานสนับสนุน (support cost centers) ไปยังหน่วยงานหลัก 
(functional cost centers) โดยงานสนับสนุนแต่ละงานมีเกณฑก์ารปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจ านวนบุคลากร 
S2 งานการเงินและบญัชี ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจ านวนใบฎกีาและใบส าคญัตาม GFMIS  
S3 งานพสัดุ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจ านวนครั้งของการจดัซ้ือจดัจา้ง 
S4 งานธุรการ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจ านวนเร่ืองของเอกสาร 
S5 งานยานพาหนะ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร) 
S6 งานจดัการทัว่ไป ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจ านวนเร่ืองท่ีด าเนินการ 
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ขอ้มูลตน้ทุนรวม (full cost) 
โปรแกรมจะค านวณตน้ทุนรวม (full cost - FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลักทั้ง 6 หน่วย โดยค านวณจาก

ผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost - TDC) กบัตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost - IDC) ท่ีไดจ้ากหน่วย
ตน้ทุนงานสนับสนุน ทั้ง 6 หน่วย ท่ีปันส่วนมา 
 
ขอ้มูลผลผลิต (output) 

ใหบ้นัทึกรายการผลผลิตของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ทั้ง 6 หน่วย ตามแบบบนัทึก
รายการผลผลิต (UNIT1) และแบบบนัทึกหน่วยผลผลิต (UNIT2) ซ่ึงแต่ละงานมีผลผลิตท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จ านวนหน่วยงาน, จ านวนครั้ง และจ านวนวนั 
ของการออกไปสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย 

F2 งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จ านวนหน่วยงาน, จ านวนครั้ง และจ านวนวนั ของการ
ก ากบัดูแล และใหค้ าปรึกษา 

F3 งานบริหารระบบความรู ้ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จ านวนเร่ือง ของงานวิจยั, งานพฒันาเทคโนโลย/ีตน้แบบ, 
เขยีนต ารา/คู่มือ, การจดัการความรู ้และอื่นๆ 

F4 งานฝึกอบรมและสัมมนา ใหบ้ันทึกผลผลิตเป็น จ านวนครั้ง, จ านวนวัน และจ านวนคน ของการจัด
ฝึกอบรมและสมัมนา 

F5 งานขอ้มลูและสารสนเทศ ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จ านวนเร่ืองของฐานขอ้มลู 
F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จ านวนทีม MCATT ระดบัอ าเภอ, จ านวนครั้ง, จ านวนวนั และ

จ านวนคน ในการออกหน่วยเยยีวยา ประชุม (วางแผน/เตรียมการ/สรุป) ซอ้มแผน จดัท ารายงาน และอื่นๆ 
โปรแกรมจะค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของหน่วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers) ทั้ง 6 

หน่วย ตามแบบบันทึกหน่วยผลผลิต (UNIT2) โดยน าตน้ทุนรวมของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลักมาหารดว้ยหน่วย
ผลผลิต  

นอกจากน้ีโปรแกรมจะค านวณต้นทุนรวมของงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิตต่อหน่วยอ าเภอ        
และจ านวนประชากร 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 การวิเคราะหข์อ้มลูตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
ในครั้งน้ี ด าเนินการโดยการน าขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากศูนยสุ์ขภาพจิต มาค านวณตามล าดบัขัน้ ดงัน้ี 
 
ขั้นท่ี 1 การค านวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

การค านวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่วยตน้ทุน (cost centers) ทุกหน่วย ทั้ง 
12 หน่วยตน้ทุน ทั้งหน่วยตน้ทุนงานหลกั และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ค านวณจากสูตร 
 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด    =    ตน้ทุนค่าแรง      +  ตน้ทุนค่าวสัดุ     +  ตน้ทุนค่าลงทุน            
(total direct costs; TDC) =   (labor costs; LC) + (material costs; MC) + (capital costs; CC) 

 
 จากสูตรขา้งตน้ น ามาปรบัเป็นสูตรค านวณในแต่ละหน่วยตน้ทุน (cost centers) ดงัน้ี 
 

TDC (f) = LC (f) + MC (f) + CC (f); f = F1-6, S1-6 
 

โดยมกีารก าหนดรหสัใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วยตน้ทุน ตามตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3: แสดงการก าหนดรหสัใหห้น่วยตน้ทุน 
 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั 
(functional cost centers) 

รหสั 
(code) 

 หน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน 
(support cost centers) 

รหสั 
(code) 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย F1  งานการเจา้หน้าท่ี S1 
งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา F2  งานการเงินและบญัชี S2 
งานบริหารระบบความรู ้ F3  งานพสัดุ S3 
งานฝึกอบรมและสมัมนา F4  งานธุรการ S4 
งานขอ้มลูและสารสนเทศ F5  งานยานพาหนะ S5 
งานวิกฤตสุขภาพจิต F6  งานจดัการทัว่ไป S6 

 
ขั้นท่ี 2 การปันสว่นตน้ทุน (cost allocation) 

การปันส่วนต้นทุนจะท าให้ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่วยต้นทุนชัว่คราว 
(transient cost center) กลายมาเป็นต้นทุนทางออ้ม (indirect cost; IDC) ของหน่วยรับต้นทุน (absorbing cost 
center) 

ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยต้นทุนงานสนับสนุน (support cost center; S1-6) ถูกปันส่วนมาเป็น
ตน้ทุนทางออ้มของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost center) โดยกระจายทางตรงตามสดัส่วนงานท่ีก าหนด 
 

                                                         IDC (f)     ; f = F1-6 
 

TDC (S1)   TDC (S2)   TDC (S3)   TDC (S4)   TDC (S5)   TDC (S6) 
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 เกณฑท่ี์น ามาใชใ้นการปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนไปยงัหน่วยตน้ทุนงานหลกั ตามสดัส่วน
งาน ก าหนดใหต้ามตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4: แสดงเกณฑก์ารปันสว่นตน้ทุน จากหน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุนไปยงัหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั 
(code) 

หน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน 
(support cost centers) 

เกณฑก์ารปันสว่นตน้ทุน 
(allocation criteria) 

S1 งานการเจา้หน้าท่ี จ านวนบุคลากร 
S2 งานการเงินและบญัชี จ านวนใบฎกีาและใบส าคญัตาม GFMIS 
S3 งานพสัดุ จ านวนครั้งของการจดัซ้ือจดัจา้ง 
S4 งานธุรการ จ านวนเร่ืองของเอกสาร 
S5 งานยานพาหนะ ระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร) 
S6 งานจดัการทัว่ไป จ านวนเร่ืองท่ีด าเนินการ 

 
ขั้นท่ี 3 การค านวณตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

การค านวณตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6 
หน่วยตน้ทุน ค านวณจากสูตร 

 
ตน้ทุนรวม   =  ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด   + ตน้ทุนทางออ้มจากการกระจาย      
(full cost; FC)  =  (total direct cost; TDC) + (indirect cost; IDC) 

 
 จากสูตรขา้งตน้ น ามาปรบัเป็นสูตรค านวณในแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ดงัน้ี 
 

FC (f) = TDC (f) + IDC (f); f = F1-6 
 
ขั้นท่ี 4 การค านวณตน้ทุนตอ่หน่วย (unit cost; UC) 
 การค านวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ทั้ง 6 
หน่วยตน้ทุน ไดจ้ากตน้ทุนรวม (full cost) ของแต่ละหน่วยตน้ทุนในขัน้ตอนท่ี 3 หารดว้ยจ านวนผลผลิต (output) 
ของหน่วยตน้ทุนน้ัน ซ่ึงค านวณจากสูตร 
 

UC = FC / output 
 

 จากสูตรขา้งตน้ น ามาปรบัเป็นสูตรค านวณในแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ดงัน้ี 
 

UC (f) = FC (f) / output (f); f = F1-6 
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 โดยจ านวนผลผลิต (output) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกัทั้ง 6 หน่วย ตามตาราง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 5: แสดงหน่วยผลผลิตของหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั 
(code) 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั 
(functional cost centers) 

บริการหรือผลผลิต 
(output) 

หน่วยบริการหรือ
ผลผลิต (unit) 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย เครือขา่ยท่ีสนับสนุนและพฒันา เครือขา่ยระดบั
อ าเภอ 

F2 งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา เครือขา่ยระดบั
อ าเภอ 

F3 งานบริหารระบบความรู ้ งานวิจยั, งานพฒันาเทคโนโลย/ีตน้แบบ, 
เขยีนต ารา/คู่มือ, การจดัการความรู ้ฯลฯ 

เร่ือง 

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา การจดัฝึกอบรมและสมัมนา คนxวนั  
(man-day) 

F5 งานขอ้มลูและสารสนเทศ ฐานขอ้มลู เร่ือง 
F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต ทีม MCATT ระดบัอ าเภอ ท่ีออกหน่วย

เยยีวยา ฯลฯ 
ทีม MCATT ระดบั
อ าเภอ 

FCC หน่วยตน้ทุนงานหลกั อ าเภอ และประชากร ในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ อ าเภอ และ
ประชากร 

 
ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบสดัสว่นตน้ทุน  
 น าตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุนท่ีค านวณได ้มาเปรียบเทียบ
สดัส่วนระหวา่ง ตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน โดยจ าแนกเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

- ระดบัหน่วยตน้ทุน 12 หน่วย คือ F1-6, S1-6 
- ระดบัประเภทหน่วยตน้ทุน 2 ประเภท คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost center; FCC) และ 
   หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost center; SCC) 
จากขา้งตน้ น ามาเขยีนเป็นสูตรค านวณในแต่ละหน่วยตน้ทุน (cost centers) ดงัน้ี 

 
Proportion TDC (f) = %LC (f): %MC (f): %CC (f); f = F1-6, S1-6, FCC, SCC 

 
ขั้นท่ี 6 การค านวณตน้ทุนงานสง่เสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ ศูนยส์ุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ 

การค านวณตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ท่ีด าเนินงานโดยศูนยสุ์ขภาพจิต (mental health 
center; MHC) สงักดักรมสุขภาพจิต แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

- ระดบัเขตสุขภาพ ซ่ึงก็คือตน้ทุนทั้งหมดของศูนยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่ง 
- ระดบัประเทศ ซ่ึงก็คือตน้ทุนทั้งหมดของศูนยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งรวมกนั 
สูตรท่ีน ามาใชค้ านวณตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนย์

สุขภาพจิต เป็นดงัน้ี 
 

Total cost (TC) = ∑ IDC (f); f = F1-6, S1-6 
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นอกจากสูตรขา้งตน้ การค านวณตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 
ศูนยสุ์ขภาพจิต ยงัสามารถค านวณจากตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) คูณดว้ยจ านวนผลผลิต (output)    
ของงานน้ันๆ แลว้น ามารวมกนั ตามสูตรค านวณ ดงัน้ี 
 

Total cost (TC) = ∑ UC (f) x Output (f); f = F1-6, S1-6 
 

จากสูตรขา้งตน้ สามารถค านวณหาตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น
สุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต ท่ีตอ้งใชเ้พิ่มขึ้ นหรือลดลง เมื่อก าหนดเป้าหมายของจ านวนผลผลิต (output) ใหม ่ซ่ึง
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการจดัท าแผนงบประมาณต่อไป 

 
สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 สถิติท่ีน ามาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ ท่ีรวบรวมและค านวณไดม้า มีดงัน้ี 
 1. ค่ารอ้ยละ (percentage) ใชใ้นการเปรียบเทียบองคป์ระกอบต่างๆ ของตน้ทุน และใชใ้นการจดัล าดบัของ
ตน้ทุนต่างๆ ตามศูนยสุ์ขภาพจิต หรือหน่วยตน้ทุน 
 2. ค่าเฉล่ีย (mean) ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มลูต่างๆ 
 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ีย แสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มลู 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของตน้ทุนระหว่าง 2 ปีงบประมาณ ใชส้ถิติ 2-tailed, paired t-test ท่ีระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ p<0.05 
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บทที่ 4 
ผลการวิจยั 

 
การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากศูนยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 
ทัว่ประเทศ จ านวน 13 แห่ง (ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-13) 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู จ าแนกออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบตน้ทุนศูนยสุ์ขภาพจิต 
ส่วนท่ี 2 ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC)  
ส่วนท่ี 3 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 
ส่วนท่ี 4 ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 
ส่วนท่ี 5 ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

 
ส่วนที่ 1 องคป์ระกอบตน้ทุนศูนยสุ์ขภาพจติ 
 

ตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบหลกั 
คือ ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) 

ตน้ทุนค่าแรง ประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าจา้ง, เงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทน, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ 
(เช่น เงินค่าวิชาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษส าหรบัต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน - พตส., เงินไม่ท าเวชปฏบิติั
ส่วนตวั), เงินสมทบประกนัสงัคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน, ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง, ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่า
บา้น ทั้งน้ีไม่ไดร้วมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า ของศูนยสุ์ขภาพจิต ทั้ง 13 แห่ง  
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 ตารางต่อไปน้ีจะน าเสนอสดัส่วนเวลาท างานของบุคลากร จ านวนบุคลากรในลกัษณะเทียบเท่าการท างาน
เต็มเวลา (full time equivalent: FTE) และน าเสนอตน้ทุนค่าแรงโดย จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามหน่วย
ตน้ทุน และจ าแนกตามประเภทตน้ทุนค่าแรง ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 6: แสดงสดัสว่นเวลาท างานของบุคลากรในแตล่ะหน่วยตน้ทุน จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 รวม 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 0.14 0.11 0.09 0.10 0.08 0.07 0.03 0.08 0.07 0.10 0.09 0.03 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 0.19 0.09 0.05 0.09 0.09 0.02 0.07 0.14 0.07 0.08 0.09 0.02 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 0.18 0.08 0.04 0.18 0.08 0.03 0.03 0.07 0.07 0.07 0.07 0.11 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 0.17 0.11 0.05 0.11 0.13 0.01 0.06 0.05 0.05 0.08 0.06 0.11 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 0.18 0.18 0.06 0.12 0.10 0.03 0.01 0.07 0.04 0.14 0.04 0.03 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 0.14 0.14 0.02 0.11 0.07 0.03 0.04 0.05 0.05 0.11 0.10 0.14 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 0.14 0.12 0.05 0.13 0.09 0.01 0.05 0.10 0.07 0.12 0.10 0.04 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 0.19 0.09 0.08 0.14 0.06 0.05 0.04 0.11 0.07 0.07 0.06 0.04 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 0.21 0.13 0.05 0.10 0.09 0.01 0.09 0.08 0.06 0.07 0.06 0.03 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 0.12 0.10 0.05 0.14 0.08 0.06 0.03 0.05 0.06 0.14 0.12 0.06 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 0.13 0.10 0.13 0.19 0.12 0.05 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 0.10 0.04 0.01 0.10 0.12 0.10 0.03 0.08 0.06 0.08 0.11 0.17 1.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 0.17 0.11 0.07 0.13 0.06 0.01 0.10 0.07 0.07 0.09 0.09 0.03 1.00 

ผลรวมทั้งหมด 2.05 1.41 0.75 1.64 1.17 0.48 0.64 0.99 0.79 1.20 1.04 0.84 13.00 
ค่าเฉล่ีย  0.16   0.11   0.06   0.13   0.09   0.04   0.05   0.08   0.06   0.09   0.08   0.06   1.00  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.03   0.03   0.03   0.03   0.02   0.03   0.03   0.03   0.01   0.03   0.02   0.05   0.00  

 
จากตารางท่ี 6 แสดงสดัส่วนเวลาท างานของบุคลากรในแต่ละหน่วยตน้ทุน จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบวา่ 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) มีสดัส่วนเวลาท างานของบุคลากรสูงสุด มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 
0.16 (รอ้ยละ 16) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.03 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีค่าเฉล่ีย
ต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 0.13 (รอ้ยละ 13) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.03 

สดัส่วนเวลาท างานของบุคลากรต า่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 
0.04 (รอ้ยละ 4) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.03 
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ตารางที่ 7: แสดงจ านวนบุคลากรในลกัษณะเทียบเทา่การท างานเต็มเวลา ในแตล่ะหน่วยตน้ทุน จ  าแนกตาม
ศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 รวม 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 2.68 2.18 1.62 1.93 1.57 1.34 0.65 1.47 1.41 1.82 1.79 0.54 19.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 3.03 1.45 0.84 1.45 1.37 0.40 1.16 2.23 1.06 1.30 1.46 0.28 16.03 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 3.14 1.39 0.70 3.14 1.47 0.51 0.62 1.29 1.18 1.18 1.22 1.92 17.75 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 2.80 1.88 0.80 1.77 2.09 0.24 0.98 0.90 0.90 1.27 1.06 1.77 16.47 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 2.84 2.81 0.89 1.93 1.61 0.47 0.16 1.09 0.56 2.27 0.63 0.41 15.67 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 2.49 2.47 0.37 1.90 1.27 0.55 0.74 0.97 0.95 2.04 1.78 2.46 18.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 2.50 2.09 0.99 2.25 1.60 0.10 0.83 1.79 1.19 2.14 1.81 0.72 18.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 2.55 1.25 1.03 1.88 0.82 0.63 0.48 1.41 0.93 0.93 0.83 0.51 13.25 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 3.51 2.27 0.89 1.75 1.56 0.22 1.59 1.36 1.07 1.18 0.97 0.59 16.96 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 2.13 1.85 0.95 2.48 1.41 0.99 0.56 0.83 1.14 2.45 2.11 1.09 18.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 2.33 1.66 2.31 3.35 2.05 0.84 0.71 0.62 0.85 0.99 0.81 0.81 17.33 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 3.64 1.44 0.40 4.00 4.54 3.81 1.23 2.99 2.34 3.03 4.18 6.50 38.08 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 2.25 1.50 0.92 1.70 0.87 0.18 1.40 0.99 0.95 1.15 1.15 0.37 13.42 

ผลรวมทัง้หมด 35.88 24.23 12.71 29.54 22.23 10.29 11.11 17.92 14.54 21.74 19.79 17.97 237.96 
ค่าเฉล่ีย  2.76   1.86   0.98   2.27   1.71   0.79   0.85   1.38   1.12   1.67   1.52   1.38   18.30  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.47   0.48   0.50   0.76   0.93   0.97   0.40   0.65   0.42   0.66   0.92   1.68   6.19  
 

จากตารางท่ี 7 แสดงจ านวนบุคลากรในลกัษณะเทียบเท่าการท างานเต็มเวลา ( full time equivalent: FTE) 
ในแต่ละหน่วยตน้ทุน จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มจี านวนบุคลากรใน
ลกัษณะเทียบเท่าการท างานเต็มเวลาสูงสุด มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2.76 คน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.47 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2.27 คน มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.76 

จ านวนบุคลากรในลกัษณะเทียบเท่าการท างานเต็มเวลาต า่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีค่าเฉล่ียต่อ
ศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 0.79 คน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.97 

จ านวนบุคลากรในลักษณะเทียบเท่าการท างานเต็มเวลา รวมทุกศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 237.96 คน มี
ค่าเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 18.30 คน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.19 จ านวนสูงสุด คือ ศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 12 มี 38.08 คน จ านวนต า่สุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มี 13.25 คน 
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ตารางที่ 8: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ  ตน้ทุนค่าแรง (บาท)   รอ้ยละ  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  11,904,726.52   14.03  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  7,791,715.00   9.18  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  6,700,925.02   7.89  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  6,689,773.00   7.88  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  6,590,023.22   7.76  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  6,229,571.82   7.34  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  6,168,220.00   7.27  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  5,908,837.82   6.96  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  5,825,452.54   6.86  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  5,693,789.52   6.71  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  5,594,232.00   6.59  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  5,078,376.00   5.98  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  4,702,742.09   5.54  

ผลรวมทั้งหมด     84,878,384.55   100.00  
ค่าเฉล่ีย ( X )  6,529,106.50   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  1,794,953.81   
 
 จากตารางท่ี 8 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 6,529,106.50 บาท (หกลา้นหา้แสนสองหมื่นเกา้พันหน่ึงรอ้ยหกบาทหา้สิบสตางค์) มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,794,953.81 

โดยศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 มีต้นทุนค่าแรงสูงสุด เท่ากับ 11,904,726.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.03 
รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 1 มีต้นทุนค่าแรง เท่ากับ 7,791,715.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.18 และศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนค่าแรงต า่สุด เท่ากบั 4,702,742.09 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.54  
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ตารางที่ 9: แสดงตน้ทุนค่าแรงตอ่หวั จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนค่าแรง (บาท) จ  านวนบุคลากร (คน) ตน้ทุนค่าแรงตอ่หวั (บาท) 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 7,791,715.00 19.00 410,090.26 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 6,689,773.00 16.47 406,157.10 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 6,590,023.22 16.96 388,608.52 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 6,700,925.02 17.33 386,585.88 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 5,078,376.00 13.42 378,512.50 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 5,908,837.82 16.03 368,721.63 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 5,693,789.52 15.67 363,432.60 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 4,702,742.09 13.25 354,926.61 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 6,229,571.82 18.00 346,087.32 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 6,168,220.00 18.00 342,678.89 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 5,825,452.54 18.00 323,636.25 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 5,594,232.00 17.75 315,123.62 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 11,904,726.52 38.08 312,595.66 

ผลรวมทั้งหมด 84,878,384.55 237.96 356,696.41 
ค่าเฉล่ีย ( X )  6,529,106.50   18.30   361,319.76  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  1,794,953.81   6.19   32,500.50  
 
 เน่ืองจากศูนยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่งมีจ านวนบุคลากรแตกต่างกนั โดยมีจ านวนตั้งแต่ 13.25-38.08 คน รวม 
13 ศูนยฯ์ มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 237.96 คน ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนค่าแรงรวมของศูนยสุ์ขภาพจิต จึงตอ้งพิจารณา
ตน้ทุนค่าแรงต่อหวัของศูนยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่งร่วมดว้ย 

