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โดยแบ่งหน่วยตน้ทุน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั 6 หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 6 หน่วย 
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หน่วยตน้ทุนงานหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย, งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา, งาน
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หน่วยงาน, งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา 16,279 บาทต่อหน่วยงาน, งานจดัการความรู ้282,416 บาทต่อเร่ือง, งาน
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สุขภาพจิต 9,656 บาทต่อทีม  

ตน้ทุนของศนูยสุ์ขภาพจิตต่ออาํเภอในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ เท่ากบั 119,462 บาท และตน้ทุนต่อหวัประชากรใน

พ้ืนท่ีรบัผิดชอบ เท่ากบั 1.81 บาท 

ขอ้เสนอแนะ: การศึกษาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนต่างๆ ของศนูยสุ์ขภาพจิต นับวา่เป็นประโยชน์สาํหรบัผูบ้ริหารใน

การกาํหนดนโยบาย และบริหารทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหมี้ประสิทธิภาพสงูสุด ในงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น

สุขภาพจิต โดยเฉพาะการทาํแผนงบประมาณ ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริการหรือผลผลิตท่ีตอ้งการ และควรมี

การควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ท่ีเหมาะสม 

คาํสาํคญั: ตน้ทุนต่อหน่วย, ศนูยสุ์ขภาพจิต, สุขภาพจิต, งานส่งเสริมและป้องกนั, ปีงบประมาณ 2556  

 

 

 



รายงานการวิจยั: 

การวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ 

ศูนยสุ์ขภาพจติ กรมสุขภาพจติ ปีงบประมาณ 2556 

 

Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental 

Health Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2013 

 

โดย  นายแพทยท์วีศกัดิ์ สิริรตันเ์รขา 

นางสาวกรทิพย ์วิทยากาญจน ์

นางจุฑารตัน ์ขาวละออ 

นางสาวอารี อยูภู่่ 

 

เจา้ของ  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ISBN  978-974-296-846-5 

 

พิมพค์รั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 

 

จดัพิมพโ์ดย ศูนยสุ์ขภาพจติที่ 13, กรมสุขภาพจติ 

 

สาํนกัพิมพ ์ บริษทั บียอนด ์พบัลิสช่ิง จาํกดั 

 

จาํนวนพิมพ ์ 100 เล่ม 

 

ขอ้มูลทางบรรณานุกรม 

ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา, กรทิพย ์วิทยากาญจน์, จุฑารตัน์ ขาวละออ และอารี อยูภู่่. การวิเคราะหต์น้ทุน

ตอ่หน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศูนยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 

2556. กรุงเทพฯ: บียอนด ์พบัลิสช่ิง, 2558. 

บทคดัยอ่ 
 

ช่ือเรื่อง (ภาษาไทย): การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรม

สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 

ช่ือเรื่อง (ภาษาองักฤษ): Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health 

Center, Department of Mental Health, Fiscal Year 2013 

ผูวิ้จยั: ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา, กรทิพย ์วิทยากาญจน์, จุฑารตัน์ ขาวละออ และอารี อยูภู่.่ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรม

สุขภาพจิต  

วตัถปุระสงค:์ เพื่อวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ทั้งประเทศ รวม 14 ศนูย ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 

กนัยายน 2556)  

วิธีการวิจยั: เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา เก็บขอ้มลูยอ้นหลงัจากแหล่งขอ้มลูทุติยภมิูท่ีมีอยูแ่ลว้ ในทศันะของผูใ้หบ้ริการ 

โดยแบ่งหน่วยตน้ทุน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั 6 หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 6 หน่วย 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และค่าลงทุน ปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยตน้ทุนงาน

สนับสนุนไปเป็นตน้ทุนทางออ้ม ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยการกระจาย

โดยตรง คาํนวณเป็นตน้ทุนรวม, ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต และตน้ทุนทั้งหมด 

ผลการวิจยั: พบว่าศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทัว่ประเทศ ทั้ง 14 ศนูย ์มีตน้ทุนทั้งหมด 108,570,672 บาท มี

ค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 7,755,048 บาท มีรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน เท่ากบั 63.05 : 

33.04 : 3.90 ตามลาํดบั โดยหน่วยตน้ทุนงานหลกั มีรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน เท่ากบั 55.52 : 

41.39 : 3.09 และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน มีรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน เท่ากบั 78.63 : 

15.79 : 5.59 

ตน้ทุนรวม ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั แยกเป็นตน้ทุนทางตรงทั้งหมด รอ้ยละ 67.40 และตน้ทุนทางออ้มท่ี

ไดจ้ากการปันส่วน รอ้ยละ 32.60 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั ซ่ึงประกอบดว้ย งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย, งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา, งาน

จดัการความรู,้ งานฝึกอบรมและสมัมนา, งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย และงานวิกฤตสุขภาพจิต มีตน้ทุนรวมคิดเป็น

รอ้ยละของตน้ทุนทั้งหมดเท่ากบั 28.16, 13.94, 13.05, 26.38, 10.43 และ 8.03 ตามลาํดบั  

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิตของ งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย เท่ากบั 32,886 บาทต่อ

หน่วยงาน, งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา 16,279 บาทต่อหน่วยงาน, งานจดัการความรู ้282,416 บาทต่อเร่ือง, งาน

ฝึกอบรมและสมัมนา 1,883 บาทต่อคน, งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย 134,810 บาทต่อเร่ือง และงานวิกฤต

สุขภาพจิต 9,656 บาทต่อทีม  

ตน้ทุนของศนูยสุ์ขภาพจิตต่ออาํเภอในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ เท่ากบั 119,462 บาท และตน้ทุนต่อหวัประชากรใน

พื้ นท่ีรบัผิดชอบ เท่ากบั 1.81 บาท 

ขอ้เสนอแนะ: การศึกษาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนต่างๆ ของศนูยสุ์ขภาพจิต นับวา่เป็นประโยชน์สาํหรบัผูบ้ริหารใน

การกาํหนดนโยบาย และบริหารทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหมี้ประสิทธิภาพสงูสุด ในงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น

สุขภาพจิต โดยเฉพาะการทาํแผนงบประมาณ ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริการหรือผลผลิตท่ีตอ้งการ และควรมี

การควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ท่ีเหมาะสม 

คาํสาํคญั: ตน้ทุนต่อหน่วย, ศนูยสุ์ขภาพจิต, สุขภาพจิต, งานส่งเสริมและป้องกนั, ปีงบประมาณ 2556  

 

 

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556

ก



Abstract 
 

Title: Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of 

Mental Health, Fiscal Year 2013 

Researcher: Mr. Thaweesak Sirirutraykha, Miss. Korntip Wittayakan, Mrs. Jutharat Khowlaor, Miss. Aree Yupu, 

Mental Health Center 13, Department of Mental Health. 