จากตารางท่ี 9 แสดงตน้ทุนค่าแรงต่อหวัของศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 356,696.69 บาท เมื่อจ าแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าแรงต่อหวั มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 361,319.76 บาท (สามแสนหกหมื่นหน่ึงพนัสามรอ้ยสิบ
เกา้บาทเจ็ดสิบหกสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 32,500.50 โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนค่าแรงต่อ
หวัสูงสุด เท่ากบั 410,090.26 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 มีตน้ทุนค่าแรงต่อหวั เท่ากบั 406,157.10 
บาท และศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนค่าแรงต่อหวัต า่สุด เท่ากบั 312,595.66 บาท  
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ตารางที่ 10: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าแรง (บาท)   รอ้ยละ  
F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   14,409,575.42  16.98 
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   11,921,795.04  14.05 
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   10,475,136.20  12.34 
F5  งานขอ้มลูและสารสนเทศ   7,560,128.26  8.91 
S6  งานจดัการทัว่ไป   6,730,804.05  7.93 
S4  งานธุรการ   6,034,988.43  7.11 
S2  งานการเงินและบญัชี   5,743,660.13  6.77 
F3  งานบริหารระบบความรู ้  5,121,700.55  6.03 
S5  งานยานพาหนะ   4,460,114.65  5.25 
S3  งานพสัดุ   4,321,379.48  5.09 
S1  งานการเจา้หน้าท่ี   4,081,708.92  4.81 
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   4,017,393.42  4.73  

ผลรวมทั้งหมด  84,878,384.55   100.00  
 ค่าเฉล่ีย ( X )  7,073,198.71   
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  3,419,202.40   

 
 จากตารางท่ี 10 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมด เท่ากบั 
84,878,384.55 บาท (แปดสิบส่ีลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามรอ้ยแปดสิบส่ีบาทหา้สิบหา้สตางค)์ มีค่าเฉล่ีย
ต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 7,073,198.71 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3,419,202.40 

โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) มีตน้ทุนค่าแรงสูงสุด เท่ากบั 14,409,575.42 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 16.98 รองลงมา คือ งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) มีตน้ทุนค่าแรง เท่ากบั 11,921,795.04 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 14.05 และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนค่าแรงต า่สุด เท่ากบั 4,017,393.42 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
4.73 
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ตารางที่ 11: แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 
 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 
 

ตน้ทุนค่าแรง 
(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 
ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   14,409,575.42   1,108,428.88   234,601.34  
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   11,921,795.04   917,061.16   267,900.63  
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   10,475,136.20   805,779.71   218,647.67  
F5  งานขอ้มลูและสารสนเทศ   7,560,128.26   581,548.33   289,064.90  
S6  งานจดัการทัว่ไป   6,730,804.05   517,754.16   531,157.18  
S4  งานธุรการ   6,034,988.43   464,229.88   187,698.51  
S2  งานการเงินและบญัชี   5,743,660.13   441,820.01   203,127.31  
F3  งานบริหารระบบความรู ้  5,121,700.55   393,976.97   182,339.27  
S5  งานยานพาหนะ   4,460,114.65   343,085.74   168,417.22  
S3  งานพสัดุ   4,321,379.48   332,413.81   137,722.12  
S1  งานการเจา้หน้าท่ี   4,081,708.92   313,977.61   165,264.74  
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   4,017,393.42   309,030.26   317,183.76   

ผลรวมทั้งหมด  84,878,384.55   6,529,106.50   1,794,953.81  
 ค่าเฉล่ีย ( X )  7,073,198.71    
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  3,419,202.40    

 
 จากตารางท่ี 11 แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าแรง
เฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 7,073,198.71 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3,419,202.40 

โดยงานสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย  (F1) มีต้นทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ 
1,108,428.88 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 234,601.34 รองลงมา คือ งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา 
(F2) ต้นทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 917,061.16 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
267,900.63 และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิตต า่สุด เท่ากับ 309,030.26 
บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 317,183.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

38

ตารางที่ 12: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จ  าแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าแรง จ  านวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 
 1. เงินเดือนและค่าจา้ง   69,387,587.59   81.75  
 2. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง   8,440,837.22   9.94  
 3. เงินประจ าต าแหน่ง/ ค่าตอบแทน   2,479,557.48   2.92  
 4. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ   1,437,056.52   1.69  
 5. ค่าเช่าบา้น   1,119,039.00   1.32  
 6. สมทบประกนัสงัคม   935,626.00   1.10  
 7. ค่าเล่าเรียนบุตร   365,913.00   0.43  
 8. ค่าลงทะเบียน   330,200.00   0.39  
 9. ค่าล่วงเวลา   157,580.00   0.19  
 10. อื่นๆ   224,987.74   0.27  

ผลรวมทั้งหมด  84,878,384.55   100.00  
 
 จากตารางท่ี 12 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมด 
เท่ากบั 84,878,384.55 บาท (แปดสิบสี่ลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามรอ้ยแปดสิบสี่บาทหา้สิบหา้สตางค)์  

เมื่อน ามาจ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า เงินเดือนและค่าจา้งสูงสุด เท่ากบั 69,387,587.59 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 81.75 รองลงมา คือ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง เท่ากบั 8,440,837.22 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.94  และ
ต า่สุดคือ ค่าล่วงเวลา เท่ากบั 157,580.00 คิดเป็นรอ้ยละ 0.19 
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ตารางที่ 13: แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จ  าแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าแรง 
 

ตน้ทุนค่าแรง
ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 
ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 1. เงินเดือนและค่าจา้ง   69,387,587.59   5,337,506.74   1,460,286.45  
 2. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง   8,440,837.22   649,295.17   345,594.39  
 3. เงินประจ าต าแหน่ง/ ค่าตอบแทน   2,479,557.48   190,735.19   89,824.96  
 4. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ   1,437,056.52   110,542.81   130,027.51  
 5. ค่าเช่าบา้น   1,119,039.00   86,079.92   81,720.31  
 6. สมทบประกนัสงัคม   935,626.00   71,971.23   47,850.26  
 7. ค่าเล่าเรียนบุตร   365,913.00   28,147.15   35,914.84  
 8. ค่าลงทะเบียน   330,200.00   25,400.00   18,095.53  
 9. ค่าล่วงเวลา   157,580.00   12,121.54   22,997.12  
 10. อื่นๆ   224,987.74   17,306.75   31,476.71  

ผลรวมทั้งหมด 84,878,384.55  6,529,106.50   1,794,953.81  
 
 จากตารางท่ี 13 แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าแรง
เฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 6,529,106.50 บาท (หกลา้นหา้แสนสองหมื่นเกา้พนัหน่ึงรอ้ยหกบาทหา้สิบสตางค)์ 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,794,953.81 

โดยเงินเดือนและค่าจา้งมีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ 5,337,506.74 บาท รองลงมา คือ 
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 649,295.17 บาท และต า่สุดคือ ค่าล่วงเวลา มีค่าเฉล่ีย
ต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 12,121.54 
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ตน้ทุนค่าวสัด ุ(material cost; MC) 
ตน้ทุนค่าวสัดุ ประกอบดว้ยค่าวสัดุต่างๆ รวมถึง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าจา้งเหมา ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 

ค่าใชส้อยอื่นๆ และค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ ซ่ึงในท่ีน้ีจะน าเสนอตน้ทุนค่าวสัดุ โดย จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจติ 
จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน และจ าแนกตามประเภทตน้ทุน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 14: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจ  าแนกตามศนูยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ  ตน้ทุนค่าวสัด ุ(บาท)   รอ้ยละ  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  4,498,843.89   13.10  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  4,299,844.40   12.52  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  3,000,173.92   8.74  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  2,764,715.46   8.05  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  2,698,846.84   7.86  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  2,561,642.19   7.46  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  2,441,348.70   7.11  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  2,326,425.96   6.78  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  2,278,694.24   6.64  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  2,116,828.40   6.17  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  1,944,755.82   5.66  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  1,943,403.09   5.66  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  1,456,717.25   4.24  

ผลรวมทั้งหมด  34,332,240.16   100.00  
ค่าเฉล่ีย ( X )  2,640,941.55  

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  879,207.30  
 

 
 จากตารางท่ี 14 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด 
เท่ากบั 34,332,240.16 บาท (สามสิบส่ีลา้นสามแสนสามหมื่นสองพนัสองรอ้ยส่ีสิบบาทสิบหกสตางค)์ ตน้ทุนค่า
วัสดุเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 2,640,941.55 บาท (สองลา้นหกแสนส่ีหมื่นเกา้รอ้ยส่ีสิบเอ็ดบาทหา้สิบหา้
สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 879,207.30 

โดยศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 มีต้นทุนค่าวัสดุสูงสุด เท่ากับ 4,498,843.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.10  
รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนค่าวัสดุ เท่ากับ 4,299,844.40 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.52 และศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนค่าวสัดุต า่สุด เท่ากบั 1,456,717.25 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.24 
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ตารางที่ 15: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจ  าแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าวสัด ุ(บาท)   รอ้ยละ  
F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   8,365,572.19  24.37 
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   7,866,937.62  22.91 
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   4,157,039.37  12.11 
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   2,630,781.94  7.66 
F3  งานบริหารระบบความรู ้  2,519,330.45  7.34 
S6  งานจดัการทัว่ไป   2,159,606.70  6.29 
F5  งานขอ้มลูและสารสนเทศ   1,262,858.42  3.68 
S2  งานการเงินและบญัชี   1,227,626.85  3.58 
S4  งานธุรการ   1,133,383.70  3.30 
S3  งานพสัดุ   1,091,528.89  3.18 
S1  งานการเจา้หน้าท่ี   1,088,242.08  3.17 
S5  งานยานพาหนะ   829,331.96  2.42  

ผลรวมทั้งหมด  34,332,240.16   100.00  
 ค่าเฉล่ีย ( X ) 2,861,020.01  
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 2,633,855.31  

 
 จากตารางท่ี 15 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวัสดุ จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าวัสดุทั้งหมด 
เท่ากบั 34,332,240.16 บาท (สามสิบส่ีลา้นสามแสนสามหมื่นสองพนัสองรอ้ยส่ีสิบบาทสิบหกสตางค)์ มีตน้ทุนค่า
วสัดุเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 2,861,020.01 บาท (สองลา้นแปดแสนหกหมื่นหน่ึงพันยี่สิบบาทหน่ึงสตางค)์ มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2,633,855.31 

โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าวสัดุสูงสุด เท่ากบั 8,365,572.19 บาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 24.37 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนค่าวสัดุ เท่ากบั 7,866,937.62 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
22.91 และงานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าวสัดุต า่สุด เท่ากบั 829,331.96 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.42 
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ตารางที่ 16: แสดงตน้ทุนค่าวสัดเุฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 
 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 
 

รวมตน้ทุนค่าวสัด ุ
(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 
ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   8,365,572.19   643,505.55   703,260.13  
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   7,866,937.62   605,149.05   709,996.31  
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   4,157,039.37   319,772.26   728,144.80  
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   2,630,781.94   202,367.84   754,537.89  
F3  งานบริหารระบบความรู ้  2,519,330.45   193,794.65   774,417.36  
S6  งานจดัการทัว่ไป   2,159,606.70   166,123.59   809,413.01  
F5  งานขอ้มลูและสารสนเทศ   1,262,858.42   97,142.96   848,620.58  
S2  งานการเงินและบญัชี   1,227,626.85   94,432.83   892,913.03  
S4  งานธุรการ   1,133,383.70   87,183.36   944,172.76  
S3  งานพสัดุ   1,091,528.89   83,963.76   1,004,307.73  
S1  งานการเจา้หน้าท่ี   1,088,242.08   83,710.93   1,075,553.92  
S5  งานยานพาหนะ   829,331.96   63,794.77   1,160,113.01   

ผลรวมทั้งหมด  34,332,240.16   2,640,941.55   1,247,605.68  
 ค่าเฉล่ีย ( X )  2,861,020.01    
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  2,633,855.31    

 
 จากตารางท่ี 16 แสดงตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าวสัดุ
เฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 2,640,941.55 บาท (สองลา้นหกแสนส่ีหม่ืนเกา้รอ้ยส่ีสิบเอ็ดบาทหา้สิบหา้สตางค)์ มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,247,605.68 

โดยงานสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีต้นทุนค่าวัสดุเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ  
643,505.55 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 703,260.13 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มี
ต้นทุนค่าวัสดุเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ  605,149.05 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
709,996.31 และงานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิตต า่สุด เท่ากบั 63,794.77 บาท มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,160,113.01 
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ตารางที่ 17: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจ  าแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ จ  านวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 
 1) ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ    24,987,316.22   72.78  
 2) ค่าเช่ารถตู ้  3,401,622.36   9.91  
 3) ค่าสาธารณูปโภค   1,608,639.47   4.69  
 4) ค่าวสัดุ   1,383,373.44   4.03  
 5) ค่าจา้งเหมา   1,156,729.64   3.37  
 6) ค่าใชส้อยอื่นๆ   1,135,789.35   3.31  
 7) ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง   658,769.68   1.92  

รวมทั้งหมด  34,332,240.16   100.00  
 
 จากตารางท่ี 17 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด 
เท่ากับ 34,332,240.16 บาท (สามสิบส่ีลา้นสามแสนสามหมื่นสองพันสองรอ้ยส่ีสิบบาทสิบหกสตางค์)  น ามา
จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการสูงสุด เท่ากบั 24,987,316.22 บาท คิด
เป็นร้อยละ 72.78 รองลงมา คือ ค่าเช่ารถตู ้ เท่ากับ 3,401,622.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.91 และค่าน ้ ามัน
เช้ือเพลิงต า่สุด เท่ากบั 658,769.68 บาท คิดเป็นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.92 
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ตารางที่ 18: แสดงตน้ทุนค่าวสัดเุฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จ  าแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ
 

ตน้ทุนค่าวสัดุ
ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 
ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 1) ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ    24,987,316.22   1,922,101.25   683,097.97  
 2) ค่าเช่ารถตู ้  3,401,622.36   261,663.26   162,205.39  
 3) ค่าสาธารณูปโภค   1,608,639.47   123,741.50   46,807.88  
 4) ค่าวสัดุ   1,383,373.44   106,413.34   57,065.76  
 5) ค่าจา้งเหมา   1,156,729.64   88,979.20   44,055.88  
 6) ค่าใชส้อยอื่นๆ   1,135,789.35   87,368.41   151,068.32  
 7) ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง   658,769.68   50,674.59   38,948.88  

รวมทั้งหมด  34,332,240.16   2,640,941.55   879,207.30  
 
 จากตารางท่ี 18 แสดงตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าวสัดุ
เฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2,640,941.55 บาท (สองลา้นหกแสนส่ีหมื่นเกา้รอ้ยส่ีสิบเอ็ดบาทหา้สิบหา้สตางค)์ 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 879,207.30 

โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการมีค่าเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ 1,922,101.25 บาท 
รองลงมา คือ ค่าเช่ารถตู ้มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิตเท่ากบั 261,663.26 บาท และค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง มีค่าเฉล่ียต่อ
ศูนยสุ์ขภาพจิตต า่สุด เท่ากบั 50,674.59 บาท 
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ตารางที่ 19: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ จ  าแนกตามศูนยส์ขุภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ  ตน้ทุนค่าใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการ (บาท)   รอ้ยละ  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  3,240,578.09   12.97  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  3,036,844.00   12.15  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  2,243,871.00   8.98  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  2,235,361.00   8.95  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  2,060,010.00   8.24  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  1,936,563.24   7.75  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  1,871,840.00   7.49  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  1,855,082.00   7.42  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  1,718,196.00   6.88  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  1,565,306.75   6.26  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  1,184,608.14   4.74  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  1,175,213.00   4.70  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  863,843.00   3.46  

ผลรวมทั้งหมด  24,987,316.22   100.00  
ค่าเฉล่ีย ( X )  1,922,101.25  

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  683,097.97  
 

 
 จากตารางท่ี 19 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า 
ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการทั้งหมด เท่ากบั 24,987,316.22 บาท (ยี่สิบส่ีลา้นเกา้แสนแปดหมื่นเจ็ดพนั
สามร้อยสิบหกบาทยี่สิบสองสตางค์) ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ เฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 
1,922,101.25 บาท (หน่ึงลา้นเกา้แสนสองหมื่นสองพนัหน่ึงรอ้ยเอ็ดบาทยี่สิบหา้สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 683,097.97 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการสงูสุด เท่ากบั 3,240,578.09 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 12.97 รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการด าเนินโครงการ เท่ากบั 3,036,844.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.15 และศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13 มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการต า่สุด เท่ากับ 
863,843.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.46 
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ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) 
ตน้ทุนค่าลงทุน ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์คา่ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง ในท่ีน้ีน าเสนอตน้ทุนคา่ลงทุน      

โดย จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามประเภทตน้ทุน และจ าแนกตามหน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 20: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ครุภณัฑ ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ตน้ทุนค่าลงทุน  รอ้ยละ  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  127,285.71   480,000.00   607,285.71   15.50  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  88,562.92   516,000.00   604,562.92   15.43  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  9,852.08   480,000.00   489,852.08   12.50  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  33,944.50   444,000.00   477,944.50   12.20  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  421,117.77   -     421,117.77   10.75  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  261,268.67   123,468.80   384,737.47   9.82  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  119,235.87   159,393.03   278,628.90   7.11  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  29,272.95   174,900.00   204,172.95   5.21  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  168,339.57   -     168,339.57   4.30  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  9,844.18   91,920.00   101,764.18   2.60  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  86,541.58   -     86,541.58   2.21  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  71,539.75   -     71,539.75   1.83  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  22,405.09   -     22,405.09   0.57  

ผลรวมทั้งหมด  1,449,210.66   2,469,681.83   3,918,892.49   100.00  
ค่าเฉล่ีย ( X )  111,477.74   189,975.53   301,453.27   

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  117,600.91   211,089.02   207,726.30   
 
หมายเหตุ :  
1) ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1, 4, 9, 10 และ 12 (จงัหวดัสงขลา) อาคารท่ีท าการมีอายุการใชง้านเกิน 25 ปี ตามขอ้ก าหนดอายุการใชง้านของ
สินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไมม่ีค่าเส่ือมราคา  
2) ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 ใชอ้าคารส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จงัหวดัชลบุรี ไม่มีขอ้มูลตน้ทุน  
3) ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2, 5, 8, 12 (จงัหวดัปัตตานี) เป็นค่าเช่าอาคาร น ามาไวใ้นหมวดน้ีเพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบตน้ทุนระหวา่งศูนย์
สุขภาพจิตในเร่ืองเดียวกนัได ้
 
 จากตารางท่ี 20 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด 
เท่ากบั 3,918,892.49 บาท (สามลา้นเกา้แสนหน่ึงหมื่นแปดพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ แยกเป็น
ค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑ ์1,449,210.66 บาท และค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 2,469,681.83 บาท 

มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 301,453.27 บาท (สามแสนหน่ึงพนัส่ีรอ้ยหา้สิบสามบาท
ยีสิ่บเจ็ดสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 207,726.30 

โดยศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 มีต้นทุนค่าลงทุนสูงสุด เท่ากับ 607,285.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.50 
รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนค่าลงทุน เท่ากับ 604,562.92 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.43 และศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนค่าลงทุนต า่สุด เท่ากบั 22,405.09 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.57 
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ตารางที่ 21: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าลงทุน (บาท)   รอ้ยละ  
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   488,619.86  12.47 
F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   381,462.82  9.73 
S6  งานจดัการทัว่ไป   373,141.91  9.52 
S3  งานพสัดุ   359,151.53  9.16 
F3  งานบริหารระบบความรู ้  342,853.80  8.75 
S4  งานธุรการ   323,753.56  8.26 
F5  งานขอ้มลูและสารสนเทศ   316,674.89  8.08 
S2  งานการเงินและบญัชี   301,685.38  7.70 
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   284,582.12  7.26 
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   272,914.94  6.96 
S1  งานการเจา้หน้าท่ี   266,621.04  6.80 
S5  งานยานพาหนะ   207,430.64  5.29  

ผลรวมทั้งหมด  3,918,892.49   100.00  
 ค่าเฉล่ีย ( X )  326,574.37   
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  71,302.20   

 
 จากตารางท่ี 21 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด 
เท่ากบั 3,918,892.49 บาท (สามลา้นเกา้แสนหน่ึงหมื่นแปดพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ มีตน้ทุน
ค่าลงทุนเฉล่ียต่อหน่วยต้นทุน เท่ากับ 326,574.37 (สามแสนสองหมื่นหกพันหา้รอ้ยเจ็ดสิบส่ีบาทสามสิบเจ็ด
สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 71,302.20 

โดยงานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) มีต้นทุนค่าลงทุนสูงสุด เท่ากับ 488,619.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.47 รองลงมา คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) เท่ากบั 381,462.82 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.73 และ
งานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าลงทุนต า่สุด เท่ากบั 207,430.64 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.29 
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ตารางที่ 22: แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 
 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 
 

รวมตน้ทุนค่าลงทุน 
(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 
ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   488,619.86   37,586.14   26,653.57  
F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   381,462.82   29,343.29   18,526.90  
S6  งานจดัการทัว่ไป   373,141.91   28,703.22   24,766.58  
S3  งานพสัดุ   359,151.53   27,627.04   29,445.84  
F3  งานบริหารระบบความรู ้  342,853.80   26,373.37   23,443.16  
S4  งานธุรการ   323,753.56   24,904.12   24,043.48  
F5  งานขอ้มลูและสารสนเทศ   316,674.89   24,359.61   15,641.49  
S2  งานการเงินและบญัชี   301,685.38   23,206.57   23,905.24  
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   284,582.12   21,890.93   21,400.82  
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   272,914.94   20,993.46   15,532.03  
S1  งานการเจา้หน้าท่ี   266,621.04   20,509.31   19,491.49  
S5  งานยานพาหนะ   207,430.64   15,956.20   14,653.84   

ผลรวมทั้งหมด  3,918,892.49   301,453.27   207,726.30  
 
 จากตารางท่ี 22 แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่า
ลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 301,453.27 บาท (สามแสนหน่ึงพนัส่ีรอ้ยหา้สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค)์ มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 207,726.30 

โดยงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิตสูงสุด เท่ากบั 37,586.14 บาท 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 26,653.57 รองลงมา คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) มีตน้ทุนค่า
ลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 29,343.29 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 18,526.90 และงาน
ยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิตต า่สุด เท่ากบั 15,956.20 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 114,653.84 
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ตารางที่ 23: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จ  าแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าลงทุน จ  านวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 
1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง  2,469,681.83  63.02  
2. ค่าครุภณัฑ ์  1,449,210.66   36.98  