Objectives: To analyzed unit cost of mental health promotion and prevention in 14 Mental Health Centers, 

Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand, in the fiscal year of 2013. (October 1, 

2012 – September 30, 2013) 

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 and capital cost. The total direct cost was 

allocated from support cost centers to be indirect cost of functional cost centers by using direct distribution 

method. “Full cost”, “unit cost” and “total cost” were calculated. 

Results: The result showed that the total cost of 14 Mental Health Centers was 108,570,672 Baht. The 

average cost per Mental Health Center was 7,755,048 Baht. The percentage of labor cost, material cost and 

capital cost were 63.05, 33.04 and 3.90 respectively. The percentage of labor cost, material cost and 

capital cost of the total cost of the functional cost centers were 55.52, 41.39 and 3.09 respectively. The 

percentage of labor cost, material cost and capital cost of the total cost of the support cost centers were 

78.63, 15.79 and 5.59 respectively. 

 The full cost of the functional cost centers consisted of the total direct cost 67.40% and the indirect 

cost which allocated from the support cost centers 32.60% 

 The functional cost centers consisted of the alliance support and development unit, the consultant 

unit, the knowledge management unit, the training and seminar unit, the database and network unit and the 

mental health crisis assessment and treatment team (MCATT). The percentage of full cost were 28.16, 

13.94, 13.05, 26.38, 10.43 and 8.03 respectively. The unit cost were 32,886/ 16,279/ 282,416/ 

1,883/ 134,810 and 9,656 Baht respectively. 

 The unit cost  were 119,462 Baht per district in responsibility area and 1.81 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 and to control the appropriate proportion of labor cost, material cost and capital cost. 
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decision makers in policy implication and effective resources management of mental health promotion and 
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บทท่ี 1 

บทนาํ 
 

ความสาํคญัของปัญหา 
 

การศึกษาตน้ทุนเป็นพื้ นฐานของการหาขนาดการลงทุน การรูต้น้ทุนดา้นสุขภาพทาํใหเ้ขา้ใจว่าตอ้งลงทุนใน

ระบบสุขภาพอยา่งไร การศึกษาตน้ทุนของการบริการสุขภาพท่ีถูกตอ้งครบถว้น ไม่ว่าจะมีแหล่งท่ีมาของตน้ทุนจากรฐั 

ประชาชน หรือการบริจาค จะมีผลถึงการประมาณการเพื่อระดมทรพัยากรท่ีจาํเป็นสาํหรบัการพฒันาสุขภาพอยา่ง

เพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการใหบ้ริการทางสุขภาพ 

การจดัสรรงบประมาณในปัจจบุนัเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยใหค้วามสาํคญักบัผลผลิต 

แทนการควบคุมรายละเอียดของปัจจยันําเขา้หรือปัจจยัการผลิต โดยผลผลิตดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์อง

ชาติ นโยบายของรฐับาล และยุทธศาสตรข์องกระทรวง และสามารถเช่ือมโยงผลลพัธใ์นระดบักระทรวงและระดบัชาติ

ได ้การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ทาํใหส้ามารถเลือกกิจกรรมท่ีเพิ่มมลูค่า และส่งผลใหก้ารนําส่งผลผลิตเกิดตน้ทุน

ตํา่สุดในขณะท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตกลงไวไ้ด ้

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย สามารถนํามาเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยงาน เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของ

การดาํเนินงานของหน่วยงาน และนํามากาํหนดเป็นตน้ทุนเป้าหมายท่ีรฐัจะซ้ือบริการจากหน่วยงาน ซ่ึงรฐัอาจซ้ือ

บริการจากหน่วยงานตํา่กวา่ตน้ทุนท่ีใชด้าํเนินการในปัจจบุนั โดยหลกัการน้ีจะทาํใหห้น่วยงานมีการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในและกระบวนการผลิตเพือ่ลดตน้ทุนในระยะยาวตลอดเวลา 

ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 21 

กาํหนดใหส่้วนราชการจดัทาํบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้ น ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ

ปฏบิติังานดา้นการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยใหส่้วนราชการจดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลิต และให้

เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณวา่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลง พรอ้ม

ทั้งวิเคราะหห์าสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปจดัทาํแผน เพิ่มประสิทธิภาพสามารถวดัผลได ้และนําไปสู่การ

บริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุม้ค่าเกิดประโยชน์สงูสุดต่อราชการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2543 กรมสุขภาพจิต เร่ิมโครงการวจิยัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ซ่ึงประกอบดว้ยโรงพยาบาลจิตเวช 15 แห่ง เพื่อใหท้ราบถึงตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีแทจ้ริงทั้งหมด ซ่ึงจะ

ช่วยใหผู้บ้ริหารของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต ไดมี้แนวทางในการร่วมกนัทาํใหเ้กิดการจดัสรรงบประมาณและ

บริหารงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการตดัสินและตกลงใจท่ีจะใชท้รพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไปในทางท่ีจะก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สงูสุด ซ่ึงจะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการทางเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุขอีกทางหน่ึง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550 กรมสุขภาพจิต ไดเ้ร่ิมโครงการวจิยัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงาน

ส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต โดยนายแพทยห์ม่อมหลวงสมชาย จกัรพนัธุ ์อธิบดีกรม

สุขภาพจิตในขณะน้ัน แต่หลงัจากน้ันการดาํเนินงานไดข้าดช่วงไประยะหน่ึง จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

นายแพทยเ์จษฎา โชคดาํรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไดมี้นโยบายใหจ้ดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยของหน่วยงานในกรม

สุขภาพจิตขึ้ นอีกครั้ง โดยใหศึ้กษายอ้นหลงัปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดว้ย 

ศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานวิชาการระดบัพื้ นท่ี สนับสนุนการดาํเนินงานในมิติงาน

ส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีอยู ่14 ศนูย ์ครอบคลุมพื้ นท่ีทัว่ประเทศ 

รบัผิดชอบพื้ นท่ีตามการแบ่งเขตสุขภาพ 12 เขต ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเพิ่มศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

กรุงเทพมหานคร และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 ในพื้ นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556
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บทท่ี 1 

บทนาํ 
 

ความสาํคญัของปัญหา 
 

การศึกษาตน้ทุนเป็นพื้ นฐานของการหาขนาดการลงทุน การรูต้น้ทุนดา้นสุขภาพทาํใหเ้ขา้ใจว่าตอ้งลงทุนใน

ระบบสุขภาพอยา่งไร การศึกษาตน้ทุนของการบริการสุขภาพท่ีถูกตอ้งครบถว้น ไม่ว่าจะมีแหล่งท่ีมาของตน้ทุนจากรฐั 

ประชาชน หรือการบริจาค จะมีผลถึงการประมาณการเพื่อระดมทรพัยากรท่ีจาํเป็นสาํหรบัการพฒันาสุขภาพอยา่ง

เพียงพอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาทรพัยากรบุคคลท่ีเป็นส่วนสาํคญัในการใหบ้ริการทางสุขภาพ 

การจดัสรรงบประมาณในปัจจบุนัเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยใหค้วามสาํคญักบัผลผลิต 

แทนการควบคุมรายละเอียดของปัจจยันําเขา้หรือปัจจยัการผลิต โดยผลผลิตดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรข์อง

ชาติ นโยบายของรฐับาล และยุทธศาสตรข์องกระทรวง และสามารถเช่ือมโยงผลลพัธใ์นระดบักระทรวงและระดบัชาติ

ได ้การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ทาํใหส้ามารถเลือกกิจกรรมท่ีเพิ่มมลูค่า และส่งผลใหก้ารนําส่งผลผลิตเกิดตน้ทุน

ตํา่สุดในขณะท่ีสามารถบรรลุเป้าหมายตามท่ีตกลงไวไ้ด ้

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย สามารถนํามาเปรียบเทียบระหวา่งหน่วยงาน เพื่อปรบัปรุงประสิทธิภาพของ

การดาํเนินงานของหน่วยงาน และนํามากาํหนดเป็นตน้ทุนเป้าหมายท่ีรฐัจะซ้ือบริการจากหน่วยงาน ซ่ึงรฐัอาจซ้ือ

บริการจากหน่วยงานตํา่กวา่ตน้ทุนท่ีใชด้าํเนินการในปัจจบุนั โดยหลกัการน้ีจะทาํใหห้น่วยงานมีการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจดัการภายในและกระบวนการผลิตเพือ่ลดตน้ทุนในระยะยาวตลอดเวลา 

ตามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มาตรา 21 

กาํหนดใหส่้วนราชการจดัทาํบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้ น ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการ

ปฏบิติังานดา้นการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต โดยใหส่้วนราชการจดัทาํบญัชีตน้ทุนต่อหน่วยผลิต และให้

เปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตระหวา่งปีงบประมาณวา่มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลง พรอ้ม

ทั้งวิเคราะหห์าสาเหตุของการเปล่ียนแปลงเพื่อนําไปจดัทาํแผน เพิ่มประสิทธิภาพสามารถวดัผลได ้และนําไปสู่การ

บริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุม้ค่าเกิดประโยชน์สงูสุดต่อราชการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2543 กรมสุขภาพจิต เร่ิมโครงการวจิยัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ซ่ึงประกอบดว้ยโรงพยาบาลจิตเวช 15 แห่ง เพื่อใหท้ราบถึงตน้ทุนการใหบ้ริการท่ีแทจ้ริงทั้งหมด ซ่ึงจะ

ช่วยใหผู้บ้ริหารของหน่วยงานกรมสุขภาพจิต ไดมี้แนวทางในการร่วมกนัทาํใหเ้กิดการจดัสรรงบประมาณและ

บริหารงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีการตดัสินและตกลงใจท่ีจะใชท้รพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัไปในทางท่ีจะก่อใหเ้กิด

ประโยชน์สงูสุด ซ่ึงจะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพฒันาการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการทางเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุขอีกทางหน่ึง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550 กรมสุขภาพจิต ไดเ้ร่ิมโครงการวจิยัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงาน

ส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต โดยนายแพทยห์ม่อมหลวงสมชาย จกัรพนัธุ ์อธิบดีกรม

สุขภาพจิตในขณะน้ัน แต่หลงัจากน้ันการดาํเนินงานไดข้าดช่วงไประยะหน่ึง จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

นายแพทยเ์จษฎา โชคดาํรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ไดมี้นโยบายใหจ้ดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยของหน่วยงานในกรม

สุขภาพจิตขึ้ นอีกครั้ง โดยใหศึ้กษายอ้นหลงัปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดว้ย 

ศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานวิชาการระดบัพื้ นท่ี สนับสนุนการดาํเนินงานในมิติงาน

ส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีอยู ่14 ศนูย ์ครอบคลุมพื้ นท่ีทัว่ประเทศ 

รบัผิดชอบพื้ นท่ีตามการแบ่งเขตสุขภาพ 12 เขต ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเพิ่มศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

กรุงเทพมหานคร และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 ในพื้ นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) 
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การศึกษาวิจยัในครั้งน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ ศนูย์

สุขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยวิเคราะหต์ามหน่วยผลผลิตงาน

หลกั ท่ีมีการดาํเนินงานในพื้ นท่ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารจดัการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงาน นอกจากน้ียงัเป็นขอ้มลูใหผู้บ้ริหารของกรมสุขภาพจติท่ีจะใชต้ดัสินใจในการบริหารทรพัยากรใหเ้กิด

ประโยชน์สงูสุด  

 

คาํถามของการวิจยั 
 

คาํถามหลกั  

ตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในสงักดักรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นเท่าไร 

 

คาํถามรอง 

1. ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) และองคป์ระกอบของตน้ทุน คือ ตน้ทุนค่าแรง (labor 

cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 

2. สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ของศนูยสุ์ขภาพจิต ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั และของหน่วย

ตน้ทุนงานสนับสนุน เป็นเท่าไร 

3. ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศนูยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 

4. ตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศนูยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 

5. ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เป็นเท่าไร 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 

วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

เพื่อวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในสงักดักรม

สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556 

 

วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) และองคป์ระกอบของตน้ทุน คือ ตน้ทุนค่าแรง 

(labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

2. เพื่อศึกษาสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ของศนูยสุ์ขภาพจิต ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั และของ

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 

3. เพื่อศึกษาตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

4. เพื่อศึกษาตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

5. เพื่อศึกษาตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

 

ประโยชนท์ี่คาดว่าจะไดร้บั 
 

1. สามารถนําผลวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิตมาเป็นขอ้มลูพื้ นฐาน

ประกอบการพิจารณานโยบายการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสมมากยิง่ขึ้ น 

2. สามารถนําผลวิเคราะหไ์ปพจิารณาจดัทาํงบประมาณประจาํปี การจดัสรรทรพัยากร การควบคุมกาํกบั 

ประเมินผล และประเมินลาํดบัความสาํคญัของกิจกรรมและแผนงาน 

3. สามารถนําผลวิเคราะหไ์ปปรบัปรุงหรือสรา้งระบบขอ้มลู ซ่ึงนํามาใชใ้นการติดตามดแูลค่าใชจ้า่ยตน้ทุน

ของศนูยสุ์ขภาพจิตได ้

 

ขอบเขตการวิจยั 
 

การวิจยัครั้งน้ีเป็นการวิเคราะหห์าตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost analysis) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น

สุขภาพจิต ท่ีอยูใ่นขอบเขตงานของศนูยบ์ริการสาธารณสุข สงักดักรมสุขภาพจิต ทั้ง 14 ศนูย ์(ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-

13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2556) 

 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 

การวิจยัครั้งน้ี เป็นการวเิคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมป้องกนัดา้นสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดย

ดาํเนินการวิจยัในศนูยสุ์ขภาพจติ สงักดักรมสุขภาพจิตทัว่ประเทศ จาํนวน 14 แห่ง ซ่ึงไดก้าํหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้

ร่วมกนั ดงัน้ี 

1. ค่าแรงและระยะเวลาในการปฏบิติังานของบุคลากร คิดตามการเบิกจา่ยจริงจากการทาํงานทั้งหมด โดย

ค่าแรงของบุคลากรท่ีปฏบิติังานคิดตามเวลาท่ีปฏบิติังานจริง รวมถึงบุคลากรท่ีมาช่วยราชการ ไม่คิดค่าแรงของ

บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อหรือไปฝึกอบรมระยะยาว และไปช่วยราชการท่ีหน่วยราชการอื่น ถา้ลาหรือไปช่วยราชการ

ระหว่างช่วงท่ีทาํการศึกษา คิดเฉพาะช่วงเวลาท่ีอยูป่ฏบิติังาน ในท่ีน้ีไม่ไดนํ้าเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํมาคิดเป็นตน้ทุนค่าแรง 

2. เน่ืองจากบุคลากรบางคนทาํงานมากกวา่ 1 งาน ในช่วงเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ันจึงตอ้งเก็บ

ขอ้มลูเวลาท่ีบุคลากรใชไ้ปในการปฏบิติังานตามหน่วยตน้ทุนต่างๆ โดยคิดเป็นจาํนวนบุคลากรในลกัษณะเทียบเท่า

การทาํงานเต็มเวลา (full time equivalent: FTE) ซ่ึงจะไดจ้าํนวนบุคลากรท่ีเป็นจุดทศนิยม  

3. การดาํเนินโครงการประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการของงานต่างๆ ใหนํ้าค่าใชจ้่ายมาคิดเป็นตน้ทุนค่า

วสัดุ โดยถือเป็นตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ส่วนจะจดัอยูใ่นหน่วยงานไหนขึ้ นอยูก่บักลุ่มเป้าหมาย 

หรือผลผลิตของหน่วยงานน้ัน 

4. ครุภณัฑ ์อาคารและส่ิงก่อสรา้ง ท่ีหมดอายุการใชง้าน ถือวา่ไม่มีค่าเส่ือมราคา โดยใชเ้กณฑต์ามขอ้กาํหนด

อายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต 

5. มลูค่าอาคาร ส่ิงก่อสรา้ง ในกรณีของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีอยูใ่นพื้ นท่ีของโรงพยาบาลจิตเวช ใหคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาของอาคารตามสดัส่วนพื้ นท่ีการใชง้าน ส่วนในกรณีของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีเช่าอาคาร ค่าเช่าอาคารใหนํ้ามาคิดเป็น

ตน้ทุนค่าลงทุน เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบตน้ทุนของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตได ้

6. มลูค่าท่ีดิน ไม่นํามาคิดเป็นตน้ทุนค่าลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัในการวิจยั 
 

1. เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มลูแบบยอ้นหลงั (retrospective) ทาํใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มลูตน้ทุนบางอยา่งให้

ครบถว้นสมบรูณต์ามท่ีไดเ้กิดขึ้ นจริงได ้ 

2. หน่วยงานบางหน่วย การเบิกวสัดุเพื่อใชง้าน รวมกนัเบิกไม่ไดแ้ยกงาน การวิจยัครั้งน้ีจึงไม่สามารถแยกค่า

วสัดุบางส่วนไดถู้กตอ้งสมบรูณไ์ด ้
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13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15) ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (วนัท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กนัยายน 2556) 

 

ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ 
 

การวิจยัครั้งน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมป้องกนัดา้นสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดย

ดาํเนินการวิจยัในศนูยสุ์ขภาพจติ สงักดักรมสุขภาพจิตทัว่ประเทศ จาํนวน 14 แห่ง ซ่ึงไดก้าํหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้

ร่วมกนั ดงัน้ี 

1. ค่าแรงและระยะเวลาในการปฏบิติังานของบุคลากร คิดตามการเบิกจา่ยจริงจากการทาํงานทั้งหมด โดย

ค่าแรงของบุคลากรท่ีปฏบิติังานคิดตามเวลาท่ีปฏบิติังานจริง รวมถึงบุคลากรท่ีมาช่วยราชการ ไม่คิดค่าแรงของ

บุคลากรท่ีลาศึกษาต่อหรือไปฝึกอบรมระยะยาว และไปช่วยราชการท่ีหน่วยราชการอื่น ถา้ลาหรือไปช่วยราชการ

ระหว่างช่วงท่ีทาํการศึกษา คิดเฉพาะช่วงเวลาท่ีอยูป่ฏบิติังาน ในท่ีน้ีไม่ไดนํ้าเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํมาคิดเป็นตน้ทุนค่าแรง 