รวม  3,918,892.49   100.00  
 
 จากตารางท่ี 23 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด 
เท่ากบั 3,918,892.49 บาท (สามลา้นเกา้แสนหน่ึงหม่ืนแปดพนัแปดรอ้ยเกา้สิบสองบาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ เมื่อน ามา
จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า เป็นค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง เท่ากบั 2,469,681.83 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 63.02 และค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑ ์เท่ากบั 1,449,210.66 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 36.98 

ทั้งน้ี ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1, 4, 9, 10 และ 12 (จงัหวดัสงขลา) อาคารท่ีท าการมีอายุการใชง้านเกิน 25 ปี 
ตามขอ้ก าหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 ใชอ้าคาร
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จงัหวดัชลบุรี ไม่มีขอ้มูลตน้ทุน และศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2, 5, 8, 12 (จงัหวดั
ปัตตานี) เป็นค่าเช่าอาคาร น ามาไวใ้นหมวดน้ีเพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบตน้ทุนระหว่างศูนยสุ์ขภาพจิตในเร่ือง
เดียวกนัได ้
 
ตารางที่ 24: แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จ  าแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าลงทุน 
 

ตน้ทุนค่าลงทุน
ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 
ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง  2,469,681.83   189,975.53   211,089.02  
2. ค่าครุภณัฑ ์  1,449,210.66   111,477.74   117,600.91  

รวม  3,918,892.49   301,453.27   207,726.30  
 
 จากตารางท่ี 24 แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต จ าแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่า
ลงทุนเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 301,453.27 บาท (สามแสนหน่ึงพนัส่ีรอ้ยหา้สิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค)์ มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 207,726.30 

โดยค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 189,975.53 บาท และค่าครุภัณฑ์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 
111,477.74 บาท 
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ส่วนที่ 2 ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) 
 

ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) และ
ตน้ทุนทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยงานอื่น (indirect cost) โดยคิดเฉพาะตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่าวสัดุของ
หน่วยตน้ทุน โดยไม่รวมตน้ทุนค่าลงทุน ในท่ีน้ีน าเสนอตน้ทุนด าเนินการ โดย จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต และจ าแนก
ตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 25: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการ จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ LC MC OC รอ้ยละ 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  11,904,726.52   4,498,843.89   16,403,570.41   13.76  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  7,791,715.00   4,299,844.40   12,091,559.40   10.14  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  6,590,023.22   2,698,846.84   9,288,870.06   7.79  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  6,689,773.00   2,441,348.70   9,131,121.70   7.66  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  6,700,925.02   2,326,425.96   9,027,350.98   7.57  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  6,168,220.00   2,764,715.46   8,932,935.46   7.49  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  5,594,232.00   3,000,173.92   8,594,405.92   7.21  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  5,825,452.54   2,561,642.19   8,387,094.73   7.04  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  6,229,571.82   1,943,403.09   8,172,974.91   6.86  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  5,908,837.82   1,944,755.82   7,853,593.64   6.59  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  5,693,789.52   2,116,828.40   7,810,617.92   6.55  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  4,702,742.09   2,278,694.24   6,981,436.33   5.86  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  5,078,376.00   1,456,717.25   6,535,093.25   5.48  

ผลรวมทั้งหมด  84,878,384.55   34,332,240.16   119,210,624.71   100.00  
ค่าเฉล่ีย ( X )  6,529,106.50   2,640,941.55   9,170,048.05  

 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  1,794,953.81   879,207.30   2,552,840.55  
 

 
จากตารางท่ี 25 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการ จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนด าเนินการ 

(OC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เท่ากบั 119,210,624.71 บาท (หน่ึงรอ้ยสิบเกา้ลา้นสองแสนหน่ึงหมื่นหก
รอ้ยยี่สิบส่ีบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)์ โดยแยกเป็น ตน้ทุนค่าแรง (LC) เท่ากบั  84,878,384.55 บาท (แปดสิบส่ีลา้น
แปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัสามรอ้ยแปดสิบสี่บาทหา้สิบหา้สตางค)์ และตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เท่ากบั 34,332,240.16 
บาท (สามสิบสี่ลา้นสามแสนสามหมื่นสองพนัสองรอ้ยส่ีสิบบาทสิบหกสตางค)์ 

ตน้ทุนด าเนินการ (OC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 9,170,048.05 บาท (เกา้ลา้นหน่ึงแสนเจ็ด
หม่ืนส่ีสิบแปดบาทหา้สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2,552,840.55 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนด าเนินการสูงท่ีสุด เท่ากับ 16,403,570.41 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.76 
รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนด าเนินการ เท่ากบั 12,091,559.40 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.14 และศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 13 ตน้ทุนด าเนินการต า่ท่ีสุด เท่ากบั 6,535,093.25 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.48 
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ตารางที่ 26: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการ จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั หน่วยตน้ทุน LC MC OC รอ้ยละ 
F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย   14,409,575.42   8,365,572.19   22,775,147.61   19.10  
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   10,475,136.20   7,866,937.62   18,342,073.82   15.39  
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   11,921,795.04   4,157,039.37   16,078,834.41   13.49  
S6  งานจดัการทัว่ไป   6,730,804.05   2,159,606.70   8,890,410.75   7.46  
F5  งานขอ้มูลและสารสนเทศ   7,560,128.26   1,262,858.42   8,822,986.68   7.40  
F3  งานบริหารระบบความรู ้  5,121,700.55   2,519,330.45   7,641,031.00   6.41  
S4  งานธุรการ   6,034,988.43   1,133,383.70   7,168,372.13   6.01  
S2  งานการเงินและบญัชี   5,743,660.13   1,227,626.85   6,971,286.98   5.85  
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   4,017,393.42   2,630,781.94   6,648,175.36   5.58  
S3  งานพสัดุ   4,321,379.48   1,091,528.89   5,412,908.37   4.54  
S5  งานยานพาหนะ   4,460,114.65   829,331.96   5,289,446.60   4.44  
S1  งานการเจา้หนา้ที่   4,081,708.92   1,088,242.08   5,169,950.99   4.34   

ผลรวมทั้งหมด  84,878,384.55   34,332,240.16   119,210,624.71   100.00   
ค่าเฉล่ีย ( X )  7,073,198.71   2,861,020.01   9,934,218.73  

 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  3,419,202.40   2,633,855.31   5,822,075.71  
 

 
จากตารางท่ี 26 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการ จ าแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนด าเนินการ (OC) 

ของศูนยสุ์ขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เท่ากบั 119,210,624.71 บาท (หน่ึงรอ้ยสิบเกา้ลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืนหกรอ้ยยีสิ่บ
ส่ีบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)์  

โดยแยกเป็น ตน้ทุนค่าแรง (LC) เท่ากบั 84,878,384.55 บาท (แปดสิบส่ีลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพนั
สามรอ้ยแปดสิบสี่บาทหา้สิบหา้สตางค)์ และตน้ทุนคา่วสัดุ (MC) เท่ากบั 34,332,240.16 บาท (สามสิบสี่ลา้นสาม
แสนสามหมื่นสองพนัสองรอ้ยส่ีสิบบาทสิบหกสตางค)์ 

ตน้ทุนด าเนินการ (OC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 9,934,218.73 บาท (เกา้ลา้นเกา้แสนสามหมื่น
ส่ีพนัสองรอ้ยสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค)์ มส่ีวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 5,822,075.71 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนด าเนินการสูงท่ีสุด เท่ากบั  22,775,147.61 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 19.10 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนด าเนินการ เท่ากบั 18,342,073.82 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 15.39 และงานการเจา้หน้าท่ี (S1) ตน้ทุนด าเนินการต า่ท่ีสุด เท่ากบั 5,169,950.99 บาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 4.34 
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ตารางที่ 27: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการ จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั (แสดงองคป์ระกอบตน้ทุน
ทางตรงและตน้ทุนทางออ้มจากการปันสว่น) 
 

รหสั หน่วยตน้ทุนงานหลกั Direct OC Indirect OC OC รอ้ยละ 
F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย   22,775,147.61   11,053,458.55   33,828,606.16   28.38  
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   18,342,073.82   11,857,481.35   30,199,555.17   25.33  
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   16,078,834.41   4,790,086.64   20,868,921.05   17.51  
F5  งานขอ้มูลและสารสนเทศ   8,822,986.68   3,797,071.96   12,620,058.64   10.59  
F3  งานบริหารระบบความรู ้  7,641,031.00   4,229,848.74   11,870,879.74   9.96  
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   6,648,175.36   3,174,428.59   9,822,603.96   8.24   

ผลรวมทั้งหมด  80,308,248.88   38,902,375.83   119,210,624.71   100.00   
ค่าเฉล่ีย ( X )  13,384,708.15   6,483,729.30   19,868,437.45  

 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  6,621,089.76   3,895,577.96   10,198,411.31  
 

 
จากตารางท่ี 27 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการ จ าแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั (แสดงองคป์ระกอบ

ตน้ทุนทางตรงและตน้ทุนทางออ้มจากการปันส่วน) พบว่า ตน้ทุนด าเนินการ (OC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกัทั้ง 6 
หน่วย เท่ากบั 119,210,624.71 บาท (หน่ึงรอ้ยสิบเกา้ลา้นสองแสนหน่ึงหม่ืนหกรอ้ยยีสิ่บสี่บาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)์ 

โดยแยกเป็น ตน้ทุนด าเนินการทางตรง ของหน่วยตน้ทุนงานหลัก (Direct OC) เท่ากบั 80,308,248.88  
บาท (แปดสิบลา้นสามแสนแปดพนัสองรอ้ยส่ีสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค)์ และตน้ทุนด าเนินการทางออ้ม ท่ีได้
จากการปันส่วนของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (Indirect OC) เท่ากบั 38,902,375.83 บาท (สามสิบแปดลา้นเกา้
แสนสองพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบหา้บาทแปดสิบสามสตางค)์ 

ตน้ทุนด าเนินการ (OC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุนงานหลัก เท่ากบั 19,868,437.45 บาท (สิบเกา้ลา้น
แปดแสนหกหม่ืนแปดพนัส่ีรอ้ยสามสิบเจ็ดบาทส่ีสิบหา้สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,198,411.31 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) มีตน้ทุนด าเนินการสูงท่ีสุด เท่ากบั 33,828,606.16 บาท คิดเป็น
รอ้ยละ 28.38 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนด าเนินการ เท่ากบั 30,199,555.17 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 25.33 และต า่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนด าเนินการ เท่ากบั 9,822,603.96 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 8.24 
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ส่วนที่ 3 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 
 

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของแต่ละหน่วยต้นทุน เป็นผลรวมของต้นทุนค่าแรง    
(labor costs; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material costs; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital costs; CC) ของหน่วยตน้ทุน
น้ันๆ   รวมทั้งส้ินมีต้นทุนทางตรง 12 หน่วยต้นทุน เป็นหน่วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) 
จ านวน 6 หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) จ านวน 6 หน่วย ในท่ีน้ีน าเสนอตน้ทุน
ทางตรงทั้งหมด โดย จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต และจ าแนกตามหน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 28: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ  าแนกตามศูนย์
สุขภาพจติ 
 

 
หน่วยตน้ทุน 

ตน้ทุนค่าแรง 
(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวัสดุ 
(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 
(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
(Total Direct Costs) 

จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 11,904,726.52 69.98 4,498,843.89 26.45 607,285.71 3.57 17,010,856.12 100.00  

14.03 
 

13.10 
 

15.50 
 

13.82 
 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 7,791,715.00 63.98 4,299,844.40 35.31 86,541.58 0.71 12,178,100.98 100.00  
9.18 

 
12.52 

 
2.21 

 
9.89 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 6,590,023.22 69.68 2,698,846.84 28.54 168,339.57 1.78 9,457,209.63 100.00  
7.76 

 
7.86 

 
4.30 

 
7.68 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 6,168,220.00 66.20 2,764,715.46 29.67 384,737.47 4.13 9,317,672.93 100.00  
7.27 

 
8.05 

 
9.82 

 
7.57 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 6,689,773.00 72.69 2,441,348.70 26.53 71,539.75 0.78 9,202,661.45 100.00  
7.88 

 
7.11 

 
1.83 

 
7.47 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 6,700,925.02 73.40 2,326,425.96 25.48 101,764.18 1.11 9,129,115.16 100.00  
7.89 

 
6.78 

 
2.60 

 
7.41 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 5,594,232.00 63.05 3,000,173.92 33.81 278,628.90 3.14 8,873,034.82 100.00  
6.59 

 
8.74 

 
7.11 

 
7.21 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 5,825,452.54 66.14 2,561,642.19 29.08 421,117.77 4.78 8,808,212.50 100.00  
6.86 

 
7.46 

 
10.75 

 
7.15 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 5,908,837.82 70.82 1,944,755.82 23.31 489,852.08 5.87 8,343,445.73 100.00  
6.96 

 
5.66 

 
12.50 

 
6.78 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 5,693,789.52 68.69 2,116,828.40 25.54 477,944.50 5.77 8,288,562.42 100.00  
6.71 

 
6.17 

 
12.20 

 
6.73 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 6,229,571.82 76.01 1,943,403.09 23.71 22,405.09 0.27 8,195,380.00 100.00  
7.34 

 
5.66 

 
0.57 

 
6.66 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 4,702,742.09 61.99 2,278,694.24 30.04 604,562.92 7.97 7,585,999.25 100.00  
5.54 

 
6.64 

 
15.43 

 
6.16 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 5,078,376.00 75.36 1,456,717.25 21.62 204,172.95 3.03 6,739,266.20 100.00  
5.98 

 
4.24 

 
5.21 

 
5.47 

 

ผลรวมทั้งหมด 84,878,384.55 68.93 34,332,240.16 27.88 3,918,892.49 3.18 123,129,517.20 100.00 
 100.00  100.00  100.00  100.00  

ค่าเฉล่ีย 6,529,106.50 
 

2,640,941.55 
 

301,453.27 
 

9,471,501.32 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,794,953.81 
 

879,207.30 
 

207,726.30 
 

2,590,038.67 
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จากตารางท่ี 28 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จ าแนก       
ตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 123,129,517.20 บาท (หน่ึง
รอ้ยยีสิ่บสามลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยสิบเจ็ดบาทยีสิ่บสตางค)์ 

โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นตน้ทุนค่าแรง (LC) จ านวน 84,878,384.55 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 68.93 
ตน้ทุนค่าวัสดุ (MC) จ านวน 34,332,240.16 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.88 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) จ านวน 
3,918,892.49 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.18 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของศูนยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 9,471,501.32 
บาท (เก้าล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2,590,038.67 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
เท่ากับ 17,010,856.12 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.82 รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
เท่ากบั 12,178,100.98 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.89 และต า่ท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
เท่ากบั 6,739,266.20 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.47 

เมื่อพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน พบว่า มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 6,529,106.50 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
1,794,953.81 ตน้ทุนค่าวัสดุ (MC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 2,640,941.55 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 879,207.30 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 301,453.27 บาท 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 207,726.30 
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ตารางที่ 29: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยตน้ทุนงาน
หลกั (functional cost centers: FCC) จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

หน่วยตน้ทุน 
งานหลกั 
(FCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 
(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวัสดุ 
(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 
(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
(Total Direct Costs) 

จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 6,181,022.52  60.09  3,783,349.58  36.78  322,045.71  3.13  10,286,417.81 100.00  

11.55 
 

14.12 
 

15.43 
 

12.48 
 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 4,806,726.80  54.55  3,927,642.32  44.57  76,990.38  0.87  8,811,359.50 100.00  
8.98 

 
14.65 

 
3.69 

 
10.69 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 4,752,610.33  67.27  2,257,925.40  31.96  54,859.34  0.78  7,065,395.07 100.00  
8.88 

 
8.42 

 
2.63 

 
8.57 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 4,567,572.00  69.03  1,992,353.75  30.11  57,277.58  0.87  6,617,203.33 100.00  
8.54 

 
7.43 

 
2.74 

 
8.03 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 4,108,524.03  63.62  2,260,365.89  35.00  88,634.20  1.37  6,457,524.11 100.00  
7.68 

 
8.43 

 
4.25 

 
7.84 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 3,757,298.14  58.33  2,459,700.53  38.19  224,444.61  3.48  6,441,443.27 100.00  
7.02 

 
9.18 

 
10.75 

 
7.82 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 4,300,359.31  69.87  1,629,200.77  26.47  225,485.59  3.66  6,155,045.67 100.00  
8.04 

 
6.08 

 
10.80 

 
7.47 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 3,919,154.65  64.52  1,835,727.11  30.22  319,667.79  5.26  6,074,549.56 100.00  
7.32 

 
6.85 

 
15.32 

 
7.37 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 3,621,994.02  60.18  2,223,080.36  36.94  173,237.05  2.88  6,018,311.42 100.00  
6.77 

 
8.29 

 
8.30 

 
7.30 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 3,686,512.88  73.61  1,076,594.07  21.50  244,832.01  4.89  5,007,938.96 100.00  
6.89 

 
4.02 

 
11.73 

 
6.08 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 3,676,211.54  74.34  1,256,008.19  25.40  13,225.05  0.27  4,945,444.77 100.00  
6.87 

 
4.69 

 
0.63 

 
6.00 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 3,209,829.37  73.44  1,047,677.65  23.97  113,224.95  2.59  4,370,731.97 100.00  
6.00 

 
3.91 

 
5.42 

 
5.30 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 2,917,913.31  70.41  1,052,894.38  25.41  173,184.18  4.18  4,143,991.87 100.00  
5.45 

 
3.93 

 
8.30 

 
5.03 

 

ผลรวมทั้งหมด 53,505,728.89  64.94  26,802,519.99  32.53  2,087,108.43  2.53  82,395,357.31 100.00 
 100.00  100.00  100.00  100.00  

ค่าเฉล่ีย  4,115,825.30  
 

 2,061,732.31  
 

 160,546.80  
 

 6,338,104.41  
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  838,179.69  
 

 940,596.88  
 

 102,085.19  
 

 1,706,280.60  
 

 
จากตารางท่ี 29 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วย

ตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของ
หน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 82,395,357.31 บาท (แปดสิบสองลา้นสามแสนเกา้หมื่นหา้พนั
สามรอ้ยหา้สิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค)์  

โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นตน้ทุนค่าแรง (LC) เท่ากบั 53,505,728.89 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 60.93 
ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) เท่ากับ 26,802,519.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.79 และต้นทุนค่าลงทุน (CC) เท่ากับ 
2,087,108.43 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.28 

ต้นทุนทางตรงทั้ งหมดของหน่วยต้นทุนงานหลัก (FCC) มีค่า เฉ ล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต เ ท่ากับ  
6,338,104.41 บาท (หกลา้นสามแสนสามหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยส่ีบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1,706,280.60 

โดยหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 
12 มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 10,286,417.81 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.48 รองลงมาคือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 
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มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 8,811,359.50 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.69 และต า่ท่ีสุดคือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มี
ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 4,143,991.87 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.03 

เมื่อพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน พบว่า หน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 4,115,825.30 บาท มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 838,179.69 ต้นทุนค่าวัสดุ  (MC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต  เท่ากับ  
2,061,732.31 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 940,596.88 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากบั 160,546.80 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 102,085.19 
 
ตารางที่ 30: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยตน้ทุนงาน
สนบัสนุน (support cost centers: SCC) จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

หน่วยตน้ทุน 
งานสนับสนุน 

(SCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 
(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวัสดุ 
(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 
(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
(Total Direct Costs) 

จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 5,723,704.00 85.12 715,494.31 10.64 285,240.00 4.24 6,724,438.31 100.00  

18.24 
 

9.50 
 

15.57 
 

16.51 
 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 1,784,828.78 51.85 1,225,799.86 35.61 431,378.73 12.53 3,442,007.37 100.00  
5.69 

 
16.28 

 
23.55 

 
8.45 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 2,984,988.20 88.66 372,202.08 11.06 9,551.21 0.28 3,366,741.49 100.00  
9.51 

 
4.94 

 
0.52 

 
8.27 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 2,222,324.94 66.63 868,161.76 26.03 245,020.07 7.35 3,335,506.77 100.00  
7.08 

 
11.53 

 
13.38 

 
8.19 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 2,553,360.28 78.57 687,394.90 21.15 9,180.05 0.28 3,249,935.23 100.00  
8.14 

 
9.13 

 
0.50 

 
7.98 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 2,481,499.19 82.73 438,480.95 14.62 79,705.37 2.66 2,999,685.51 100.00  
7.91 

 
5.82 

 
4.35 

 
7.36 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 2,410,921.86 83.82 305,014.93 10.60 160,292.87 5.57 2,876,229.66 100.00  
7.68 

 
4.05 

 
8.75 

 
7.06 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 1,972,237.98 69.09 777,093.56 27.22 105,391.86 3.69 2,854,723.40 100.00  
6.29 

 
10.32 

 
5.75 

 
7.01 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 1,906,297.89 69.73 725,915.07 26.55 101,449.99 3.71 2,733,662.95 100.00  
6.08 

 
9.64 

 
5.54 

 
6.71 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 2,122,201.00 82.08 448,994.96 17.37 14,262.17 0.55 2,585,458.13 100.00  
6.76 

 
5.96 

 
0.78 

 
6.35 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 1,868,546.63 78.89 409,039.60 17.27 90,948.00 3.84 2,368,534.24 100.00  
5.96 

 
5.43 

 
4.96 

 
5.81 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 1,393,430.21 65.31 487,627.63 22.86 252,458.91 11.83 2,133,516.75 100.00  
4.44 

 
6.48 

 
13.78 

 
5.24 

 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 1,948,314.69 94.41 68,500.56 3.32 46,904.84 2.27 2,063,720.09 100.00  
6.21 

 
0.91 

 
2.56 

 
5.07 

 

ผลรวมทั้งหมด 31,372,655.66 77.02 7,529,720.17 18.49 1,831,784.06 4.50 40,734,159.89 100.00 
 100.00  100.00  100.00  100.00  

ค่าเฉล่ีย 2,413,281.20 
 

579,209.24 
 

140,906.47 
 

3,133,396.91 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1,073,574.66 
 

295,168.67 
 

128,259.63 
 

1,170,839.39 
 

 
จากตารางท่ี 30 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วย

ตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) 
ของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ของศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 40,734,159.89 บาท (ส่ีสิบลา้นเจ็ดแสนสามหมื่นส่ีพนั
หน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้บาทแปดสิบเกา้สตางค)์ 
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โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นตน้ทุนค่าแรง (LC) เท่ากบั 31,372,655.66 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 77.02 
ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) เท่ากับ 7,529,720.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.49 และต้นทุนค่าลงทุน (CC) เท่ากับ 
1,831,784.06 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.50 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มคี่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 
3,133,396.91 บาท (สามลา้นหน่ึงแสนสามหมื่นสามพนัสามรอ้ยเกา้สิบหกบาทเกา้สิบเอ็ดสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1,170,839.39 

โดยหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสูงท่ีสุด คือ ศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 6,724,438.31 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 16.51 รองลงมาคือ ศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 3,442,007.37 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.45 และต า่ท่ีสุดคือ ศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 11 มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 2,063,720.09 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.07 

เมื่อพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน พบว่า หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์
สุขภาพจิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 
2,413,281.20 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,073,574.66 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากบั 579,209.24 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 295,168.67 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) มี
ค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 140,906.47 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 128,259.63 
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ตารางที่ 31: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ  าแนกตามหน่วย
ตน้ทุน 
 

ชื่อหน่วยตน้ทุน 
ตน้ทุนค่าแรง 
(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวัสดุ 
(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 
(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
(Total Direct Costs) 

จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ 
งานสนับสนุนและ 
พฒันาเครือข่าย (F1) 

14,409,575.42 62.23 8,365,572.19 36.13 381,462.82 1.65 23,156,610.43 100.00 
16.98 

 
24.37 

 
9.73 

 
18.81 

 

งานฝึกอบรมและ 
สมัมนา (F4) 

10,475,136.20 55.63 7,866,937.62 41.78 488,619.86 2.59 18,830,693.69 100.00 
12.34 

 
22.91 

 
12.47 

 
15.29 

 

งานก ากบัดูแล ให ้
ค าปรึกษา (F2) 

11,921,795.04 72.91 4,157,039.37 25.42 272,914.94 1.67 16,351,749.35 100.00 
14.05 

 
12.11 

 
6.96 

 
13.28 

 

งานจดัการทัว่ไป (S6) 
  

6,730,804.05 72.66 2,159,606.70 23.31 373,141.91 4.03 9,263,552.66 100.00 
7.93 

 
6.29 

 
9.52 

 
7.52 

 

งานขอ้มูลและ 
สารสนเทศ (F5) 

7,560,128.26 82.72 1,262,858.42 13.82 316,674.89 3.46 9,139,661.56 100.00 
8.91 

 
3.68 

 
8.08 

 
7.42 

 

งานบริหารระบบความรู ้
(F3) 

5,121,700.55 64.15 2,519,330.45 31.56 342,853.80 4.29 7,983,884.80 100.00 
6.03 

 
7.34 

 
8.75 

 
6.48 

 

งานธุรการ (S4) 
  

6,034,988.43 80.55 1,133,383.70 15.13 323,753.56 4.32 7,492,125.69 100.00 
7.11 

 
3.30 

 
8.26 

 
6.08 

 

งานการเงินและบญัชี 
(S2) 

5,743,660.13 78.97 1,227,626.85 16.88 301,685.38 4.15 7,272,972.35 100.00 
6.77 

 
3.58 

 
7.70 

 
5.91 

 

งานวิกฤตสุขภาพจิต 
(F6) 

4,017,393.42 57.95 2,630,781.94 37.95 284,582.12 4.10 6,932,757.48 100.00 
4.73 

 
7.66 

 
7.26 

 
5.63 

 

งานพสัดุ (S3) 
  

4,321,379.48 74.87 1,091,528.89 18.91 359,151.53 6.22 5,772,059.90 100.00 
5.09 

 
3.18 

 
9.16 

 
4.69 

 

งานยานพาหนะ (S5) 
  

4,460,114.65 81.14 829,331.96 15.09 207,430.64 3.77 5,496,877.24 100.00 
5.25 

 
2.42 

 
5.29 

 
4.46 

 

งานการเจา้หน้าท่ี (S1) 
  

4,081,708.92 75.08 1,088,242.08 20.02 266,621.04 4.90 5,436,572.03 100.00 
4.81 

 
3.17 

 
6.80 

 
4.42 

 

ผลรวมทั้งหมด 84,878,384.55 68.93 34,332,240.16 27.88 3,918,892.49 3.18 123,129,517.20 100.00  
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 

ค่าเฉล่ีย  7,073,198.71  
 

 2,861,020.01  
 

 326,574.37  
 

 10,260,793.10  
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3,419,202.40  
 

 2,633,855.31  
 

 71,302.20  
 

 5,862,561.70  
 

 
จากตารางท่ี 31 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ าแนกตาม

หน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (Total Direct Costs) เท่ากบั 123,129,517.20 บาท (หน่ึงรอ้ยยีสิ่บสาม
ลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยสิบเจ็ดบาทยีสิ่บสตางค)์ โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (Labor Costs) 
รอ้ยละ 68.93 ค่าวสัดุ (Material Costs) รอ้ยละ 27.88 และค่าลงทุน (Capital Costs) รอ้ยละ 3.18 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของศูนยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 10,260,793.10 บาท (สิบ
ลา้นสองแสนหกหม่ืนเจ็ดรอ้ยเกา้สิบสามบาทสิบสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 5,862,561.70 

หน่วยตน้ทุนท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสูงท่ีสุด คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) มีตน้ทุนทางตรง
ทั้งหมด เท่ากบั 23,156,610.43 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 18.81 รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุน
ทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 18,830,693.69 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.92 และต า่ท่ีสุด คือ งานการเจา้หน้าท่ี (S1) มี
ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 5,436,572.03 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.42 
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ตารางที่ 32: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ  าแนกตามหน่วย
ตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) 
 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั 
(FCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 
(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวัสดุ 
(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 
(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
(Total Direct Costs) 

จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ 
งานสนับสนุนและ 
พฒันาเครือข่าย (F1) 

14,409,575.42 62.23 8,365,572.19 36.13 381,462.82 1.65 23,156,610.43 100.00 
26.93 

 
31.21 

 
18.28 

 
28.10 

 

งานฝึกอบรมและ 
สมัมนา (F4) 

10,475,136.20 55.63 7,866,937.62 41.78 488,619.86 2.59 18,830,693.69 100.00 
19.58 

 
29.35 

 
23.41 

 
22.85 

 

งานก ากบัดูแล 
ใหค้ าปรึกษา (F2) 

11,921,795.04 72.91 4,157,039.37 25.42 272,914.94 1.67 16,351,749.35 100.00 
22.28 

 
15.51 

 
13.08 

 
19.85 

 

งานขอ้มูลและ 
สารสนเทศ (F5) 

7,560,128.26 82.72 1,262,858.42 13.82 316,674.89 3.46 9,139,661.56 100.00 
14.13 

 
4.71 

 
15.17 

 
11.09 

 

งานบริหารระบบ 
ความรู ้(F3) 

5,121,700.55 64.15 2,519,330.45 31.56 342,853.80 4.29 7,983,884.80 100.00 
9.57 

 
9.40 

 
16.43 

 
9.69 

 

งานวิกฤตสุขภาพจิต 
(F6) 

4,017,393.42 57.95 2,630,781.94 37.95 284,582.12 4.10 6,932,757.48 100.00 
7.51 

 
9.82 

 
13.64 

 
8.41 

 

ผลรวมทั้งหมด 53,505,728.89 64.94 26,802,519.99 32.53 2,087,108.43 2.53 82,395,357.31 100.00  
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 

ค่าเฉล่ีย  8,917,621.48  
 

 4,467,086.66  
 

 347,851.41  
 

 13,732,559.55  
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4,046,640.77  
 

 2,976,109.99  
 

 79,449.25  
 

 6,663,979.94  
 

 
จากตารางท่ี 32 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ าแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
เท่ากบั 82,395,357.31 บาท  (แปดสิบสองลา้นสามแสนเกา้หมื่นหา้พนัสามรอ้ยหา้สิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค)์ 
โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็น ตน้ทุนค่าแรง (LC) รอ้ยละ 64.94 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 32.53 และตน้ทุน
ค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 2.53  

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 13,732,559.55 
บาท (สิบสามลา้นเจ็ดแสนสามหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยหา้สิบเกา้บาทหา้สิบหา้สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
6,663,979.94 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสูงท่ีสุด คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) 
มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 23,156,610.43 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.10 รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา 
(F4) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 18,830,693.69 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.85 และต า่ท่ีสุด คือ งานวิกฤต
สุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 6,932,757.48 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.41 
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ตารางที่ 33: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ  าแนกตามหน่วย
ตน้ทุนงานสนบัสนุน (support cost centers; SCC) 
 

หน่วยตน้ทุน 
งานสนับสนุน (SCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 
(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวัสดุ 
(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 
(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
(Total Direct Costs) 

จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ 
 งานจดัการทัว่ไป   6,730,804.05   72.66   2,159,606.70   23.31   373,141.91   4.03   9,263,552.66   100.00  
 (S6)   21.45  

 
 28.68  

 
 20.37  

 
 22.74  

 

 งานธุรการ   6,034,988.43   80.55   1,133,383.70   15.13   323,753.56   4.32   7,492,125.69   100.00  
 (S4)   19.24  

 
 15.05  

 
 17.67  

 
 18.39  

 

 งานการเงินและ   5,743,660.13   78.97   1,227,626.85   16.88   301,685.38   4.15   7,272,972.35   100.00  
 บญัชี (S2)   18.31  

 
 16.30  

 
 16.47  

 
 17.85  

 

 งานพสัดุ   4,321,379.48   74.87   1,091,528.89   18.91   359,151.53   6.22   5,772,059.90   100.00  
 (S3)   13.77  

 
 14.50  

 
 19.61  

 
 14.17  

 

 งานยานพาหนะ   4,460,114.65   81.14   829,331.96   15.09   207,430.64   3.77   5,496,877.24   100.00  
 (S5)   14.22  

 
 11.01  

 
 11.32  

 
 13.49  

 

 งานการเจา้หน้าท่ี   4,081,708.92   75.08   1,088,242.08   20.02   266,621.04   4.90   5,436,572.03   100.00  
 (S1)   13.01  

 
 14.45  

 
 14.56  

 
 13.35  

 

ผลรวมทั้งหมด  31,372,655.66   77.02   7,529,720.17   18.49   1,831,784.06   4.50   40,734,159.89   100.00   
 100.00  

 
 100.00  

 
 100.00  

 
 100.00  

 

ค่าเฉล่ีย  5,228,775.94  
 

 1,254,953.36  
 

 305,297.34  
 

 6,789,026.65  
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1,086,383.36  
 

 462,509.97  
 

 61,531.43  
 

 1,508,962.27  
 

 
จากตารางท่ี 33 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ าแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงาน
สนับสนุน เท่ากบั 40,734,159.89 บาท (ส่ีสิบลา้นเจ็ดแสนสามหมื่นส่ีพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้บาทแปดสิบเกา้สตางค)์ 
โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็น ตน้ทุนค่าแรง (LC) รอ้ยละ 77.02 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 18.49 และตน้ทุน
ค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 4.50 

ต้นทุนทางตรงทั้ งหมดของหน่วยต้นทุนงานสนับสนุน (SCC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยต้นทุน เท่ากับ 
6,789,026.65 บาท (หกลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นเกา้พนัยี่สิบหกบาทหกสิบหา้สตางค์) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 1,508,962.27 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) ท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสูงท่ีสุด คือ งานจดัการทัว่ไป (S6) มีตน้ทุน
ทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 9,263,552.66 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 22.74 รองลงมา คือ งานธุรการ (S4) มีตน้ทุนทางตรง
ทั้งหมด เท่ากับ 7,492,125.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.39 และต า่ท่ีสุด คือ งานการเจา้หน้าท่ี (S1) มีต้นทุน
ทางตรงทั้งหมด เท่ากบั 5,436,572.03 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.35 
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ตารางที่ 34: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ  าแนกตามหน่วย
ตน้ทุนงานหลกัและงานสนบัสนุน 
 

หน่วยตน้ทุน 
ตน้ทุนค่าแรง 
(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวัสดุ 
(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 
(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 
(Total Direct Costs) 

จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ จ  านวนเงิน รอ้ยละ 
งานหลกั (FCC) 53,505,728.89 64.94 26,802,519.99 32.53 2,087,108.43 2.53 82,395,357.31 100.00  

63.04 
 

78.07 
 

53.26 
 

66.92 
 

งานสนับสนุน (SCC) 31,372,655.66 77.02 7,529,720.17 18.49 1,831,784.06 4.50 40,734,159.89 100.00  
36.96 

 
21.93 

 
46.74 

 
33.08 

 

ผลรวมทั้งหมด 84,878,384.55 68.93 34,332,240.16 27.88 3,918,892.49 3.18 123,129,517.20 100.00  
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 
100.00 

 

ค่าเฉล่ีย 42,439,192.28 
 

17,166,120.08 
 

1,959,446.24 
 

61,564,758.60 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15,650,446.18 
 

13,627,927.44 
 

180,541.60 
 

29,458,915.21 
 

 
จากตารางท่ี 34 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จ าแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานหลกัและงานสนับสนุน พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) สูงกว่า
หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) โดยตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 123,129,517.20 บาท 
(หน่ึงรอ้ยยี่สิบสามลา้นหน่ึงแสนสองหม่ืนเกา้พนัหา้รอ้ยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) มีองคป์ระกอบของตน้ทุนค่าแรง 
(LC) สูงท่ีสุด รอ้ยละ 68.93 รองลงมา คือ ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 27.88 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ต า่ท่ีสุด 
รอ้ยละ 3.18 

หน่วยตน้ทุนงานหลัก (FCC) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 82,395,357.31 บาท (เจ็ดสิบหก
ล้านหา้แสนเกา้หมื่นหกพันแปดร้อยสามบาทสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 66.92 ของต้นทุนทั้งหมด โดยมี
องคป์ระกอบของตน้ทุนเป็น ตน้ทุนค่าแรง (LC) รอ้ยละ 64.94 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 32.53 และตน้ทุนค่า
ลงทุน (CC) รอ้ยละ 2.53 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 40,734,159.89 บาท (ส่ีสิบหา้
ล้านเกา้แสนหน่ึงพันหา้ร้อยส่ีสิบสองบาทเกา้สิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 33.08 ของต้นทุนทั้งหมด โดยมี
องคป์ระกอบของตน้ทุนเป็น ตน้ทุนค่าแรง (LC) รอ้ยละ 77.02 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 18.49 และตน้ทุนค่า
ลงทุน (CC) รอ้ยละ 4.50 
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ส่วนที่ 4 ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 
 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6 หน่วยตน้ทุน 
ค านวณจากตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) รวมกบัตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost; IDC) จากการปัน
ส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) 
 
ตารางที่ 35: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนรวม จ  าแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั หน่วยตน้ทุนงานหลกั TDC IDC FC รอ้ยละ 
F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย   23,156,610.43   11,573,929.31   34,730,539.74  28.21 
F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   18,830,693.69   12,415,810.88   31,246,504.57  25.38 
F2  งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา   16,351,749.35   5,015,635.96   21,367,385.31  17.35 
F5  งานขอ้มูลและสารสนเทศ   9,139,661.56   3,975,863.51   13,115,525.07  10.65 
F3  งานบริหารระบบความรู ้  7,983,884.80   4,429,018.31   12,412,903.11  10.08 
F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   6,932,757.48   3,323,901.92   10,256,659.40  8.33  

ผลรวมทั้งหมด  82,395,357.31   40,734,159.89  123,129,517.20  100.00   
ค่าเฉล่ีย ( X )  13,732,559.55   6,789,026.65   20,521,586.20  

 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  6,663,979.94   4,079,007.83   10,426,915.33  
 

 
จากตารางท่ี 35 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนรวม จ าแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลัก พบว่า ตน้ทุนรวม (FC)    

ของหน่วยตน้ทุนงานหลกัทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 123,129,517.20 บาท (หน่ึงรอ้ยยีสิ่บสามลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นเกา้
พนัหา้รอ้ยสิบเจ็ดบาทยีสิ่บสตางค)์  

โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 82,395,357.31 บาท  (แปดสิบสองลา้นสามแสนเกา้
หมื่นหา้พันสามร้อยหา้สิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) และต้นทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีได้จากการปันส่วน เท่ากับ 
40,734,159.89 บาท (ส่ีสิบลา้นเจ็ดแสนสามหมื่นส่ีพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้บาทแปดสิบเกา้สตางค)์ 

ตน้ทุนรวม (FC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุนหลัก เท่ากบั  20,521,586.20 บาท  (ยี่สิบลา้นหา้แสนสอง
หม่ืนหน่ึงพนัหา้รอ้ยแปดสิบหกบาทยีสิ่บสตางค)์  มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,426,915.33 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวมสูงท่ีสุด เท่ากบั 34,730,539.74 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
28.21 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ทุนรวม เท่ากับ 31,246,504.57 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
25.38 และต า่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 10,256,659.40 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.33 
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ตารางที่ 36: แสดงตน้ทุนรวมของแตล่ะหน่วยตน้ทุนงานหลกั จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ FC (F1) FC (F2) FC (F3) FC (F4) FC (F5) FC (F6) 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  4,429,948.89   1,938,206.44   1,270,853.29   2,937,317.41   875,606.65   726,168.29  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  2,343,463.29   1,463,553.69   917,095.03   1,541,860.31   1,132,657.01   944,816.39  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  2,908,521.30   1,554,330.00   758,015.80   2,473,999.21   808,977.74   369,190.77  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  3,442,636.70   1,797,991.73   582,963.96   1,897,147.14   1,161,584.66   320,337.26  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  2,427,868.01   1,953,717.43   987,154.17   1,606,986.58   890,331.00   422,505.22  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  2,623,978.50   1,088,627.41   294,574.19   3,138,154.78   682,644.33   367,400.78  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  1,931,856.67   2,398,133.02   743,929.83   3,128,703.25   886,997.91   228,052.26  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  2,072,595.84   1,179,332.93   829,449.61   2,088,821.60   839,905.48   575,893.79  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  3,780,671.76   1,723,167.85   694,148.67   2,242,129.06   853,162.33   163,929.97  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  1,376,286.62   1,747,874.64   885,814.19   2,798,224.33   847,515.52   1,152,497.19  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  2,341,803.86   1,193,694.99   1,422,853.80   2,400,637.45   1,037,055.93   733,069.13  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  2,735,772.28   2,507,545.92   2,419,481.27   2,954,366.37   2,354,296.50   4,039,393.79  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  2,315,136.02   821,209.25   606,569.30   2,038,157.06   744,790.01   213,404.56  
ตน้ทุนรวม (FC) 34,730,539.74 21,367,385.31 12,412,903.11 31,246,504.57 13,115,525.07 10,256,659.40 

ค่าเฉล่ีย 2,671,579.98 1,643,645.02 954,838.70 2,403,577.27 1,008,886.54 788,973.80 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 814,740.25 498,530.74 527,079.18 555,774.69 427,319.44 1,021,379.50 

 
จากตารางท่ี 36 แสดงตน้ทุนรวมของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุน

รวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ทั้ง 6 หน่วย เป็นดงัน้ี 
งานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 34,730,539.74 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 2,671,579.98 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 814,740.25 โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มี
ตน้ทุนรวมสูงท่ีสุด เท่ากบั 4,429,948.89  บาท ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนรวมต า่ท่ีสุด เท่ากบั 1,376,286.62 
บาท 

งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 21,367,385.31 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 1,643,645.02 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 498,530.74 โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนรวม
สูงท่ีสุด เท่ากบั  2,507,545.92 บาท ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนรวมต า่ท่ีสุด เท่ากบั  821,209.25 บาท 

งานบริหารระบบความรู ้(F3) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 12,412,903.11 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 954,838.70 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 527,079.18 โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนรวมสูง
ท่ีสุด เท่ากบั 2,419,481.27 บาท ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนรวมต า่ท่ีสุด เท่ากบั 294,574.19 บาท 

งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 31,246,504.57 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 2,403,577.27 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 555,774.69 โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนรวมสูง
ท่ีสุด เท่ากบั 3,138,154.78 บาท ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 มีตน้ทุนรวมต า่ท่ีสุด เท่ากบั 1,541,860.31 บาท 

งานขอ้มูลและสารสนเทศ (F5) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 13,115,525.07 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 1,008,886.54 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 427,319.44 โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนรวม
สูงท่ีสุด เท่ากบั 2,354,296.50 บาท ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนรวมต า่ท่ีสุด เท่ากบั 682,644.33 บาท 

งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 10,256,659.40 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 
788,973.80 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,021,379.50 โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนรวมสูงท่ีสุด 
เท่ากบั 4,039,393.79 บาท ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนรวมต า่ท่ีสุด เท่ากบั 163,929.97 บาท 
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ส่วนที่ 5 ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 
 

การค านวณต้นทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers, FCC)    
ทั้ง 6 หน่วยตน้ทุน ไดจ้ากตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุน หารดว้ยจ านวนการบริการหรือผลผลิต 
(output) ของหน่วยตน้ทุนน้ัน ซ่ึงแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกัจะมีหน่วยบริการหรือผลผลิตแตกต่างกนั จึงขอน าเสนอ
ขอ้มลูแยกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 37: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนบัสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) จ  าแนกตาม
ศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F1 จ  านวนเครือข่าย ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,908,521.30  54  53,861.51  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   2,343,463.29  47  49,860.92  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   3,442,636.70  70  49,180.52  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   4,429,948.89  103  43,009.21  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   3,780,671.76  88  42,962.18  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   2,427,868.01  62  39,159.16  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,623,978.50  69  38,028.67  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,735,772.28  77  35,529.51  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,315,136.02  68  34,046.12  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   2,341,803.86  74  31,646.00  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,931,856.67  77  25,089.05  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   2,072,595.84  87  23,822.94  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,376,286.62  70  19,661.24  

ผลรวมทั้งหมด  34,730,539.74   946   36,713.04  
ค่าเฉล่ีย ( X )  2,671,579.98   72.77   37,373.62  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  814,740.25   14.64   10,525.10  
 