2. เน่ืองจากบุคลากรบางคนทาํงานมากกวา่ 1 งาน ในช่วงเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัน้ันจึงตอ้งเก็บ

ขอ้มลูเวลาท่ีบุคลากรใชไ้ปในการปฏบิติังานตามหน่วยตน้ทุนต่างๆ โดยคิดเป็นจาํนวนบุคลากรในลกัษณะเทียบเท่า

การทาํงานเต็มเวลา (full time equivalent: FTE) ซ่ึงจะไดจ้าํนวนบุคลากรท่ีเป็นจุดทศนิยม  

3. การดาํเนินโครงการประชุม อบรม สมัมนาทางวชิาการของงานต่างๆ ใหนํ้าค่าใชจ้่ายมาคิดเป็นตน้ทุนค่า

วสัดุ โดยถือเป็นตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ส่วนจะจดัอยูใ่นหน่วยงานไหนขึ้ นอยูก่บักลุ่มเป้าหมาย 

หรือผลผลิตของหน่วยงานน้ัน 

4. ครุภณัฑ ์อาคารและส่ิงก่อสรา้ง ท่ีหมดอายุการใชง้าน ถือวา่ไม่มีค่าเส่ือมราคา โดยใชเ้กณฑต์ามขอ้กาํหนด

อายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต 

5. มลูค่าอาคาร ส่ิงก่อสรา้ง ในกรณีของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีอยูใ่นพื้ นท่ีของโรงพยาบาลจิตเวช ใหคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาของอาคารตามสดัส่วนพื้ นท่ีการใชง้าน ส่วนในกรณีของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีเช่าอาคาร ค่าเช่าอาคารใหนํ้ามาคิดเป็น

ตน้ทุนค่าลงทุน เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบตน้ทุนของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตได ้

6. มลูค่าท่ีดิน ไม่นํามาคิดเป็นตน้ทุนค่าลงทุน 

 

ขอ้จาํกดัในการวิจยั 
 

1. เน่ืองจากเป็นการเก็บขอ้มลูแบบยอ้นหลงั (retrospective) ทาํใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มลูตน้ทุนบางอยา่งให้

ครบถว้นสมบรูณต์ามท่ีไดเ้กิดขึ้ นจริงได ้ 

2. หน่วยงานบางหน่วย การเบิกวสัดุเพื่อใชง้าน รวมกนัเบิกไม่ไดแ้ยกงาน การวิจยัครั้งน้ีจึงไม่สามารถแยกค่า

วสัดุบางส่วนไดถู้กตอ้งสมบรูณไ์ด ้

 

 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556

4

กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

แบ่งหน่วยตน้ทุน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) 6 หน่วย และ

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) 6 หน่วย 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ 

(material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC)  

การปันส่วนตน้ทุน (indirect cost allocation) จากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนไปยงัหน่วยตน้ทุนงานหลกั 

ตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุนท่ีเหมาะสม โดยใชว้ธีิการกระจายโดยตรง (direct distribution method)  

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ไดจ้ากผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั กบัตน้ทุน

ทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน และเม่ือนําตน้ทุนรวมมาหารดว้ยปริมาณบริการหรือผลผลิต 

(output) ก็จะเป็น ตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) 

ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ไดจ้ากการนําตน้ทุนต่อหน่วยคณูกบัปริมาณบริการหรือผลผลิตของหน่วย

ตน้ทุนงานหลกัน้ันๆ แลว้นํามารวมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิูท่ี 1: แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FCC (functional cost centers)  = หน่วยตน้ทุนงานหลกั SCC (support cost centers)    = หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน 

TDC (total direct cost)  = ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด  IDC (indirect cost)  = ตน้ทุนทางออ้ม 

LC (labor cost)   = ตน้ทุนค่าแรง   MC (material cost)   = ตน้ทุนค่าวสัดุ 

CC (capital cost)   = ตน้ทุนค่าลงทุน   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) 
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นิยามศพัท ์
 

1. ตน้ทุน (cost) หมายถึง ค่าใชจ้่ายหรือทรพัยากรท่ีสามารถวดัเป็นตวัเงินได ้ท่ีจะตอ้งเสียไปในการทาํงานหรือทาํ

กิจกรรมใดๆ เพื่อจดับริการงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัครั้งน้ี มีดงัน้ี 

1.1 ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) หมายถึง รายจา่ยท่ีจ่ายใหเ้จา้หน้าท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏบิติังาน 

ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าจา้ง เงินสมทบประกนัสงัคม ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน เงิน

เพิ่มพิเศษอื่นๆ (เช่น เงินค่าวชิาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัตาํแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน - พตส., เงิน

ไม่ทาํเวชปฏบิติัส่วนตวั) และเงินสวสัดิการต่างๆ ท่ีรฐัจา่ยใหก้บับุคลากร ไดแ้ก่ ค่าเช่าบา้น ค่าเล่าเรียนบุตร โดยไม่ได้

รวมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ 

1.2 ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) หมายถึง ค่าวสัดุทุกประเภทท่ีเบิกจ่ายจากหน่วยจา่ยของศนูย์

สุขภาพจิต ซ่ึงเกิดขึ้ นจริงในรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น วสัดุสาํนักงาน วสัดุงานบา้นงานครวั วสัดุเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

รวมทั้งค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าจา้งเหมาต่างๆ และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการต่างๆ 

1.3 ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) หมายถึง ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจาํปี (depreciation cost) ของ

ครุภณัฑ ์อาคารและส่ิงก่อสรา้ง โดยคิดค่าเส่ือมราคาแบบเสน้ตรง (straight-line method) อายุการใชง้านของครุภณัฑ์

ใชเ้กณฑต์ามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต ส่วนส่ิงก่อสรา้งคิดอายุการใชง้าน 25 ปี โดย

ค่าเส่ือมราคาส่ิงก่อสรา้งของแต่ละหน่วยงานคิดตามสดัส่วนพื้ นท่ีการใชง้าน  

1.4 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และ

ตน้ทุนค่าลงทุน ท่ีเกิดขึ้ นท่ีหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดโดยตรง หรือคือตน้ทุนของหน่วยงานน้ัน โดยยงัไม่คิดถึงผลของ

การปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นเลย 

1.5 ตน้ทุนทางออ้ม/ตน้ทุนท่ีไดร้บัจากหน่วยงานอื่น (indirect cost; IDC) หมายถึง ตน้ทุนของหน่วยรบั

ตน้ทุน (absorbing cost center; ACC) ส่วนท่ีไดร้บัจากหน่วยตน้ทุนชัว่คราว (transient cost center; TCC) ใน

กระบวนการปันส่วนตน้ทุน ตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุน ซ่ึงกาํหนดขึ้ นจากความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน 

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

ทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยงานอื่น (indirect cost) 

1.7 ตน้ทุนดาํเนินการ (operating cost; OC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct 

cost) และตน้ทุนทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยงานอื่น (indirect cost) โดยคิดเฉพาะตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่า

วสัดุของหน่วยตน้ทุน โดยไม่รวมตน้ทุนค่าลงทุน 

1.8 ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วย

ตน้ทุนงานหลกั ต่อหน่วยการใหบ้ริการหรือหน่วยผลผลิตในงานน้ันๆ 

1.9 ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วยตน้ทุนงานหลกัทุกงานรวมกนั 

หรือตน้ทุนต่อหน่วยคณูกบัปริมาณบริการหรือผลผลิตของหน่วยตน้ทุนงานหลกัน้ันๆ แลว้นํามารวมกนั  

 

2. หน่วยตน้ทุน (cost centers) หมายถึง หน่วยงานซ่ึงถูกกาํหนดขึ้ นในการศึกษาครั้งน้ี คาํท่ีเก่ียวกบัหน่วยตน้ทุนมี

ดงัน้ี      

2.1 หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการ

สรา้งผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสรา้งผลผลิตของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 6 หน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

2.1.1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย หมายถึง การพฒันาศกัยภาพใหเ้ครือขา่ยมีความสามารถทาง

วิชาการดา้นการส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวยั โดยการถ่ายทอดองคค์วามรู ้กาํกบั ติดตาม สนับสนุน

ดา้นงานส่งเสริมป้องกนัดา้นสุขภาพจิตแก่บุคลากรในพื้ นท่ีท่ีไดม้าตรฐาน 

2.1.2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา หมายถึง การใหก้ารกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา และประสานงานแก่

เครือขา่ย พฒันารปูแบบการจดัการปัญหา และใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกระบวนการท่ีสาํคญั ในการลด

ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน (ช้ีเป้า) เพื่อขบัเคล่ือนใหเ้กิดการดาํเนินงานส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตในพื้ นท่ี

รบัผิดชอบ 

2.1.3 งานจดัการความรู ้หมายถึง การจดัการความรูใ้นการวิจยัและพฒันา ดา้นการส่งเสริมป้องกนัปัญหา

สุขภาพจิต โดยการผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ มุ่งเน้นการพฒันาองคค์วามรูท่ี้มีอยูแ่ละสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เพื่อแกไ้ข

ปัญหาของพื้ นท่ี ใหเ้กิดการส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต, ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเพื่อใหมี้ความสามารถในการ

ดาํเนินการวิจยัและพฒันาดา้นการส่งเสริม ป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต และพฒันาความร่วมมือทางดา้นการส่งเสริม

ป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในพื้ นท่ี และสถาบนัการศึกษาทั้งในระดบัเขตและประเทศ 

2.1.4 งานฝึกอบรมและสมัมนา หมายถึง การพฒันาสมรรถนะของภาคีเครือขา่ยสุขภาพจิต โดยการ

ถ่ายทอดความรูใ้นการดาํเนินงานดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช และการดาํเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนระบบสุขภาพอาํเภอ 

(district health system) ใหแ้ก่บุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีสามารถขยายผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดีต่อไป 

2.1.5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย หมายถึง งานฐานขอ้มลูขา่วสาร สถานการณ ์ดา้นการส่งเสริมป้องกนั

ปัญหาสุขภาพจิตในพื้ นท่ี โดยการส่ือสารท่ีทนัสมยัผ่าน social network, online และ multimedia ไดแ้ก่ ขอ้มลู

ประชากร ขอ้มลูทรพัยากรดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช สถานการณก์ารส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวยั ขอ้มลูการ

ดาํเนินการระบบสุขภาพอาํเภอ (district health system) เป็นตน้ 

2.1.6 งานวิกฤตสุขภาพจิต หมายถึง การทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัออกหน่วยเยยีวยาจิตใจ ในกรณีวิกฤตสุขภาพจิต 

(mental health crisis assessment and treatment team; MCATT) รวมถึงการประชุมเพื่อเตรียม ความพรอ้ม การ

ซอ้มแผน และการจดัทาํรายงาน ทั้งน้ีไม่รวมการฝึกอบรมและสมัมนาเพื่อพฒันาบุคลากร 

2.2 หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) หมายถึง หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีใหบ้ริการกบั

หน่วยงานหลกั หรือทาํงานสนับสนุน ประกอบดว้ย 6 หน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

2.2.1 งานการเจา้หน้าท่ี หมายถึง การดาํเนินการดา้นบุคลากรภายในหน่วยงาน การควบคุม ตรวจสอบ 

และรายงานสรุปการมาปฏบิติัราชการ และการลาทุกประเภท การเล่ือนตาํแหน่ง การเล่ือนขัน้เงินเดือน การขอ

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์การสรรหา คดัเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดงูาน สมัมนา ประชุม การพฒันา

บุคลากร และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบับุคลากร 

2.2.2 งานการเงินและบญัชี หมายถึง การปฏบิติังานดา้นการเงิน บญัชี และควบคุมเอกสารเบิกจ่าย

งบประมาณท่ีใชใ้นหน่วยงาน และสนับสนุนใหก้บัพื้ นท่ี สรุปผลการเบิกจา่ย และรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

2.2.3 งานพสัดุ หมายถึง การสรรหา การจดัซ้ือ จดัจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบ การแลกเปล่ียน 

การเช่า การควบคุม และการจาํหน่าย พสัดุท่ีจาํเป็นในการทาํงาน จดัทาํทะเบียนวสัดุและครุภณัฑ ์ตรวจสอบ และ

รายงาน รวมถึงการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ ์

2.2.4 งานธุรการ หมายถึง การดาํเนินงานดา้นเอกสารราชการ รบั-ส่งหนังสือราชการ จดัทาํทะเบียน

หนังสือเขา้-ออก แยกประเภท จดัเอกสารเขา้แฟ้มเสนอ การจดัเก็บรวบรวม และทาํลายหนังสือราชการตามระเบียบ