จากตารางท่ี 37 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย (F1) 
จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) 
ของศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 36,713.04 บาทต่อหน่วยงานเครือข่ายระดับอ าเภอ (สามหมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยสิบสาม
บาทส่ีสตางค)์ มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 37,373.62 บาท (สามหมื่นเจ็ดพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบสามบาทหก
สิบสองสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,525.10 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 มีตน้ทุนต่อหน่วย 
เท่ากบั 53,861.51 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 49,860.92 บาท และต า่ท่ีสุด 
คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 19,661.24 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จ านวนหน่วยงานท่ีไดร้บัการสนับสนุนและพฒันา ซ่ึงแต่ละศูนยสุ์ขภาพจิต มี
การนับจ านวนเครือขา่ยในระดบัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจ านวนเครือขา่ยระดบัอ าเภอเป็นเครือขา่ยเดียวกนั คือ
เครือข่ายในอ าเภอเดียวกัน นับเป็น 1 หน่วยงาน ยกเวน้ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13 นับจ านวนเครือข่ายในพื้ นท่ีการ
ใหบ้ริการเดียวกันของศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็น 1 หน่วยงาน (มีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขทั้งหมด 68 แห่ง) 
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ตารางที่ 38 แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานก ากบัดแูล ใหค้ าปรึกษา (F2) จ  าแนกตามศูนย์
สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F2 จ  านวนเครือข่าย ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,507,545.92  77  32,565.53  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,953,717.43  62  31,511.57  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   2,398,133.02  77  31,144.58  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   1,463,553.69  47  31,139.44  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   1,554,330.00  54  28,783.89  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   1,797,991.73  70  25,685.60  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,747,874.64  70  24,969.64  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   1,723,167.85  88  19,581.45  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,938,206.44  103  18,817.54  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,193,694.99  74  16,131.01  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   1,088,627.41  69  15,777.21  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   1,179,332.93  87  13,555.55  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   821,209.25  68  12,076.61  

ผลรวมทั้งหมด  21,367,385.31   946   22,587.09  
ค่าเฉล่ีย ( X )  1,643,645.02   72.77   23,210.74  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  498,530.74   14.64   7,514.14  
 

จากตารางท่ี 38 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) จ าแนก
ตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานก ากับดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) ของศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากบั 22,587.09 บาทต่อหน่วยงานเครือขา่ยระดบัอ าเภอ (สองหม่ืนสองพนัหา้รอ้ยแปดสิบเจ็ดบาทเกา้
สตางค)์ มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 23,210.74 บาท (สองหม่ืนสามพนัสองรอ้ยสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค)์ มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,514.14 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหน่วย 
เท่ากบั 32,565.53 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 31,511.57 บาท และต า่ท่ีสุด 
คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 12,076.61 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จ านวนหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและใหค้ าปรึกษา ซ่ึงแต่ละศูนยสุ์ขภาพจิตมีการ
นับจ านวนเครือข่ายในระดับย่อยท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจ านวนเครือข่ายระดับอ าเภอเป็นเครือข่ายเดียวกันคือ
เครือข่ายในอ าเภอเดียวกัน นับเป็น 1 หน่วยงาน ยกเวน้ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 13 นับจ านวนเครือข่ายในพื้ นท่ีการ
ใหบ้ริการเดียวกันของศูนยบ์ริการสาธารณสุข ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็น 1 หน่วยงาน (มีศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขทั้งหมด 68 แห่ง) 
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ตารางที่ 39: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานบรหิารระบบความรู ้(F3) จ  าแนกตามศูนย์
สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F3 จ  านวนเรื่อง ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,419,481.27   2   1,209,740.63  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   758,015.80   1   758,015.80  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   582,963.96   1   582,963.96  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   829,449.61   2   414,724.80  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   743,929.83   2   371,964.91  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,422,853.80   4   355,713.45  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   694,148.67   2   347,074.33  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   294,574.19   1   294,574.19  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   917,095.03   4   229,273.76  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,270,853.29   8   158,856.66  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   606,569.30   4   151,642.33  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   987,154.17   11   89,741.29  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   885,814.19   18   49,211.90  

ผลรวมทั้งหมด  12,412,903.11   60   206,881.72  
ค่าเฉล่ีย ( X )  954,838.70   4.62   385,653.69  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  527,079.18   4.99   316,204.98  
 

จากตารางท่ี 39 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานบริหารระบบความรู ้(F3) จ าแนกตาม
ศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานบริหารระบบความรู ้ (F3) ของศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 206,881.72 บาทต่อเร่ือง (สองแสนหกพนัแปดรอ้ยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค)์  

มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 385,653.69 บาท (สามแสนแปดหม่ืนหา้พนัหกรอ้ยหา้สิบสามบาทหก
สิบเกา้สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 316,204.98 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหน่วย
เท่ากบั 1,209,740.63 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 758,015.80 บาท และต า่
ท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 49,211.90 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จ านวนเร่ืองของงานวิจยั การพฒันาเทคโนโลยีหรือตน้แบบ การเขียนต ารา 
หรือคู่มือ การจดัการความรู ้ฯลฯ  
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ตารางที่ 40: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) จ  าแนกตามศูนย์
สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F4 จ  านวนคน x วนั ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   3,138,154.78   1,035   3,032.03  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   2,400,637.45   926   2,592.48  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   3,128,703.25   1,590   1,967.74  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   2,937,317.41   1,772   1,657.63  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   2,088,821.60   1,321   1,581.24  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,473,999.21   1,618   1,529.05  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,954,366.37   2,188   1,350.26  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,038,157.06   1,599   1,274.64  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   1,897,147.14   1,489   1,274.11  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   2,798,224.33   2,334   1,198.90  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,606,986.58   1,420   1,131.68  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   1,541,860.31   1,645   937.30  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   2,242,129.06   2,910   770.49  

ผลรวมทั้งหมด  31,246,504.57   21,847   1,430.24  
ค่าเฉล่ีย ( X )  2,403,577.27   1,680.54   1,561.35  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  555,774.69   535.75   641.75  
 

จากตารางท่ี 40 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) จ าแนกตาม
ศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) ของศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 1,430.24 บาทต่อคนต่อวนั (หน่ึงพนัส่ีรอ้ยสามสิบบาทยีสิ่บสี่สตางค)์ 

 มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 1,561.35 บาท (หน่ึงพนัหา้รอ้ยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบหา้สตางค)์ มี
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 641.75 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนต่อหน่วย 
เท่ากบั 3,032.03 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 2592.48 บาท และต า่ท่ีสุด 
คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 770.49 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จ านวนคนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมหรือสมัมนาคูณจ านวนวนั ท่ีศูนยสุ์ขภาพจิตจดั 
ในช่วงปีงบประมาณ 2559 เพื่อคิดออกมาเป็นตน้ทุนฝึกอบรมและสมัมนาต่อคนต่อวนั 
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ตารางที่ 41: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานขอ้มูลและสารสนเทศ (F5) จ  าแนกตามศูนย์
สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F5 จ  านวนฐานขอ้มูล ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,354,296.50   6   392,382.75  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   1,161,584.66   6   193,597.44  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   1,132,657.01   6   188,776.17  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,037,055.93   6   172,842.65  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   890,331.00   6   148,388.50  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   886,997.91   6   147,832.99  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   875,606.65   6   145,934.44  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   853,162.33   6   142,193.72  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   847,515.52   6   141,252.59  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   839,905.48   6   139,984.25  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   808,977.74   6   134,829.62  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   744,790.01   6   124,131.67  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   682,644.33   6   113,774.06  

ผลรวมทั้งหมด  13,115,525.07   78   168,147.76  
ค่าเฉล่ีย ( X )  1,008,886.54   6.00   168,147.76  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  427,319.44   -     71,219.91  
 

จากตารางท่ี 41 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานขอ้มูลและสารสนเทศ (F5) จ าแนกตาม
ศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานขอ้มูลและสารสนเทศ (F5) ของศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 168,147.76 บาทต่อเร่ือง (หน่ึงแสนหกหม่ืนแปดพนัหน่ึงรอ้ยส่ีสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค)์  

มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั  168,147.76 บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นแปดพนัหน่ึงรอ้ยส่ีสิบเจ็ดบาท
เจ็ดสิบหกสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 71,219.91 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหน่วย 
เท่ากบั 392,382.75 บาท รองลงมาคือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 193,597.44 บาท และต า่
ท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 113,774.06 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จ านวนฐานขอ้มูลและเครือข่าย ซ่ึงแต่ละศูนยสุ์ขภาพจิตมีการนับจ านวนใน
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจ านวนใหเ้หมือนกนัทุกศูนยสุ์ขภาพจิต โดยมี 6 ฐานขอ้มลูและเครือขา่ย ดงัน้ี  

1. ฐานขอ้มลูพื้ นฐานเขตสุขภาพ 
2. ฐานขอ้มลูสถานการณสุ์ขภาพจิตและจิตเวช 
3. ฐานขอ้มลูการพฒันาเครือขา่ยส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 
4. ฐานขอ้มลูส่ือและเทคโนโลยสุีขภาพจิต 
5. ฐานขอ้มลูสนับสนุนการบริหารงาน เช่น ตวัช้ีวดั บุคลากร การเงิน พสัดุ ฯลฯ 
6. การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น web site, social network และส่ือต่างๆ 
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ตารางที่ 42: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจติ (F6) จ  าแนกตามศูนย์
สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F6 จ  านวน MCATT ระดบัอ าเภอ ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   4,039,393.79  77  52,459.66  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   944,816.39  47  20,102.48  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,152,497.19  70  16,464.25  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   733,069.13  74  9,906.34  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   726,168.29  103  7,050.18  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   369,190.77  54  6,836.87  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   422,505.22  62  6,814.60  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   575,893.79  87  6,619.47  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   367,400.78  69  5,324.65  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   320,337.26  70  4,576.25  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   213,404.56  68  3,138.30  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   228,052.26  77  2,961.72  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   163,929.97  88  1,862.84  

ผลรวมทั้งหมด  10,256,659.40   946   10,842.13  
ค่าเฉล่ีย ( X )  788,973.80   72.77   11,085.97  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  1,021,379.50   14.64   13,496.10  
 

จากตารางท่ี 42 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) จ าแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) ของศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 
10,842.13 บาทต่อทีม MCATT ระดบัอ าเภอ (หน่ึงหม่ืนแปดรอ้ยส่ีสิบสองบาทสิบสามสตางค)์  

มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 11,085.97 บาท (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัแปดสิบหา้บาทเกา้สิบเจ็ดสตางค)์ 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 13,496.10 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหน่วย 
เท่ากบั  52,459.66 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 20,102.48 บาท และต า่ท่ีสุด
คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1,862.84 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จ านวนทีม MCATT (mental health crisis assessment and treatment team) 
ระดบัอ าเภอท่ีมีการจดัตั้งขึ้ น เน่ืองจากงานวิกฤตสุขภาพจิตไม่ใช่การออกหน่วยอย่างเดียว แต่เป็นการท างานเป็นทีม
ร่วมกบั MCATT ระดบัอ าเภอ และงานประกอบดว้ย การประชุมเตรียมการ วางแผน ซอ้มแผน การออกหน่วยร่วมกบั
เครือข่าย การจดัท ารายงาน ฯลฯ การออกหน่วยแต่ละครั้งมีขนาดงานและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั จึงไม่สามารถ
นับเป็นจ านวนครั้งได ้ 

ทั้งน้ี ทีม MCATT ระดับอ าเภอ ของเขตสุขภาพต่างๆ ทั้ง 12 เขต นับตามจ านวนอ าเภอในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ 
ยกเวน้กรุงเทพมหานคร นับตามจ านวนศูนยบ์ริการสาธารณสุข ซ่ึงมีอยู ่68 แห่ง 
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ตารางที่ 43: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยของแตล่ะหน่วยตน้ทุนงานหลกั จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ UC (F1) UC (F2) UC (F3) UC (F4) UC (F5) UC (F6) 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  43,009.21 18,817.54 158,856.66 1,657.63 145,934.44 7,050.18 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 49,860.92 31,139.44 229,273.76 937.30 188,776.17 20,102.48 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  53,861.51 28,783.89 758,015.80 1,529.05 134,829.62 6,836.87 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  49,180.52 25,685.60 582,963.96 1,274.11 193,597.44 4,576.25 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  39,159.16 31,511.57 89,741.29 1,131.68 148,388.50 6,814.60 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  38,028.67 15,777.21 294,574.19 3,032.03 113,774.06 5,324.65 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  25,089.05 31,144.58 371,964.91 1,967.74 147,832.99 2,961.72 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  23,822.94 13,555.55 414,724.80 1,581.24 139,984.25 6,619.47 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  42,962.18 19,581.45 347,074.33 770.49 142,193.72 1,862.84 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  19,661.24 24,969.64 49,211.90 1,198.90 141,252.59 16,464.25 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  31,646.00 16,131.01 355,713.45 2,592.48 172,842.65 9,906.34 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  35,529.51 32,565.53 1,209,740.63 1,350.26 392,382.75 52,459.66 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  34,046.12 12,076.61 151,642.33 1,274.64 124,131.67 3,138.30 
ตน้ทุนตอ่หน่วย (UC) 36,713.04 22,587.09 206,881.72 1,430.24 168,147.76 10,842.13 

คา่เฉล่ีย  37,373.62   23,210.74   385,653.69  1,561.35  168,147.76   11,085.97  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  10,525.10   7,514.14   316,204.98  641.75  71,219.91   13,496.10  

 
จากตารางท่ี 43 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลัก จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า 

ตน้ทุนต่อหน่วย (UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ทั้ง 6 หน่วย เป็นดงัน้ี 
งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มตีน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 36,713.04 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย

ต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั  37,373.62 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,525.10  
งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 22,587.09 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อ

ศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 23,210.74 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,514.14  
งานบริหารระบบความรู ้ (F3) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากับ 206,881.72 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 385,653.69 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 316,204.98  
งานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1,430.24 บาทต่อคนต่อวนั มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 1,561.35 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 641.75 
งานขอ้มูลและสารสนเทศ (F5) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 168,147.76 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 168,147.76 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 71,219.91  
งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 10,842.13 บาทต่อทีม MCATT ระดับอ าเภอ มี

ค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 11,085.97 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 13,496.10 
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การค านวณตน้ทุนต่อหน่วย (UC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
ในภาพรวมระดบัประเทศ คิดจากตน้ทุนทั้งหมดของแต่ละศูนยสุ์ขภาพจิต หารดว้ยจ านวนอ าเภอ และจ านวนประชากร
ในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 44: แสดงตน้ทุนตอ่อ าเภอในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวม จ  านวนอ าเภอ ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   17,010,856.12  77  220,920.21  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   8,343,445.73  47  177,520.12  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   8,873,034.82  54  164,315.46  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   6,739,266.20  50  134,785.32  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   8,288,562.42  62  133,686.49  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   9,202,661.45  70  131,466.59  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   8,808,212.50  70  125,831.61  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   9,129,115.16  74  123,366.42  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   9,317,672.93  77  121,008.74  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   8,195,380.00  69  118,773.62  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   12,178,100.98  103  118,233.99  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   9,457,209.63  88  107,468.29  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   7,585,999.25  87  87,195.39  

ผลรวมทั้งหมด  123,129,517.20   928   132,682.67  
ค่าเฉล่ีย ( X )  9,471,501.32   71.38   135,736.33  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  2,590,038.67   15.92   34,229.22  
 

จากตารางท่ี 44 แสดงตน้ทุนต่ออ าเภอในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนของศูนย์
สุขภาพจิตต่ออ าเภอ เท่ากับ 132,682.67 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบเจ็ด
สตางค)์ 

ตน้ทุนของศูนยสุ์ขภาพจิตต่ออ าเภอในพื้ นท่ีรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 135,736.33 
บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นหา้พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทสามสิบสามสตางค์) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
34,229.22 

โดยศูนย์สุขภาพจิตท่ีมีต้นทุนต่ออ าเภอสูงท่ีสุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 12 มีต้นทุนต่ออ าเภอ เท่ากับ 
220,920.21 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 มีตน้ทุนต่ออ าเภอ เท่ากบั 177,520.12 บาท และต า่ท่ีสุด คือ 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนต่ออ าเภอ เท่ากบั 87,195.39 บาท 

โดยจ านวนอ าเภอในท่ีน้ีอา้งอิงตามประกาศกรมการปกครอง เร่ือง แจง้ขอ้มูลทางการปกครอง ลงวนัท่ี 25 
กุมภาพนัธ ์2559 มีอ าเภอทั้งประเทศ รวม 878 อ าเภอ รวมกบักรุงเทพมหานคร อีก 50 เขต  
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ตารางที่ 45: แสดงตน้ทุนตอ่หวัประชากรในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวม จ  านวนประชากร ตน้ทุนตอ่หน่วย 
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   17,010,856.12   4,885,260   3.48  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   8,873,034.82   3,010,618   2.95  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   8,343,445.73   3,540,252   2.36  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   12,178,100.98   5,853,206   2.08  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   9,129,115.16   4,405,448   2.07  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   8,808,212.50   4,590,892   1.92  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   9,317,672.93   5,055,979   1.84  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4   9,202,661.45   5,245,824   1.75  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   8,288,562.42   5,252,208   1.58  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   9,457,209.63   6,746,755   1.40  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   8,195,380.00   5,923,839   1.38  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   7,585,999.25   5,522,408   1.37  
 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   6,739,266.20   5,696,409   1.18  

ผลรวมทั้งหมด  123,129,517.20   65,729,098   1.87  
ค่าเฉล่ีย ( X )  9,471,501.32   5,056,084.46   1.95  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  2,590,038.67   1,004,128.98   0.66  
 

จากตารางท่ี 45 แสดงตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุน
ของศูนยสุ์ขภาพจิตต่อหวัประชากร เท่ากบั 1.87 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบเจ็ดสตางค)์  

ตน้ทุนของศูนยสุ์ขภาพจิตต่อหวัประชากร มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 1.95 บาท (หน่ึงบาทเกา้สิบ
หา้สตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66 

โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหัวประชากรสูงท่ีสุด คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหัวประชากร 
เท่ากบั 3.48 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 มีตน้ทุนต่อหวัประชากร เท่ากบั 2.95 บาท และต า่ท่ีสุด คือ 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหวัประชากร เท่ากบั 1.18 บาท  

โดยจ านวนประชากรในท่ีน้ีอา้งอิงตามประกาศส านักทะเบียนกลาง เร่ือง จ านวนราษฎรทัว่ราชอาณาจกัร  
ตามหลกัฐานการทะเบียนราษฎร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ประกาศ ณ วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2559 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากศูนยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 
ทัว่ประเทศ จ านวน 13 แห่ง เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยเก็บขอ้มูลยอ้นหลังในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เป็น
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม พ.ศ.2558 – 30 กนัยายน พ.ศ.2559) 

ก าหนดหน่วยตน้ทุน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) 6 
หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) 6 หน่วย รวบรวมตน้ทุนทางตรงของหน่วยงาน
ซ่ึงมี 3 หมวด คือ ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital 
cost; CC) รวมเป็นตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC)  

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ซ่ึงเป็นหน่วยตน้ทุนชัว่คราว (transient cost center)
ปันส่วนมาเป็นตน้ทุนทางออ้มใหก้บัหน่วยตน้ทุนงานหลกั ซ่ึงเป็นหน่วยรบัตน้ทุน (absorbing cost center) โดยวิธีการ
กระจายโดยตรง (direct distribution method) 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ไดจ้ากผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่วย
ตน้ทุนงานหลกั กบัตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost; IDC) ท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน  

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) ไดจ้ากตน้ทุนรวม (FC) หารดว้ยจ านวนบริการ
หรือผลผลิต ท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วยตน้ทุนน้ันๆ 

ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของศูนยสุ์ขภาพจิต สามารถค านวณจาก ตน้ทุนต่อหน่วย (UC) คูณดว้ย
จ านวนบริการหรือผลผลิต ซ่ึงสามารถน ามาค านวณตน้ทุนท่ีตอ้งใชใ้นปีงบประมาณถดัไป เมื่อก าหนดเป้าหมายบริการ
หรือผลผลิตท่ีชดัเจน  
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สรุปผลการวิจยั 
 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 
 

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของทุกหน่วยต้นทุน ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่งรวมกัน เท่ากับ   
123,129,517.20 บาท (หน่ึงรอ้ยยี่สิบสามลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค)์ มีค่าเฉล่ีย
ต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 9,471,501.32 บาท (เกา้ลา้นส่ีแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพนัหา้รอ้ยเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค)์ 
มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2,590,038.67 แบ่งเป็นหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) เท่ากบั 82,395,357.31 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 66.92 ของตน้ทุนทั้งหมด หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) เท่ากบั 40,734,159.89 บาท คิด
เป็นรอ้ยละ 33.08 ของตน้ทุนทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน คิดเป็นรอ้ยละของค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) 
เท่ากบั 68.93 : 27.88 : 3.18 โดยหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงสูงสุด คิดเป็นรอ้ยละ 64.94 
และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงสูงสุดเช่นเดียวกนั คิดเป็นรอ้ยละ 77.02 

โดยแต่ละองค์ประกอบของตน้ทุน พบว่ามีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังน้ี 
ต้นทุนค่าแรง (LC) มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 6,529,106.50 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1,794,953.81 
ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2,640,941.55 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 879,207.30 และ
ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 301,453.27 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 207,726.30  

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 6,338,104.41 
บาท (หกล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันหน่ึงร้อยส่ีบาทส่ีสิบเอ็ดสตางค์) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
1,706,280.60 คิดเป็นรอ้ยละของค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากบั 64.94 : 32.53 : 2.53 

โดยแต่ละองค์ประกอบของตน้ทุนงานหลัก (FCC) มีตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากับ 
4,115,825.30 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 838,179.69 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั  2,061,732.31 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 940,596.88 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ียต่อ
ศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั  160,546.80 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 102,085.19 

ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยต้นทุนงานสนับสนุน (SCC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 
3,133,396.91 บาท (สามลา้นหน่ึงแสนสามหมื่นสามพนัสามรอ้ยเกา้สิบหกบาทเกา้สิบเอ็ดสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1,170,839.39 คิดเป็นรอ้ยละของค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากบั 77.02 : 
18.49 : 4.50  

โดยแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั  
2,413,281.20 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  1,073,574.66 ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) เฉล่ียต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากบั 579,209.24 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 295,168.67 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 
เฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 140,906.47 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 128,259.63 
 
ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) 
 

ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) เป็นผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด และตน้ทุนทางออ้มท่ีไดร้ับ
ปันส่วนจากหน่วยงานอื่น โดยคิดเฉพาะตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่าวสัดุของหน่วยตน้ทุน โดยไม่รวมตน้ทุนค่าลงทุน 
พบว่า ตน้ทุนด าเนินการ (OC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เท่ากบั 119,210,624.71 บาท (หน่ึงรอ้ยสิบเกา้ลา้น
สองแสนหน่ึงหมื่นหกรอ้ยยี่สิบส่ีบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค)์ โดยแยกเป็น ตน้ทุนค่าแรง (LC) เท่ากบั 84,878384.55 
บาท และตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เท่ากบั 34,332,240.16 บาท  

ต้นทุนด าเนินการ (OC) มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 9,170,048.05 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 2,552,840.55  
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ตน้ทุนด าเนินการทางตรง ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (Direct OC) เท่ากบั 80,308,248.88 บาท และตน้ทุน
ด าเนินการทางออ้ม ท่ีไดจ้ากการปันส่วนของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (Indirect OC) เท่ากบั 38,902,375.83 บาท 
มีค่ า เฉ ล่ีย ต่อหน่วยต้น ทุนงานหลัก  เ ท่ากับ  19,868,437.45 บาท มี ส่ วนเ บ่ียง เบนมาตรฐาน เ ท่ากับ 
10,198,411.31 
 
ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

 

ตน้ทุนรวม (FC) เป็นผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) กบัตน้ทุนทางออ้มจากการ
กระจาย (indirect cost; IDC) พบว่า ตน้ทุนรวม ของหน่วยตน้ทุนงานหลักทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 123,129,517.20 
บาท (หน่ึงรอ้ยยี่สิบสามลา้นหน่ึงแสนสองหมื่นเกา้พนัหา้รอ้ยสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค)์ โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรง
ทั้งหมด (TDC) เท่ากับ 82,395,357.31 บาท (แปดสิบสองลา้นสามแสนเกา้หมื่นหา้พันสามรอ้ยหา้สิบเจ็ดบาท
สามสิบเอ็ดสตางค)์ คิดเป็นรอ้ยละ 66.92 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 40,734,159.89 
บาท (ส่ีสิบลา้นเจ็ดแสนสามหมื่นส่ีพนัหน่ึงรอ้ยหา้สิบเกา้บาทแปดสิบเกา้สตางค)์ คิดเป็นรอ้ยละ 33.08 

ตน้ทุนรวม (FC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 9,471,501.32 บาท 
(เก้าล้านส่ีแสนเจ็ดหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) มี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2,590,038.67 (ทั้งน้ีไม่ไดร้วมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลูกจา้งประจ า) 

ตน้ทุนรวม (FC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุนหลกั เท่ากบั 20,521,586.20 บาท (ยี่สิบลา้นหา้แสนสองหม่ืน
หน่ึงพนัหา้รอ้ยแปดสิบหกบาทยีสิ่บสตางค)์ มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,426,915.33 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวมสูงท่ีสุด เท่ากบั 34,730,539.74 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
28.21 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ทุนรวม เท่ากับ 31,246,504.57 บาท คิดเป็นรอ้ยละ  
25.38 และต า่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 10,256,659.40 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.33 

ส่วนงานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 21,367,385.31 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.35 
งานขอ้มูล และสารสนเทศ (F5) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 13,115,525.07 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.65 และงานบริหาร
ระบบความรู ้(F3) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 12,412,903.11 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.08 
 
ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

 

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง มีดงัน้ี  
งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 36,713.04 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย

ต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 37,373.62 บาทต่อหน่วยงาน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,525.10 
งานก ากบัดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 22,587.09 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อ

ศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 23,210.74 บาทต่อหน่วยงาน มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,514.14 
งานบริหารระบบความรู ้(F3) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากับ 206,881.72 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 385,653.69 บาทต่อเร่ือง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 316,204.98 
งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1,430.24 บาทต่อคนต่อวนั มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 1,561.35 บาทต่อคนต่อวนั มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 641.75 
งานขอ้มูลและสารสนเทศ (F5) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 168,147.76 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 168,147.76 บาทต่อเร่ือง มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 71,219.91 
งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 10,842.13 บาทต่อทีม MCATT มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 11,085.97 บาทต่อทีม MCATT มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 13,496.10 
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ตน้ทุนต่ออ าเภอในพื้ นท่ีรับผิดชอบ ของศูนยสุ์ขภาพจิต มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 132,682.67 บาทต่อ
อ าเภอ มีค่าเฉล่ียต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 135,736.33 บาทต่ออ าเภอ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
34,229.22 

ตน้ทุนต่อหวัประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ของศูนยสุ์ขภาพจิต มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1.87 บาทต่อหวั
ประชากร มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 1.95 บาทต่อหวัประชากร ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66 
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อภิปรายผล 
 

 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งน้ีนับเป็นการศึกษาวิจยัครั้งท่ี 6 ของศูนยสุ์ขภาพจิต ซ่ึงในการศึกษาวิจยั 2 ครั้งแรก 
ท าการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิตเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 
และ พ.ศ.2550 โดย นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ และครั้งท่ี 3-5 การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริม
และป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558 โดย นพ.ทวีศกัด์ิ 
สิริรตัน์เรขา และคณะ นับไดว้่ามีการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยเป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 การแบ่งประเภทของหน่วยตน้ทุน (cost centers) ของศูนยสุ์ขภาพจิต มีความแตกต่างจากการศึกษาตน้ทุน
ต่อหน่วยของโรงพยาบาลจิตเวช เน่ืองจากโครงสรา้งของศูนยสุ์ขภาพจิตไม่ซบัซอ้น มีเพียง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต จึงแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost 
centers; SCC) และหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC)  

ในขณะท่ีโครงสรา้งของโรงพยาบาลจิตเวชมีความซับซอ้นกว่า และมีบริการหลายรูปแบบ ทั้งผูป่้วยนอก   
ผูป่้วยใน ผูป่้วยจิตเวชฉุกเฉิน ผูป่้วยรับยาทางไปรษณีย ์งานส่งเสริมและป้องกัน งานวิชาการและฝึกอบรม ฯลฯ      
การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จึงแบ่งหน่วยต้นทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ (non-revenue 
producing cost centers; NRPCC), หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้(revenue producing cost centers; RPCC) และหน่วย
บริการผูป่้วย (patient service cost centers; PS) เช่น การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการผูป่้วย โรงพยาบาลสวนปรุง 
(สุวฒัน์ มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ, 2542), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (พรเทพ ศิริ
วนารังสรรค์ และคณะ , 2543), การศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ปีงบประมาณ 2547 (สมยั ศิริทองถาวร และคณะ, 2548), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถมัภ ์ปีงบประมาณ 2547 (ธีรารตัน์ แทนข า และตวงพร แจ่มแจง้, 2549), การศึกษาตน้ทุนต่อ
หน่วยงานบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ปีงบประมาณ 2549 (ทวี ตั้งเสรี และคณะ, 2550) 
 
ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

 

เมื่อพิจารณาสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ของตน้ทุนทั้งหมด พบว่า มีสดัส่วน
ตน้ทุนค่าแรงสูงสุด ทั้งหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) ก็มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง
สูงสุดเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาตน้ทุนของโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆ ในสงักดักรมสุขภาพจิต ซ่ึงส่วนใหญ่
มีตน้ทุนค่าแรงในสดัส่วนสูงสุด ยกเวน้เพียงบางหน่วยงานท่ีมีสดัส่วนตน้ทุนค่าวสัดุสูง เน่ืองจากมีวสัดุทางการแพทย์
และเวชภณัฑท่ี์มีมูลค่าสูงเขา้มารวมอยู่ดว้ย ส่วนตน้ทุนค่าลงทุนของศูนยสุ์ขภาพจิตจะมีสัดส่วนต า่สุดเช่นเดียวกับ
โรงพยาบาลจิตเวช ศูนยสุ์ขภาพจิตมีสัดส่วนตน้ทุนค่าลงทุนต า่เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นพื้ นท่ีส านักงาน มีขนาดเล็ก 
ครุภณัฑส่์วนใหญ่เป็นครุภณัฑส์ านักงาน ราคาไม่สูง ไม่มีครุภณัฑท์างการแพทย ์ 
 เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558 (ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา และคณะ, 2559) พบว่า เป็นดงัน้ี 
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ตารางที่ 46: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของศูนยส์ุขภาพจติ เปรียบเทียบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556-2559 
 

ปีงบประมาณ รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าแรง (LC) 

รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) 

รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2556 63.05 33.04 3.90 
พ.ศ.2557 65.21 31.77 3.03 
พ.ศ.2558 63.69  33.68  2.63 
พ.ศ.2559  68.93   27.88   3.18  
ค่าเฉล่ีย  65.22   31.59   3.19  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  2.63   2.60   0.53  
 

จากตารางท่ี 46 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 พบว่า สดัส่วนขององคป์ระกอบตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่แตกต่างจากสดัส่วนขององคป์ระกอบตน้ทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง 2558 คือ 
มีตน้ทุนค่าแรงสูงท่ีสุด ตน้ทุนค่าวสัดุรองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนต า่ท่ีสุด 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง (LC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 68.93 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ซ่ึงเท่ากบั 63.69 พบว่าเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 8.23 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 65.22 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 27.88 ลดลงจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ซ่ึงเท่ากบั 33.68 พบว่าลดลงรอ้ยละ 17.22 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 31.59 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 3.18 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เท่ากบั 2.63 พบว่าเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 20.91 หลังจากมีสัดส่วนลดลงมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มี
ค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 3.19 
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ตารางที่ 47: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
 

ปีงบประมาณ รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าแรง (LC) 

รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) 

รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2556 55.52 41.39 3.09 
พ.ศ.2557 57.06 40.73 2.20 
พ.ศ.2558 60.93  36.79  2.28 
พ.ศ.2559  64.94   32.53   2.53  
ค่าเฉล่ีย  59.61   37.86   2.53  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  4.22   4.09   0.40  
 

จากตารางท่ี 47 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของหน่วยต้นทุนงานหลัก ( FCC) 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 พบว่า สดัส่วนขององคป์ระกอบตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่า
ลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่แตกต่างจากสดัส่วนขององคป์ระกอบตน้ทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ถึง พ.ศ.2558 คือ ตน้ทุนค่าแรงสูงท่ีสุด ตน้ทุนค่าวสัดุรองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนต า่ท่ีสุด 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง (LC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 64.94 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เท่ากบั 60.93 พบว่าเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 6.58 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 59.61 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 32.53 ลดลงจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เท่ากบั 36.79 พบว่าลดลงรอ้ยละ 11.58 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 37.86 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 2.53 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 เท่ากบั 2.28 พบว่าเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 10.96 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 2.53 
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ตารางที่ 48: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน (SCC) 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
 

ปีงบประมาณ รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าแรง (LC) 

รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) 

รอ้ยละของ 
ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2556 78.63 15.79 5.59 
พ.ศ.2557 81.92  13.36 4.72 
พ.ศ.2558 68.30 28.50  3.20 
พ.ศ.2559  77.02   18.49   4.50  
ค่าเฉล่ีย  76.47   19.04   4.50  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  5.81   6.65   0.99  
 

จากตารางท่ี 48 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 สดัส่วนขององคป์ระกอบตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน 
(CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไม่แตกต่างจากสดัส่วนขององคป์ระกอบตน้ทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.
2558 คือ ตน้ทุนค่าแรงสูงท่ีสุด ตน้ทุนค่าวสัดุรองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนต า่ท่ีสุด 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง (LC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 77.02 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ซ่ึงเท่ากบั 68.30 พบว่าเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 12.77 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 76.47 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 18.49 ลดลงจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ซ่ึงเท่ากบั 28.50 พบว่าลดลงรอ้ยละ 35.12 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 19.04 

รอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เท่ากบั 4.50 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 ซ่ึงเท่ากบั 3.20 พบว่าเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 40.63 มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 4.50 
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ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) 
 

ตน้ทุนด าเนินการ (operating cost; OC) คิดเฉพาะตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่าวสัดุของหน่วยตน้ทุน โดย  
ไม่รวมตน้ทุนค่าลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 พบว่า เป็นดงัน้ี  
 
ตารางที่ 49: แสดงตน้ทุนด าเนินการของศูนยส์ุขภาพจติ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) ตน้ทุนด าเนินการ (OC) 
พ.ศ.2556  58,679,018.96   30,748,081.27   89,427,100.23  
พ.ศ.2557  71,902,141.78   35,027,453.95   106,929,595.73  
พ.ศ.2558  78,021,589.09   41,258,508.20   119,280,097.29  
พ.ศ.2559 84,878,384.55  34,332,240.16  119,210,624.71 
ค่าเฉล่ีย  73,370,283.60   35,341,570.90   108,711,854.49  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  11,136,422.64   4,367,597.05   14,106,619.31  
 

จากตารางท่ี 49 แสดงตน้ทุนด าเนินการของศูนยสุ์ขภาพจิต เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตน้ทุนด าเนินการ (OC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง ลดลงจากปี พ.ศ.
2558 เล็กน้อย เพียงร้อยละ 0.06 แต่เพิ่มขึ้ นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2557 โดยมีค่าเฉล่ีย 4 
ปีงบประมาณ เท่ากบั 108,711,854.49  บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 14,106,619.31 

เมื่อแยกองคป์ระกอบของตน้ทุนด าเนินการ พบว่า ตน้ทุนค่าแรง (LC) เพิ่มขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง โดยมีค่าเฉล่ีย 4 
ปีงบประมาณ เท่ากบั 73,370,283.60 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11,136,422.64 ในขณะท่ีตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) 
เพิ่มขึ้ นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558 แลว้เร่ิมลดลงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีค่าเฉล่ีย 4 
ปีงบประมาณ เท่ากบั 35,341,570.90 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4,367,597.05 
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ตารางที่ 50: แสดงรอ้ยละของการเปล่ียนแปลงตน้ทุนด าเนินการของศูนยส์ุขภาพจติ เปรยีบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ  
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ปี 2558 ปี 2559 ผลตา่ง เปล่ียนแปลง 
(%) 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 5,816,732.61 12,091,559.40 6,274,826.79 107.88 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 8,139,873.01 16,403,570.41 8,263,697.40 101.52 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 6,551,979.42 8,932,935.46 2,380,956.04 36.34 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 7,200,471.03 9,027,350.98 1,826,879.95 25.37 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 8,039,317.25 8,594,405.92 555,088.67 6.90 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 8,801,149.23 9,288,870.06 487,720.83 5.54 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 8,222,767.20 8,172,974.91 -49,792.29 -0.61 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 8,475,585.55 8,387,094.73 -88,490.82 -1.04 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 8,678,360.99 7,853,593.64 -824,767.35 -9.50 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 11,174,231.41 9,131,121.70 -2,043,109.71 -18.28 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 8,094,322.17 6,535,093.25 -1,559,228.92 -19.26 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 9,183,405.76 6,981,436.33 -2,201,969.43 -23.98 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 20,901,901.66 7,810,617.92 -13,091,283.74 -62.63 
ผลรวมทั้งหมด 119,280,097.29 119,210,624.71 -69,472.58 -0.06 

ค่าเฉล่ีย  9,175,392.10   9,170,048.05    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3,751,506.91   2,552,840.55      

 
จากตารางท่ี 50 แสดงร้อยละของการเปล่ียนแปลงต้นทุนด าเนินการของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559 จ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตน้ทุนด าเนินการ 
(OC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เล็กน้อย คิดเป็นรอ้ยละ 0.06 

เมื่อจ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการท่ีเพิ่มขึ้ นสูงท่ีสุด คือ 
เพิ่มขึ้ น 6,274,826.79 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 107.88 รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีรอ้ยละของตน้ทุน
ด าเนินการท่ีเพิ่มขึ้ น 8,263,697.40 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 101.52 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 มีรอ้ยละของตน้ทุน
ด าเนินการลดลงมากท่ีสุด คือ ลดลง 13,091,283.74 บาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 62.63 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีรอ้ยละของตน้ทุนด าเนินการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด คือ ลดลง 49,792.29 บาท คิด
เป็นลดลงรอ้ยละ 0.61 

ค่าเฉล่ียของตน้ทุนด าเนินการของศูนยสุ์ขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เปรียบเทียบ
กบัปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่า ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซ่ึงมี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9,170,048.05 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2,552,840.55 แตกต่างจากตน้ทุนด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9,175,392.10 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3,751,506.91  
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ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 
 

ตน้ทุนรวม (FC) แยกเป็นตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลักทั้ง 6 หน่วย และตน้ทุน
ทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนทั้ง 6 หน่วย เมื่อเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556-2558 พบว่า เป็นดงัน้ี 
 
ตารางที่ 51: แสดงตน้ทุนรวมของศูนยส์ุขภาพจติ โดยแยกเป็นรอ้ยละของตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วย
ตน้ทุนงานหลกั และตน้ทุนทางออ้มท่ีไดจ้ากการปันสว่น เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
 

ปีงบประมาณ TDC (FCC) รอ้ยละ IDC (SCC) รอ้ยละ FC รอ้ยละ 
พ.ศ.2556 62,725,460.00 67.40 30,335,116.00 32.60 93,060,576.00 100.00 
พ.ศ.2557 74,143,255.54 67.24 36,125,140.67 32.76 110,268,396.21 100.00 
พ.ศ.2558  76,596,803.13  65.53   45,901,542.93  37.47   122,498,346.06 100.00 
พ.ศ.2559 82,395,357.31  66.92 40,734,159.89   33.08 123,129,517.20 100.00 

ค่าเฉล่ีย  73,965,219.00   65.90   38,273,989.87   34.10   112,239,208.87   100.00  
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 8,253,410.33    6,630,114.97    14,089,627.07   

 
จากตารางท่ี 51 แสดงตน้ทุนรวมของศูนยสุ์ขภาพจิต โดยแยกเป็นรอ้ยละของตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของ

หน่วยตน้ทุนงานหลกั และตน้ทุนทางออ้มท่ีไดจ้ากการปันส่วน เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 พบว่า 
ตน้ทุนรวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลักทั้ง 6 หน่วย เท่ากับ 123,129,517.20 บาท โดยแยกเป็น 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 82,395,357.31 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 66.92 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีได้
จากการปันส่วน เท่ากบั 40,734,159.89 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.08 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558 พบว่ารอ้ยละของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) 
ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั สูงกว่าตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ในสดัส่วน
ท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้ง 4 ปีงบประมาณ 

ตน้ทุนรวม (FC) จากการศึกษาในครั้งน้ี มีตน้ทุนเพิ่มขึ้ นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2559 อย่าง
ต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 112,239,208.87 บาท โดยท่ีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วย
ตน้ทุนงานหลกั มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 73,965,219.00 บาท และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการ
ปันส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน มีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 38,273,989.87 บาท พบว่ามีตน้ทุน
เพิ่มขึ้ นในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั 
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ตารางที่ 52: แสดงตน้ทุนรวมของศูนยส์ุขภาพจติ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนรวม (FC) เปล่ียนแปลง (รอ้ยละ) 
พ.ศ.2556 93,060,576.00 

 

พ.ศ.2557  110,268,396.21   18.49  
พ.ศ.2558  122,498,346.06   11.09  
พ.ศ.2559 123,129,517.20 0.52 

ค่าเฉล่ีย 112,239,208.87  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   14,089,627.07  

 
จากตารางท่ี 52 แสดงตน้ทุนรวมของศูนยสุ์ขภาพจิต เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 พบว่า 

ต้นทุนรวม (FC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ ง  13 แห่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในการศึกษาครั้ ง น้ี  เ ท่ากับ 
123,129,517.20 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 
ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงเท่ากบั 122,498,346.0 บาท พบว่า ตน้ทุนรวมของ
ศูนยสุ์ขภาพจิต เพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 0.52 ซ่ึงเพ่ิมขึ้ นทุกปี นับตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นตน้มา โดยมีอตัราการ
เพิ่มลดลง 

ทั้งน้ี ตน้ทุนรวมมีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากับ 112,239,208.87 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 14,089,627.07 
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ตารางที่ 53: แสดงตน้ทุนรวมของศูนยส์ุขภาพจติ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จ  าแนกตาม
ศูนยส์ุขภาพจติ  
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ค่าเฉล่ีย 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  17,579,048.80   21,052,694.87   17,010,856.12   18,547,533.27  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  9,250,750.38   11,275,031.39   12,178,100.98   10,901,294.25  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  8,616,123.24   9,208,569.93   9,129,115.16   8,984,602.78  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  8,443,115.15   8,871,872.22   9,202,661.45   8,839,216.27  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  8,891,478.24   8,551,326.01   8,808,212.50   8,750,338.92  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  8,746,563.55   8,954,660.05   8,288,562.42   8,663,262.01  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  9,049,507.51   8,161,296.86   8,195,380.00   8,468,728.12  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  7,117,913.53   8,729,103.52   9,317,672.93   8,388,229.99  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  7,066,282.73   8,441,043.76   8,873,034.82   8,126,787.10  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  7,286,275.86   8,705,160.95   8,343,445.73   8,111,627.51  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  7,454,847.29   7,406,493.53   9,457,209.63   8,106,183.48  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  6,236,462.78   6,766,660.36   6,739,266.20   6,580,796.45  
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  4,530,027.14   6,374,432.61   7,585,999.25   6,163,486.33  
ผลรวมทั้งหมด 110,268,396.21   122,498,346.06  123,129,517.20   118,632,086.49  

ค่าเฉล่ีย  8,482,184.32   9,422,949.70   9,471,501.32   9,125,545.11  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3,040,515.57   3,696,595.54   2,590,038.67   3,050,583.34  