งานสารบรรณ ร่างโตต้อบหนังสือราชการ ติดตามเร่งรดัเร่ืองด่วน การแจง้เวียน การติดประกาศ การประสานงานการ

ประชุมและจดัทาํรายงานการประชุม งานบริการโทรศพัท ์และส่งไปรษณีย ์

2.2.5 งานยานพาหนะ หมายถึง การบริการรถยนตเ์พื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บับุคลากร รวมถึงการ

บริหารจดัการต่างๆ เช่น การตรวจสอบใบอนุญาตขอใชร้ถ การตรวจรกัษา ซ่อมบาํรุง ดแูลความพรอ้มและความ

สะอาดของรถยนต ์การจดัทาํรายงานสรุปผลการใชร้ถยนต ์และน้ํามนัเช้ือเพลิงตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

2.2.6 งานจดัการทัว่ไป หมายถึง งานจดัการต่างๆ ภายในหน่วยงาน ในเร่ืองเก่ียวกบัโครงสรา้งพื้ นฐาน และ

ระบบงานต่างๆ เช่น ระบบบริหารคุณภาพ 
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นิยามศพัท ์
 

1. ตน้ทุน (cost) หมายถึง ค่าใชจ้่ายหรือทรพัยากรท่ีสามารถวดัเป็นตวัเงินได ้ท่ีจะตอ้งเสียไปในการทาํงานหรือทาํ

กิจกรรมใดๆ เพื่อจดับริการงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัครั้งน้ี มีดงัน้ี 

1.1 ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) หมายถึง รายจา่ยท่ีจ่ายใหเ้จา้หน้าท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏบิติังาน 

ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าจา้ง เงินสมทบประกนัสงัคม ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน เงิน

เพิ่มพิเศษอื่นๆ (เช่น เงินค่าวชิาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัตาํแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน - พตส., เงิน

ไม่ทาํเวชปฏบิติัส่วนตวั) และเงินสวสัดิการต่างๆ ท่ีรฐัจา่ยใหก้บับุคลากร ไดแ้ก่ ค่าเช่าบา้น ค่าเล่าเรียนบุตร โดยไม่ได้

รวมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ 

1.2 ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) หมายถึง ค่าวสัดุทุกประเภทท่ีเบิกจ่ายจากหน่วยจา่ยของศนูย์

สุขภาพจิต ซ่ึงเกิดขึ้ นจริงในรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด เช่น วสัดุสาํนักงาน วสัดุงานบา้นงานครวั วสัดุเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

รวมทั้งค่าซ่อมแซมบาํรุงรกัษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าจา้งเหมาต่างๆ และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการต่างๆ 

1.3 ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) หมายถึง ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจาํปี (depreciation cost) ของ

ครุภณัฑ ์อาคารและส่ิงก่อสรา้ง โดยคิดค่าเส่ือมราคาแบบเสน้ตรง (straight-line method) อายุการใชง้านของครุภณัฑ์

ใชเ้กณฑต์ามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต ส่วนส่ิงก่อสรา้งคิดอายุการใชง้าน 25 ปี โดย

ค่าเส่ือมราคาส่ิงก่อสรา้งของแต่ละหน่วยงานคิดตามสดัส่วนพื้ นท่ีการใชง้าน  

1.4 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และ

ตน้ทุนค่าลงทุน ท่ีเกิดขึ้ นท่ีหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดโดยตรง หรือคือตน้ทุนของหน่วยงานน้ัน โดยยงัไม่คิดถึงผลของ

การปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นเลย 

1.5 ตน้ทุนทางออ้ม/ตน้ทุนท่ีไดร้บัจากหน่วยงานอื่น (indirect cost; IDC) หมายถึง ตน้ทุนของหน่วยรบั

ตน้ทุน (absorbing cost center; ACC) ส่วนท่ีไดร้บัจากหน่วยตน้ทุนชัว่คราว (transient cost center; TCC) ใน

กระบวนการปันส่วนตน้ทุน ตามเกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุน ซ่ึงกาํหนดขึ้ นจากความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงาน 

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

ทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยงานอื่น (indirect cost) 

1.7 ตน้ทุนดาํเนินการ (operating cost; OC) หมายถึง ผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct 

cost) และตน้ทุนทางออ้มท่ีไดร้บัปันส่วนจากหน่วยงานอื่น (indirect cost) โดยคิดเฉพาะตน้ทุนค่าแรง และตน้ทุนค่า

วสัดุของหน่วยตน้ทุน โดยไม่รวมตน้ทุนค่าลงทุน 

1.8 ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วย

ตน้ทุนงานหลกั ต่อหน่วยการใหบ้ริการหรือหน่วยผลผลิตในงานน้ันๆ 

1.9 ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) หมายถึง ตน้ทุนรวมท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วยตน้ทุนงานหลกัทุกงานรวมกนั 

หรือตน้ทุนต่อหน่วยคณูกบัปริมาณบริการหรือผลผลิตของหน่วยตน้ทุนงานหลกัน้ันๆ แลว้นํามารวมกนั  

 

2. หน่วยตน้ทุน (cost centers) หมายถึง หน่วยงานซ่ึงถูกกาํหนดขึ้ นในการศึกษาครั้งน้ี คาํท่ีเก่ียวกบัหน่วยตน้ทุนมี

ดงัน้ี      

2.1 หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) หมายถึง หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีโดยตรงในการ

สรา้งผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสรา้งผลผลิตของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 6 หน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

2.1.1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย หมายถึง การพฒันาศกัยภาพใหเ้ครือขา่ยมีความสามารถทาง

วิชาการดา้นการส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวยั โดยการถ่ายทอดองคค์วามรู ้กาํกบั ติดตาม สนับสนุน

ดา้นงานส่งเสริมป้องกนัดา้นสุขภาพจิตแก่บุคลากรในพื้ นท่ีท่ีไดม้าตรฐาน 

2.1.2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา หมายถึง การใหก้ารกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา และประสานงานแก่

เครือขา่ย พฒันารปูแบบการจดัการปัญหา และใหข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกระบวนการท่ีสาํคญั ในการลด

ปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน (ช้ีเป้า) เพื่อขบัเคล่ือนใหเ้กิดการดาํเนินงานส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตในพื้ นท่ี

รบัผิดชอบ 

2.1.3 งานจดัการความรู ้หมายถึง การจดัการความรูใ้นการวิจยัและพฒันา ดา้นการส่งเสริมป้องกนัปัญหา