 
จากตารางท่ี 53 แสดงตน้ทุนรวมของศูนยสุ์ขภาพจิต เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 จ าแนก

ตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตน้ทุนรวม (FC) ของศูนยสุ์ขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง มี
ค่าเฉล่ีย 3 ปีงบประมาณ เท่ากบั 118,632,086.49 บาท (หน่ึงรอ้ยสิบแปดลา้นหกแสนสามหม่ืนสองพนัแปดสิบหก
บาทส่ีสิบเกา้สตางค)์ 

เมื่อจ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนรวมเฉล่ีย 3 ปีงบประมาณ สูงท่ีสุด 
เท่ากบั 18,547,533.27 บาท รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนรวมเฉล่ีย เท่ากบั 10,901,294.25 บาท 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนรวมเฉล่ียต า่ท่ีสุด เท่ากบั 6,163,486.33 บาท 

ตน้ทุนรวม (FC) เฉล่ีย 3 ปีงบประมาณ ของศูนยสุ์ขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง มีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากบั 9,125,545.11 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3,050,583.34  

จากปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2559 พบว่าศูนยสุ์ขภาพจิตท่ีมตีน้ทุนรวมเพิ่มขึ้ นทุกปี คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 
1, 3, 4, 7 และ 8  
 
หมายเหตุ: ไม่ไดน้ าขอ้มลูปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มาเปรียบเทียบ เน่ืองจากขอ้มลูรายศูนยสุ์ขภาพจิตไม่ครบถว้น 
และเป็นช่วงท่ีศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 ยงัไม่ไดม้ารวมกบัศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 
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ตารางที่ 54: แสดงรอ้ยละของการเปล่ียนแปลงตน้ทุนรวมของศูนยส์ุขภาพจติ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2559 จ  าแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ  
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ปี 2558 ปี 2559 ผลตา่ง เปล่ียนแปลง (%) 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  7,406,493.53   9,457,209.63  2,050,716.09 27.69 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  6,374,432.61   7,585,999.25  1,211,566.64 19.01 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  11,275,031.39   12,178,100.98  903,069.59 8.01 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  8,729,103.52   9,317,672.93  588,569.41 6.74 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  8,441,043.76   8,873,034.82  431,991.06 5.12 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4  8,871,872.22   9,202,661.45  330,789.23 3.73 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  8,551,326.01   8,808,212.50  256,886.49 3.00 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  8,161,296.86   8,195,380.00  34,083.15 0.42 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  6,766,660.36   6,739,266.20  -27,394.15 -0.40 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  9,208,569.93   9,129,115.16  -79,454.77 -0.86 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2  8,705,160.95   8,343,445.73  -361,715.22 -4.16 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  8,954,660.05   8,288,562.42  -666,097.63 -7.44 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  21,052,694.87   17,010,856.12  -4,041,838.75 -19.20 
ผลรวมทั้งหมด 122,498,346.06 123,129,517.20 631,171.14 0.52 

ค่าเฉล่ีย  9,422,949.70   9,471,501.32    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3,696,595.54   2,590,038.67      

 
จากตารางท่ี 54 แสดงรอ้ยละของการเปล่ียนแปลงตน้ทุนรวมของศูนยสุ์ขภาพจิต เปรียบเทียบปีงบประมาณ 

พ.ศ.2558-2559 จ าแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต้นทุนรวม (FC) ของศูนย์
สุขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง เพิ่มขึ้ นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอ้ยละ 0.52 

เมื่อจ าแนกตามศูนยสุ์ขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีรอ้ยละของตน้ทุนรวมท่ีเพิ่มขึ้ นสูงท่ีสุด คือ เพิ่มขึ้ น 
2,050,716.09 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 27.69 รองลงมา คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีรอ้ยละของตน้ทุนรวมท่ี
เพิ่มขึ้ น 1,211,566.64 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 19.01 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีรอ้ยละของตน้ทุนรวมเพิ่มขึ้ น ต า่
ท่ีสุด คือ ลดลง 4,041,838.75 บาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 19.20 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีรอ้ยละของตน้ทุนรวมเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด คือ ลดลง 27,394.15 บาท คิดเป็น
ลดลงรอ้ยละ 0.40 

ตน้ทุนรวมของศูนยสุ์ขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียต่อศูนยสุ์ขภาพจิต 
เท่ากับ 9,471,501.32 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2,590,038.67 เพิ่มขึ้ นเล็กน้อยจากต้นทุนรวมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 9,422,949.70 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3,696,595.54 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ (p<0.05)  
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แผนภมิูที่ 2: แผนภมิูแทง่ แสดงตน้ทุนรวม และองคป์ระกอบของตน้ทุน เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.
2556-2559  
 

 
 
หมายเหตุ: LC = Labor cost (ตน้ทุนค่าแรง), MC = Material cost (ตน้ทุนค่าวสัดุ), CC = Capital cost (ตน้ทุนค่าลงทุน),  
     OC = Operating cost (ตน้ทุนด าเนินการ), FC = Full cost (ตน้ทุนรวม) 
 

จากแผนภูมิแท่ง แสดงตน้ทุนรวม และองคป์ระกอบของตน้ทุน เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
พบวา่ ตน้ทุนรวมของศูนยสุ์ขภาพจิต เพิ่มขึ้ นอยา่งต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2559 โดยท่ี
องคป์ระกอบตน้ทุนค่าแรง เพิ่มขึ้ นต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั  

ส่วนตน้ทุนคา่วสัดุ และตน้ทุนด าเนินการ เพิ่มขึ้ นอยา่งต่อเน่ือง จากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2558 
และเร่ิมลดลงในปี พ.ศ.2559 ในขณะท่ีตน้ทุนค่าลงทุน ท่ีลดลงอยา่งต่อเน่ือง จากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.
2558 และเร่ิมเพิ่มในปี พ.ศ.2559 
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ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 
 

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (UC) ท่ีไดจ้ากการศึกษาครั้งน้ี สามารถน ามาเปรียบเทียบกบั
การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2558 ได ้เน่ืองจากมีการแบ่งหน่วยตน้ทุนงานหลัก และก าหนด
หน่วยบริการหรือผลผลิตเหมือนกนั ทั้ง 6 หน่วยตน้ทุนงานหลกั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 55: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยของแตล่ะหน่วยตน้ทุนงานหลกั เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-
2559 
 

ปีงบประมาณ UC (F1) UC (F2) UC (F3) UC (F4) UC (F5) UC (F6) 
พ.ศ.2556  32,886.26   16,279.02  282,415.65   1,882.55  134,809.92   9,655.56  
พ.ศ.2557  32,281.53   15,447.82  351,780.29   2,040.92  154,322.07  11,079.09  
พ.ศ.2558 33,574.58 20,052.57 184,987.79 1,415.46 181,005.91 10,167.01 
พ.ศ.2559 36,713.04 22,587.09 206,881.72 1,430.24 168,147.76 10,842.13 
ค่าเฉล่ีย  33,863.85   18,591.63   256,516.36   1,692.29   159,571.42   10,435.95  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 1,971.55   3,333.15   75,995.45   317.83   19,779.44   648.06  

 
จากตารางท่ี 55 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลัก เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.

2556-2559 พบว่า หน่วยตน้ทุนงานหลกั มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 
หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 

36,713.04 บาทต่อหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าเพิ่มขึ้ น รอ้ยละ 9.35 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 33,863.85 บาท 

หน่วยตน้ทุนงานก ากับดูแล ใหค้ าปรึกษา (F2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากับ 
22,587.09 บาทต่อหน่วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าเพิ่มขึ้ น รอ้ยละ 12.64 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 18,591.63 บาท 

หน่วยต้นทุนงานบริหารระบบความรู ้ (F3) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 
206,881.72 บาทต่อเร่ือง เมื่อเปรียบเทียบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าเพิ่มขึ้ น รอ้ยละ 11.84 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 256,516.36 บาท  

หน่วยต้นทุนงานฝึกอบรมและสัมมนา (F4) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ  
1,430.24 บาทต่อคนต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าเพิ่มขึ้ น รอ้ยละ 1.04 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 1,692.29 บาท 

หน่วยต้นทุนงานขอ้มูลและสารสนเทศ (F5) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีต้นทุนต่อหน่วย เท่ากับ 
168,147.76 บาทต่อเร่ือง เมื่อเปรียบเทียบกบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าลดลง รอ้ยละ 7.10 โดยมีค่าเฉล่ีย 
4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 159,571.42 บาท  

หน่วยตน้ทุนงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 10,842.13
บาทต่อทีม MCATT ระดับอ าเภอ เมื่อเปรียบเทียบกบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าลดลง รอ้ยละ 6.64 โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 10,435.95 บาท 
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ตารางที่ 56: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยของศูนยส์ุขภาพจติตอ่อ าเภอและประชากรในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 
 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนตอ่อ าเภอ ตน้ทุนตอ่ประชากร 
พ.ศ.2556  119,461.59   1.81  
พ.ศ.2557  119,080.34   1.70  
พ.ศ.2558  132,002.53   1.88  
พ.ศ.2559  132,682.67   1.87  
ค่าเฉล่ีย  125,806.78   1.82  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  7,553.62   0.08  
 

จากตารางท่ี 56 แสดงต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์สุขภาพจิตต่ออ าเภอและประชากรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559 พบว่า 

ต้นทุนต่ออ าเภอในพื้ นท่ีรับผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีต้นทุนของศูนย์สุขภาพจิตต่ออ าเภอ 
เท่ากบั 132,682.67 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 0.52 ไม่มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั  125,806.78 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 7,553.62 

ตน้ทุนต่อประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีตน้ทุนของศูนยสุ์ขภาพจิตต่อประชากร 
เท่ากบั 1.87 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พบว่าลดลงรอ้ยละ 0.53 ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยมีค่าเฉล่ีย 4 ปีงบประมาณ เท่ากบั 1.82 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.08 
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ขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนของศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ซ่ึงประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุน
ค่าวัสดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ตน้ทุนด าเนินการ ตน้ทุนรวม ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต ฯลฯ รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงของตน้ทุนในแต่ละปีงบประมาณ นับว่าเป็นประโยชน์ส าหรบัผูบ้ริหารในการก าหนดนโยบาย และบริหาร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริการหรือผลผลิต  
 การจดัสรรงบประมาณ ควรมีการพิจารณาถึงตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ และตน้ทุนต่ออ าเภอท่ี
รบัผิดชอบ เน่ืองจากเป็นการก าหนดเป้าหมายท่ีจ านวนผูไ้ดร้บับริการและจ านวนพื้ นท่ีรบับริการส่งเสริมและป้องกนั 
ดา้นสุขภาพจิตโดยตรง  

นอกจากน้ี ควรมีการจดัสรรงบประมาณตามปริมาณบริการหรือผลผลิตของงานหลกัต่างๆ ซ่ึงทราบตน้ทุนต่อ
หน่วยแลว้ เพื่อช่วยใหศู้นยสุ์ขภาพจิต มีงบประมาณท่ีเพียงพอในการด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เช่น การ
ฝึกอบรมและสัมมนา ก็ควรมีการจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอกบัปริมาณผูเ้ขา้อบรมและจ านวนวนัท่ีจัดอบรมซ่ึง
ก าหนดไวใ้นแผน เป็นตน้ ในขณะเดียวกนั ศูนยสุ์ขภาพจิตจะสามารถควบคุมตน้ทุนตามปริมาณบริการหรือผลผลิตให้
อยูใ่นเกณฑท่ี์ก าหนดได ้ไม่ใหสู้งเกินไป 

แต่ละศูนยสุ์ขภาพจิตควรมีการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย เปรียบเทียบกบัศูนยสุ์ขภาพจิตอื่น และค่าเฉล่ียของ
ศูนยสุ์ขภาพจิต เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลท าใหต้น้ทุนแตกต่างออกไป และวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ตน้ทุน 

โดยสรุป การศึกษาวิจยัครั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 4 ประเด็น คือ 
 
1) การน าผลการวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วยไปใชป้ระโยชน ์

 

1.1. ควรสนับสนุนใหม้ีการน าผลการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยท่ีได ้ ไปประยุกตใ์ชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
และลดตน้ทุนของหน่วยงาน รวมถึงการขบัเคล่ือนนโยบายและยุทธศาสตรท่ี์อา้งอิงฐานขอ้มลูตน้ทุนดว้ย 

1.2. ควรมีการพิจารณาจดัสรรงบประมาณตามเป้าหมายของบริการหรือผลผลิตท่ีก าหนดไว ้โดยใชข้อ้มูล
ตน้ทุนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ ปรับค่าน ้ าหนักสัมพัทธ์ตามบริบทของพื้ นท่ี จ านวนอ าเภอ และจ านวน
ประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ 

1.3. ควรมีการจดัอบรมใหค้วามรูก้บับุคลากรศูนยสุ์ขภาพในเร่ือง ความรูพ้ื้ นฐานดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้น
การเงินและบัญชี มีมุมมองและความเขา้ใจในเร่ืองความคุม้ค่า ความคุม้ทุน และสามารถน าผลวิเคราะหต์น้ทุนต่อ
หน่วยไปประยุกตใ์ชไ้ด ้
 
2) การบริหารตน้ทุน 
 

 2.1. การบริหารตน้ทุนค่าแรง พบว่า ตน้ทุนค่าแรงแปรผันตามอตัราก าลังขา้ราชการ และอายุงาน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีเพิ่มขึ้ นโดยไม่สมัพนัธก์บัปริมาณผลผลิต หน่วยงานท่ีมีจ านวนขา้ราชการมากกว่าจะมีตน้ทุนค่าแรงสูงกว่ามาก 
การลดปริมาณบุคลากร อาจไม่ช่วยแกปั้ญหาเพราะยิ่งท าใหภ้าวะขาดอตัราก าลังรุนแรงขึ้ น หรือการเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตอาจมีขอ้จ ากดัตามอตัราก าลังท่ีมี ดงัน้ัน การเพิ่มคุณค่าของผลผลิต หรือการสรา้งมูลค่าเพิ่มอื่นๆ น่าจะเป็น
ทางออกท่ีเหมาะสม 
 2.2. การบริหารตน้ทุนค่าวสัดุ พบว่า ตน้ทุนค่าวสัดุสูงมากในบางหน่วยตน้ทุน โดยท่ียงัไม่สามารถอธิบาย
จ านวนผลผลิตท่ีเหมาะสมกบักบัตน้ทุนท่ีสูงได ้จึงควรมีการควบคุมตน้ทุนค่าวสัดุ ใหม้ีสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัผลผลิตท่ี
ได ้โดยอา้งอิงจากตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ในหน่วยตน้ทุนน้ัน 
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 2.3. การบริหารตน้ทุนค่าลงทุน พบว่า อายุการใชง้านของอาคารสถานท่ี ในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง
กนัมาก และบางส่วนเกินอายุใชง้านแลว้ จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา ท าใหไ้ม่สามารถน ามาเปรียบเทียบตน้ทุนไดช้ดัเจน แต่
มีผลท าใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของตน้ทุนค่าลงทุน การควบคุมตน้ทุนค่าลงทุนควรพิจารณาแยกส่วนของครุภณัฑ ์
ออกจากอาคารสถานท่ี และควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุนส่วนของครุภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ใหอ้ยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัพบว่าตน้ทุนค่าลงทุนมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง สวนทางกบัตน้ทุนทั้งหมดท่ีเพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นภาพการลงทุนท่ียงัไม่เพียงพอ ควรมีการพิจารณาในส่วนของงบลงทุนเพิ่มเติมส าหรับ
ศูนยสุ์ขภาพจิต โดยเฉพาะครุภณัฑท่ี์สนับสนุนใหก้ารด าเนินงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิตมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้ น 
 
3) การพฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศ 
 

 3.1. ควรมีการจดัท าฐานขอ้มลูดา้นการเงินอยา่งเป็นระบบ มีโครงสรา้งขอ้มลูเหมือนกนัในศูนยสุ์ขภาพจิตทุก
แห่ง เกี่ยวกบัตน้ทุนต่างๆ ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน มีการบนัทึกขอ้มลูอยา่งสม า่เสมอ และจดัท ารายงานเป็นรายปี 

3.2. ควรมีการจดัท าฐานขอ้มูลกิจกรรม โครงการ และจ านวนบริการท่ีให ้หรือผลผลิตท่ีไดร้บั มีโครงสรา้ง
ขอ้มลูเหมือนกนัในศูนยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง 

3.3. ควรจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสม มาช่วยในการจัดการฐานขอ้มูลต้นทุน และ
ฐานขอ้มลูกิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดึงขอ้มลูมาใช ้ 
 
4) การปรบัปรุงและพฒันาในการศึกษาตน้ทุนตอ่หน่วยครั้งตอ่ไป  
  

4.1. ควรศึกษาวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยเป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี ในระดับภาพรวมของทุกศูนยสุ์ขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต  

4.2. ควรศึกษาวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยเป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี ในระดบัของแต่ละศูนยสุ์ขภาพจิต เพื่อให้
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของตน้ทุน และปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามบริบทของพื้ นท่ี 
 4.3. ควรศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยแบบเก็บขอ้มูลไปขา้งหน้า (prospective study) ควบคู่ไปกบัการด าเนินงาน
ปกติ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และครบถว้น ไมต่กหล่นขอ้มลูท่ีจ าเป็นบางเร่ือง ลดความคลาดเคล่ือนจาก
ขอ้มลูทุติยภูมิท่ีมีการบนัทึกไว ้จะช่วยเพิ่มความสมบูรณแ์ละความน่าเช่ือถือได ้ของขอ้มลูมากยิง่ขึ้ น 

4.4. ควรศึกษาตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ในกรอบท่ีกวา้งกว่าการด าเนินงาน
ของศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีด าเนินการในพื้ นท่ีท่ีท าการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นระดบั
จงัหวดัหรือเขตสุขภาพ ทั้งน้ีควรมีการน าร่องในบางพื้ นท่ีก่อน เพื่อใหไ้ดแ้นวทางท่ีชดัเจน แลว้ขยายผลต่อไป 

4.5. ควรมีผูร้บัผิดชอบในการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย และด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ในภาพรวมของศูนย์
สุขภาพจิต ซ่ึงในปัจจุบัน ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 ไดร้ับผิดชอบด าเนินการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยมาอย่างต่อเน่ือง 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

4.6. ควรมีผูร้บัผิดชอบในการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ประจ าศูนยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่ง โดยมีอย่างน้อย 2 
คน จากฝ่ายบริหารทัว่ไป 1 คน และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต 1 คน รวมถึงมีการส่งต่องานท่ีชัดเจนเมื่อเปล่ียน
ผูร้บัผิดชอบ 

4.7. ควรมีการอบรมใหค้วามรูเ้ร่ืองการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก  1-2 ปี โดยมี
หลกัสูตรเบ้ืองตน้ส าหรบัผูร้บัผิดชอบใหม่ และหลกัสูตรขัน้สูงส าหรบัผูร้บัผิดชอบเดิม 
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ภาคผนวก 1 
ขอ้มูลพ้ืนฐานศนูยสุ์ขภาพจติ กรมสุขภาพจติ 

 
ประวตัคิวามเป็นมา 
 

ศูนยสุ์ขภาพจิตเป็นหน่วยงานระดบักอง ท่ีขึ้ นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดิมจดัตั้งในระดบั
ภาค จ านวน 4 แห่ง คือ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-4 โดยก าหนดพื้ นท่ีรับผิดขอบเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ   
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ตามล าดบั ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่าศูนยสุ์ขภาพจิต 1-4 มีพื้ นท่ีรบัผิดชอบ
กวา้งใหญ่เกินกว่าก าลงัของบุคลากรศูนยสุ์ขภาพจิต จะดูแลรบัผิดชอบไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีค าสัง่กรม
สุขภาพจิตท่ี 042/2542 ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ.2542 จดัตั้งศูนยสุ์ขภาพจิตเขต 1-13 รวม 13 แห่ง เป็นการ
ภายใน และมีฐานะเทียบเท่ากองในสงักดักรมสุขภาพจิต โดยใหแ้ต่ละศูนยสุ์ขภาพจิตรบัผิดขอบพื้ นท่ีเช่นเดียวกบัพื้ นท่ี
เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนศูนยสุ์ขภาพจิตเขต 13 รบัผิดชอบพื้ นท่ีกรุงเทพมหานคร  

ต่อมารฐับาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ และใหทุ้กส่วนราชการปรบับทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งของ
ส่วนราชการใหมี้ประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เมื่อ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ประกาศใช ้กรมสุขภาพจิตจึงไดด้ าเนินการปรบับทบาท 
ภารกิจและโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ซ่ึงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 103 ก วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ.2545 ใหม้ีศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-12 และเพื่อใหก้าร
บริหารงานของกรมสุขภาพจิตด าเนินงานตามนโยบาย การพัฒนางานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กรมสุขภาพจิตจึงมีค าสัง่จดัตั้งศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 ขึ้ นเป็นการภายใน ตั้งแต่
วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 998/2545 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 
 ในปี พ.ศ.2547 กรมสุขภาพจิตไดมี้ค าสัง่จดัตั้งศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 14 และศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 เพิ่มขึ้ นเป็น
การภายใน โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและแบ่งส่วนราชการภายในเช่นเดียวกบัศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-13 โดยศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 14 จัดตั้งตั้งแต่วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ.2547 ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1189/2547 ลงวันท่ี 27 
ธนัวาคม พ.ศ.2547 และต่อมาไดม้ีการยกเลิกค าสัง่การจดัตั้งศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 14 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2547 
ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 596/2550 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ.2550 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 จดัตั้งตั้งแต่วนัท่ี 27 
ธนัวาคม พ.ศ.2547 ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1190/2547 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ.2547 
  ในปี พ.ศ.2555 กระทรวงสาธารณสุขได้มีอนุสนธิค าสัง่กระทรวงสาธารณสุขท่ี 1641/2555 และ 
1643/2555 ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองก าหนดเครือข่ายบริการ และมอบหมายผู ้ตรวจราชการ
กระทรวง สาธารณสุขสาธารณสุขนิเทศก ์และรกัษาการในต าแหน่งสาธารณสุขนิเทศก ์ปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตพื้ นท่ีเครือข่ายบริการ ซ่ึงค าสัง่กรมสุขภาพจิต ท่ี 869/2553 ลงวันท่ี 16 
ธนัวาคม พ.ศ.2553 เร่ืองการเปล่ียนแปลงการก าหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศูนยสุ์ขภาพจิต ไดก้ าหนดเขตจงัหวดัพื้ นท่ี
ความรบัผิดชอบ ไม่สอดคลอ้งกบัค าสัง่กระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ันกรมสุขภาพจิตจึงเห็นสมควรใหเ้ปล่ียนแปลงการ
ก าหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศูนยสุ์ขภาพจิตตามการก าหนดเครือข่ายบริการ กระทรวงสาธารณสุข และยกเลิกค าสัง่
กรมสุขภาพจิต ท่ี 869/2553 ลงวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2553 ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. ศูนย์สุขภาพจิตท่ี 2 รับผิดชอบพื้ นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 4 และ 5 ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิต ท่ี 
1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองเปล่ียนแปลงการก าหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศูนยสุ์ขภาพจิต 
และใหค้ณะเจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบติัราชการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 เดิม ใหป้ฏิบติัราชการท่ีศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 ตามค าสัง่กรม
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สุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองใหข้า้ราชการและพนักงานราชการ ปฏิบัติ
ราชการ 

2. คณะเจา้หน้าท่ีท่ีปฏบิติัราชการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 เดิม ใหป้ฏบิติัราชการท่ี ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 ตามค าสัง่
กรมสุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองใหข้า้ราชการและพนักงานราชการ ปฏิบติั
ราชการ 

3. ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ยา้ยส านักงานจากเดิมตั้งอยูท่ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี 
ไปตั้งส านักงานชัว่คราวอยูท่ี่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ต่อมาไดย้า้ยไปตั้ง
ส านักงานชัว่คราวอยู่ท่ี สถาบนัพฒันาการเด็กภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และในปัจจุบนั 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ไดย้า้ยไปตั้ง ณ เลขท่ี 38/12-13 ต าบลหมกแขง้ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี (ตามค าสัง่กรม
สุขภาพจิตท่ี 1078/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และค าสัง่กรมสุขภาพจิต ท่ี 413/2557 ลงวนัท่ี 29 
พฤษภาคม พ.ศ.2557 เร่ืองยา้ยส านักงานศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4) 
 ในปี พ.ศ. 2556 ไดม้ีค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 654/2556 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ.2556 ใหย้กเลิกศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 15 และใหบุ้คลากรปฏิบติังานร่วมกบัศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 โดยปฏิบติังานตามการเปล่ียนแปลงก าหนด
พื้ นท่ีรบัผิดชอบกรมสุขภาพตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ทั้งน้ีไดม้ี
ค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 929/2556 ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เร่ืองสถานท่ีปฏิบติังานของศูนยสุ์ขภาพจิต   
ท่ี 12 มีสถานท่ีปฏบิติังาน 2 แห่ง ดงัน้ี 

1.ใหท่ี้ท าการหลักตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เลขท่ี 472 ถนนไทรบุรี ต าบลบ่อยาง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 91000 

2.ท่ีท าการรองตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ปัตตานี เลขท่ี 294 หมู่ 6 ถนนปากน ้า ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000  
 ในปี พ.ศ.2557 เพื่อใหก้ารบริหารงานของกรมสุขภาพจิตด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัเขต
พื้ นท่ีเครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุข และสะดวกต่อการบริหารจดัการในพื้ นท่ีตามบริบทในการขบัเคล่ือน
นโยบายการด าเนินงานสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ไดม้ีค าสัง่ยา้ยส านักงานศูนยสุ์ขภาพจิต 
จ านวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

1. ค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 526/2557 สัง่ ณ วันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เร่ือง ยา้ยส านักงานศูนย์
สุขภาพจิตท่ี 2 จากเดิม ตั้งอยู่ท่ีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ไปตั้ง
ส านักงานใหม่ ณ เลขท่ี 206/5-6 ถนนรถไฟ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ทั้งน้ีตั้งแต่      
วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป  

2. ค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 541/2557 ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เร่ือง ยา้ยส านักงานศูนยสุ์ขภาพจิต
ท่ี 9 จากเดิม ตั้งอยู่ในโรงพยาลบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ ต าบลท่าน ้ าออ้ย อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัด
นครสวรรค ์ไปตั้งส านักงานใหม่ ณ เลขท่ี 138/35-36 หมู่ 7 ส่ีแยกอินโดจีน ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวดั
พิษณุโลก ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป 

3. ค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 552/2557 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เร่ือง ยา้ยส านักงานศูนยสุ์ขภาพจิต
ท่ี 3 จากเดิม ตั้งอยู่ท่ีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 ไปตั้งส านักงานใหม่ 
ณ เลขท่ี 76 หมู่ 5 ถนนอ่างศิลา-บางแสน ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ทั้งน้ีตั้งแต่วันท่ี 4 
สิงหาคม พ.ศ.2557 เป็นตน้ไป  

ในปี พ.ศ.2558 มีการเปล่ียนแปลงเลขท่ีศูนยสุ์ขภาพจิต ใหส้อดคลอ้งกบัพื้ นท่ีเขตบริการสุขภาพท่ีรบัผิดชอบ 
ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 388/2558 ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2558 และยกเลิกค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 
1075/2555 
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พ้ืนที่รบัผิดชอบ 
 

ตามค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 388/2558 ลงวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2558 เร่ืองการเปล่ียนแปลงเลขท่ีศูนย์
สุขภาพจิต ใหส้อดคลอ้งกบัพื้ นท่ีเขตบริการสุขภาพท่ีรบัผิดชอบ และยกเลิกค าสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1075/2555 เพื่อ
ความสะดวกในการส่ือสาร และประสานการท างาน ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต ไดก้ าหนดพื้ นท่ี
รบัผิดชอบของศูนยสุ์ขภาพจิต ดงัน้ี 
 
เครือข่าย
บริการ 

เขตตรวจ
ราชการ 

จงัหวดั เลขที่ 
ศูนยส์ุขภาพจติเดิม 

เลขที ่
ศูนยส์ุขภาพจติใหม ่

1 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพนู ล าปาง ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 
 16 น่าน พะเยา เชียงราย แพร่   

2 17 ตาก พิษณุโลก สุโขทยั เพชรบรูณ ์
อุตรดิตถ ์

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 

3 2 ชยันาท ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 
 18 ก าแพงเพชร พจิิตร นครสวรรค ์อุทยัธานี   

4 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 

 2 ลพบุรี สิงหบุ์รี อ่างทอง   
 3 นครนายก   

5 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี  ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 
 5 ประจวบคีรีขนัธ ์เพชรบุรี สมุทรสาคร    
  สมุทรสงคราม   

6 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ 
สมุทรปราการ 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 

 9 จนัทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด   
7 12 รอ้ยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม 

กาฬสินธุ ์
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 

8 10 บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบวัล าภ ู ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 
 11 อุดรธานี นครพนม สกลนคร    

9 14 สุรินทร ์นครราชสีมา บุรีรมัย ์ชยัภูมิ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 
10 11 มุกดาหาร ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

 13 อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 
อุบลราชธานี 

  

11 6 ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 
 7 ระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี   

12 6 พทัลุง ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 
 7 ตรงั   
 8 สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส   

ส่วนกลาง กรุงเทพ 
มหานคร 

กรุงเทพมหานคร ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 
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ขอ้มูลสถานที่ตั้งและการติดตอ่ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจิต สังกดักรมสุขภาพจิต ในปัจจุบันทั้งหมด 13 ศูนย ์มีท่ีตั้งรวม 14 แห่ง โดยศูนยสุ์ขภาพจิต    
ท่ี 12 มีท่ีท าการ 2 แห่ง คือท่ีท าการหลกัท่ีจงัหวดัสงขลา และท่ีท าการรองท่ีจงัหวดัปัตตานี ศูนย์สุขภาพจิตส่วนใหญ่
ตั้งอยูภ่ายในโรงพยาบาลจิตเวช มีเพียงบางแห่งท่ีเช่าพื้ นท่ีอาคารอื่น ซ่ึงมีรายละเอียดสถานท่ีตั้งและการติดต่อ ดงัน้ี 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 1 
ช่ืออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง 
เลขท่ี  131 
ถนน  ช่างหล่อ 
ต าบล  หายยา 
อ าเภอ  เมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดั  เชียงใหม่ 
รหสัไปรษณีย ์ 50100 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีของโรงพยาบาลสวนปรุง 
E-mail  mhc01.cm@gmail.com 
Web Site http://www.mhc01.net 
โทรศพัท ์ 053 203675 
โทรสาร  053 203676 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 2 
ช่ืออาคาร/ชั้น - 
เลขท่ี  138/55-56  หมู่ 7 
ถนน  ส่ีแยกอินโดจีน 
ต าบล  สมอแข 
อ าเภอ  เมืองพิษณุโลก 
จงัหวดั  พิษณุโลก 
รหสัไปรษณีย ์ 65000 
หมายเหตุ เช่าสถานท่ี  
E-mail  mentalhealthcenter2@gmail.com 
Web Site http://www.mhc2.go.th 
โทรศพัท ์ 055-986314-5 
โทรสาร  055-986315 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 3 
ช่ืออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร ์
เลขท่ี  2 หมู่ 4 
ถนน  - 
ต าบล  ท่าน ้าออ้ย 
อ าเภอ  พยุหะคีรี 
จงัหวดั  นครสวรรค ์
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รหสัไปรษณีย ์ 60130 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร ์
E-mail  mhc08@hotmail.com 
Web Site http://www.mhc03.com 
โทรศพัท ์ 056 267289-90 
โทรสาร  056 267405 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 4 
ช่ืออาคาร/ชั้น อาคารเอนกประสงค ์ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธญัญา 
เลขท่ี  47 หมู่ 4 
ถนน  ติวานนท ์
ต าบล  ตลาดขวญั 
อ าเภอ  เมืองนนทบุรี 
จงัหวดั  นนทบุรี 
รหสัไปรษณีย ์ 11000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลศรีธญัญา 
E-mail  mhcr04@hotmail.com 
Web Site http://www.mhcr04.go.th 
โทรศพัท ์ 0 2527 7620, 0 2527 7622 
โทรสาร  0 2527 7621 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 5 
ช่ืออาคาร/ชั้น - 
เลขท่ี  206/5-6 
ถนน  รถไฟ 
ต าบล  หน้าเมือง 
อ าเภอ  เมืองราชบุรี 
จงัหวดั  ราชบุรี 
รหสัไปรษณีย ์ 70000 
หมายเหตุ เช่าสถานท่ี 
E-mail  mhc5.dmh@gmail.com 
Web Site http://www.mhc2.net 
โทรศพัท ์ 032 206524 
โทรสาร  032 206525 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 6 
ช่ืออาคาร/ชั้น อาคารส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จงัหวดัชลบุรี 
เลขท่ี  76 หมู่ 5 
ถนน  อ่างศิลา - บางแสน 
ต าบล  อ่างศิลา 
อ าเภอ  เมืองชลบุรี 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

102

จงัหวดั  ชลบุรี 
รหสัไปรษณีย ์ 20000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีส านักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จงัหวดัชลบุรี 
E-mail  mhcsix@gmail.com 
Web Site http://www.mhc06.org 
โทรศพัท ์ 038 398348-9 
โทรสาร  038 398347 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 7 
ช่ืออาคาร/ชั้น อาคารตึกองัสนา โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร ์
เลขท่ี  169 หมู่ 4 
ถนน  ชาตะผดุง 
ต าบล  ในเมือง 
อ าเภอ  เมืองขอนแก่น 
จงัหวดั  ขอนแก่น 
รหสัไปรษณีย ์ 40000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์
E-mail  mhc6.dmh@gmail.com 
Web Site http://www.mhc6.go.th 
โทรศพัท ์ 043-327640 
โทรสาร  043-327642 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 8 
ช่ืออาคาร/ชั้น - 
เลขท่ี  38/12-13 
ถนน  เล่ียงเมืองอุดรธานี-สกลนคร 
ต าบล  หมากแขง้ 
อ าเภอ  เมืองอุดรธานี 
จงัหวดั  อุดรราชธานี 
รหสัไปรษณีย ์ 41000 
E-mail  dmh.mhc04@gmail.com 
Web Site http://www.mhc4.com 
โทรศพัท ์ 042 128176 
โทรสาร  042 128177 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 9 
ช่ืออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์
เลขท่ี  86 
ถนน  ชา้งเผือก 
ต าบล  ในเมือง 
อ าเภอ  เมืองนครราชสีมา 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559

103

จงัหวดั  นครราชสีมา 
รหสัไปรษณีย ์ 30000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร ์
E-mail  mhc9dmh@gmail.com 
Web Site http://www.mhc9dmh.com 
โทรศพัท ์ 044 256729 
โทรสาร  044 256730 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 10 
ช่ืออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ อาคารอ านวยการหลงัท่ี 2 
เลขท่ี  212 
ถนน  ถนนแจง้สนิท 
ต าบล  ในเมือง 
อ าเภอ  เมืองอุบลราชธานี 
จงัหวดั  อุบลราชธานี 
รหสัไปรษณีย ์ 34000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
E-mail  dmh.mhc10@gmail.com 
Web Site http://www.mhc10.go.th 
โทรศพัท ์ 045 352591 
โทรสาร  045 352593 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 11 
ช่ืออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลสวนสราญรมย ์
เลขท่ี  298 หมู่ 3 
ถนน  ธราธิบดี 
ต าบล  ท่าขา้ม 
อ าเภอ  พุนพิน 
จงัหวดั  สุราษฎรธ์านี 
รหสัไปรษณีย ์ 84130 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลสวนสราญรมย ์
E-mail  mental11@hotmail.com 
Web Site http://www.mhc11.dmh.go.th 
โทรศพัท ์ 077-240656-7 
โทรสาร  077-240658 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 12  
ท่ีท าการหลกั 
ช่ืออาคาร/ชั้น อาคารศลัยกรรมประสาท ชั้น 3 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์
เลขท่ี  472 
ถนน  ไทรบุรี 
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ต าบล  บ่อยาง 
อ าเภอ  เมืองสงขลา 
จงัหวดั  สงขลา 
รหสัไปรษณีย ์ 90000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์
E-mail  mhc12dmh@gmail.com 
Web Site http://www.mhc12.go.th 
โทรศพัท ์ 074 324782 
โทรสาร  074 324781 
 
ท่ีท าการรอง 
ช่ืออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลธญัญารกัษ์ปัตตานี  
เลขท่ี   294 หมู่ 6  
ถนน  ปากน ้า  
ต าบล  รูสะมิแล  
อ าเภอ  เมืองปัตตานี 
จงัหวดั  ปัตตานี  
รหสัไปรษณีย ์ 94000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีโรงพยาบาลธญัญารกัษ์ปัตตานี 
โทรศพัท ์  073 350363 
โทรสาร   073 312838 
 
ศูนยส์ุขภาพจติที่ 13  
ช่ืออาคาร/ชั้น อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 
เลขท่ี  - 
ถนน  ติวานนท ์
ต าบล  ตลาดขวญั 
อ าเภอ  เมืองนนทบุรี 
จงัหวดั  นนทบุรี 
รหสัไปรษณีย ์ 11000 
หมายเหตุ ใชส้ถานท่ีกรมสุขภาพจิต 
E-mail  mhc13dmh@gmail.com 
Web Site http://www.mhc13.dmh.go.th 
โทรศพัท ์ 0 2590 8037 
โทรสาร  0 2589 5181 
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ภาคผนวก 2 
คณะท างาน 

 
ค าสัง่กรมสุขภาพจิต 
ท่ี ๑๑๙ / ๒๕๖๐ 

เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (Unit Cost) 
กลุ่มศูนยสุ์ขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

............................................... 
ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารกจิการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๒๑ 

ก าหนดใหส่้วนราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้ น ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ
ปฏบิติังานดา้นการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยใหส่้วนราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต และให้
เปรียบเทียบผลการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณวา่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลง พรอ้ม
ทั้งวิเคราะหห์าสาเหตุของการเปล่ียนแปลง เพื่อน าไปจดัท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพสามารถวดัผลได ้และน าไปสู่การ
บริหารราชการท่ีมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุม้ค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการน้ัน เพื่อใหก้าร
ด าเนินการดงักล่าวบรรลุเป้าหมายประสบผลส าเร็จ กรมสุขภาพจิต จึงขอแต่งตั้งคณะท างานการจดัท าตน้ทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (Unit Cost) กลุ่มศูนยสุ์ขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบดว้ย 
๑. นายชิโนรส  ล้ีสวสัด์ิ  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   ท่ีปรึกษา 
๒. นายทวีศกัด์ิ  สิริรตัน์เรขา ผูอ้ านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๓  ประธาน 
๓. นายวงคพ์รรณ ์ มาลารตัน์ นักกิจกรรมบ าบดัช านาญการ  คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑   
๔. นางพวงเพ็ชร  สิงหอ์่อน  นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิติัการ  คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑ 
๕. นางสาววิภารตั  แดงตัน๋  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๒ 
๖. นายณรงคเ์ดช  เจริญเสาวภาคย ์ นักวิชาการคอมพวิเตอร ์   คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๒ 
๗. นางสาวธมลวรรณ  แสนทม นักสงัคมสงเคราะห ์   คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๓ 
๘. นางสาวกรวรรณ  ดีฉนวน นักวิชาการเงินและบญัชี   คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๓ 
๙. นางมณฑา  โชคชยัไพศาล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๔ 
๑๐. นางสาวมลสุรี  ลอยรตัน์ นักวิชาการเงินและบญัชี   คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๔ 
๑๑. นางกญัญา  ต่างใจ  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๕ 
๑๒. นางสาวเบญญภา  สมลกัษณ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ  คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๕ 
๑๓. นางสาววรญัญก์านต ์ วงษข์นัธ ์ นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 

ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๖ 
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๑๔. นางภทัศา  ยิ้ มปั่น  นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๖ 

๑๕. นางศรีสมพร  พลบุบผา เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๗ 

๑๖. นางสาวยุวนา  ไขวพ้นัธ ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ  คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๗ 

๑๗. นางสาวนาถอนงค ์ วนัธงไชย นักวิชาการสาธารณสุข   คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๘ 

๑๘. นางสาวปวีณา  วาสโสหา นักวิชาการเงินและบญัชี   คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๘ 

๑๙. นางสาววิไลพร  แซ่เอ็ง  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๙ 

๒๐. นางเบญจพร  อ่อนสนิท นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ  คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๐ 

๒๑. นางสาวณฐัรดา  สุวรรณกฏู  นักจิตวิทยา    คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๐ 

๒๒. นายบุญธรรม  ดีดวง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๑ 

๒๓. นางนงเยาว ์ สุขภกัดี  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๑ 

๒๔. นางจุฑามาส  วงคสุ์วรรณ นักจดัการงานทัว่ไป   คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๒ 

๒๕. นางสาวภทัรวดี  ทองส่ีคล่ี นักวิชาการพสัดุ    คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๒ 

๒๖. นางสาวกรทิพย ์ วิทยากาญจน์ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ            คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๓   และเลขานุการ 

๒๗. นางจุฑารตัน์  ขาวละออ เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน   คณะท างาน 
ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี ๑๓   และผูช่้วยเลขานุการ 

 
โดยใหค้ณะท างานมีหน้าท่ี ดงัน้ี 

๑. วิเคราะหแ์ละก าหนดหน่วยตน้ทุนและหน่วยผลผลิต พรอ้มเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามแบบบนัทึกขอ้มลูตน้ทุน
งานดา้นส่งเสริมสุขภาพจิต 

๒. จดัท ารายงานการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วยผลผลิตงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตของ
หน่วยงาน และกลุ่มศูนยสุ์ขภาพจิต 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
         สัง่ ณ วนัท่ี ๘ กุมภาพนัธ ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 
       (นายชิโนรส  ล้ีสวสัด์ิ) 
                รองอธิบดีกรมสุขภาพจติ 
      ปฏบิติัราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
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ประวตัิผูวิ้จยั 
 
ผูวิ้จยัหลกั  
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นายแพทยท์วีศกัดิ์ สิริรตันเ์รขา 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Mr. Thaweesak Sirirutraykha 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : ผูอ้ านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 
หน่วยงาน   : ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 
      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 
      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 
      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2539 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
พ.ศ.2545 วุฒิบตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตรเ์ด็กและวยัรุ่น แพทยสภา (ฝึกอบรม จุฬาฯ) 
พ.ศ.2546 อนุมติับตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ.2540 ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลสองแคว จงัหวดัน่าน 
พ.ศ.2541 ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลสนัติสุข จงัหวดัน่าน 
พ.ศ.2546 จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ประจ าสถาบนัราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
พ.ศ.2549 รองผูอ้ านวยการฝ่ายแผนงานและสิทธิประโยชน์ สถาบนัราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 
พ.ศ.2555 รองผูอ้ านวยการฝ่ายการแพทย ์สถาบนัราชานุกูล กรมสุขภาพจติ 
พ.ศ.2556 ผูอ้ านวยการ ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต 
 
ผูวิ้จยัร่วม คนที่ 1 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวกรทิพย ์วิทยากาญจน ์
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Miss Korntip Wittayakan 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : นักจิตวิทยาคลินิก ปฏบิติัการ 
หน่วยงาน   : ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 
      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 
      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 
      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2548 วิทยาศาสตรบณัฑิตจิตวิทยา (คลินิก) เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  
  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ.2554 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชุมชน คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประวติัการท างาน 
พ.ศ.2548 นักจิตวิทยา ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต 
พ.ศ.2551 นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต 
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ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางจฑุารตัน ์ขาวละออ 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Mrs. Jutharat Khowlaor 
ต าแหน่งปัจจุบนั   : เจา้พนักงานการเงินและบญัชี ช านาญงาน 
หน่วยงาน   : ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

  อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 
      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

  โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 
      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 
ประวติัการศึกษา 
พ.ศ.2540 ศิลปศาสตรบณัฑิต สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
ประวติัการท างาน 
พ.ศ.2540 หวัหน้าส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขา้ง อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2541 เจา้พนักงานการเงินและบญัชีช านาญงาน ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต 
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