สุขภาพจิต โดยการผลิตผลงานวจิยัท่ีมีคุณภาพ มุ่งเน้นการพฒันาองคค์วามรูท่ี้มีอยูแ่ละสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เพื่อแกไ้ข

ปัญหาของพื้ นท่ี ใหเ้กิดการส่งเสริมป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต, ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเพื่อใหมี้ความสามารถในการ

ดาํเนินการวิจยัและพฒันาดา้นการส่งเสริม ป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต และพฒันาความร่วมมือทางดา้นการส่งเสริม

ป้องกนัปัญหาสุขภาพจิตร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญในพื้ นท่ี และสถาบนัการศึกษาทั้งในระดบัเขตและประเทศ 

2.1.4 งานฝึกอบรมและสมัมนา หมายถึง การพฒันาสมรรถนะของภาคีเครือขา่ยสุขภาพจิต โดยการ

ถ่ายทอดความรูใ้นการดาํเนินงานดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช และการดาํเนินงานเพื่อขบัเคล่ือนระบบสุขภาพอาํเภอ 

(district health system) ใหแ้ก่บุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในพ้ืนท่ีสามารถขยายผลใหเ้กิดประโยชน์ต่อ

ประชาชนมีสุขภาพจิตท่ีดีต่อไป 

2.1.5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย หมายถึง งานฐานขอ้มลูขา่วสาร สถานการณ ์ดา้นการส่งเสริมป้องกนั

ปัญหาสุขภาพจิตในพื้ นท่ี โดยการส่ือสารท่ีทนัสมยัผ่าน social network, online และ multimedia ไดแ้ก่ ขอ้มลู

ประชากร ขอ้มลูทรพัยากรดา้นสุขภาพจิตและจิตเวช สถานการณก์ารส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวยั ขอ้มลูการ

ดาํเนินการระบบสุขภาพอาํเภอ (district health system) เป็นตน้ 

2.1.6 งานวิกฤตสุขภาพจิต หมายถึง การทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัออกหน่วยเยยีวยาจิตใจ ในกรณีวิกฤตสุขภาพจิต 

(mental health crisis assessment and treatment team; MCATT) รวมถึงการประชุมเพื่อเตรียม ความพรอ้ม การ

ซอ้มแผน และการจดัทาํรายงาน ทั้งน้ีไม่รวมการฝึกอบรมและสมัมนาเพื่อพฒันาบุคลากร 

2.2 หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) หมายถึง หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีใหบ้ริการกบั

หน่วยงานหลกั หรือทาํงานสนับสนุน ประกอบดว้ย 6 หน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

2.2.1 งานการเจา้หน้าท่ี หมายถึง การดาํเนินการดา้นบุคลากรภายในหน่วยงาน การควบคุม ตรวจสอบ 

และรายงานสรุปการมาปฏบิติัราชการ และการลาทุกประเภท การเล่ือนตาํแหน่ง การเล่ือนขัน้เงินเดือน การขอ

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ ์การสรรหา คดัเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดงูาน สมัมนา ประชุม การพฒันา

บุคลากร และงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวกบับุคลากร 

2.2.2 งานการเงินและบญัชี หมายถึง การปฏบิติังานดา้นการเงิน บญัชี และควบคุมเอกสารเบิกจ่าย

งบประมาณท่ีใชใ้นหน่วยงาน และสนับสนุนใหก้บัพื้ นท่ี สรุปผลการเบิกจา่ย และรายงานผลการใชจ้่ายงบประมาณ 

2.2.3 งานพสัดุ หมายถึง การสรรหา การจดัซ้ือ จดัจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบ การแลกเปล่ียน 

การเช่า การควบคุม และการจาํหน่าย พสัดุท่ีจาํเป็นในการทาํงาน จดัทาํทะเบียนวสัดุและครุภณัฑ ์ตรวจสอบ และ

รายงาน รวมถึงการบาํรุงรกัษาและซ่อมแซมครุภณัฑ ์

2.2.4 งานธุรการ หมายถึง การดาํเนินงานดา้นเอกสารราชการ รบั-ส่งหนังสือราชการ จดัทาํทะเบียน

หนังสือเขา้-ออก แยกประเภท จดัเอกสารเขา้แฟ้มเสนอ การจดัเก็บรวบรวม และทาํลายหนังสือราชการตามระเบียบ

งานสารบรรณ ร่างโตต้อบหนังสือราชการ ติดตามเร่งรดัเร่ืองด่วน การแจง้เวียน การติดประกาศ การประสานงานการ

ประชุมและจดัทาํรายงานการประชุม งานบริการโทรศพัท ์และส่งไปรษณีย ์

2.2.5 งานยานพาหนะ หมายถึง การบริการรถยนตเ์พื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บับุคลากร รวมถึงการ

บริหารจดัการต่างๆ เช่น การตรวจสอบใบอนุญาตขอใชร้ถ การตรวจรกัษา ซ่อมบาํรุง ดแูลความพรอ้มและความ

สะอาดของรถยนต ์การจดัทาํรายงานสรุปผลการใชร้ถยนต ์และน้ํามนัเช้ือเพลิงตามมาตรการประหยดัพลงังาน 

2.2.6 งานจดัการทัว่ไป หมายถึง งานจดัการต่างๆ ภายในหน่วยงาน ในเร่ืองเก่ียวกบัโครงสรา้งพื้ นฐาน และ

ระบบงานต่างๆ เช่น ระบบบริหารคุณภาพ 
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3. เกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุน (allocation criteria) หมายถึง ลกัษณะของขอ้มลูซ่ึงแสดงถึงความสมัพนัธข์องการ

สนับสนุนหรือการใชบ้ริการระหว่างหน่วยงาน มกัเป็นขอ้มลูซ่ึงแสดงปริมาณงานของหน่วยงานผูปั้นส่วน เช่น จาํนวน

ใบฎกีาและใบสาํคญั ของงานการเงินและบญัชี เป็นตน้ หรือเป็นหลกัเกณฑเ์พื่อปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานหน่ึงๆ ลง

ไปยงัหน่วยงานอื่นๆ หลกัเกณฑพ์ยายามสรา้งขึ้ นตามขอ้มลูท่ีเป็นจริง เพื่อใหก้ารปันส่วนตน้ทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ 2556 ในครั้งน้ี คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาจากตาํรา เอกสาร เว็บไซต ์และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข และการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลงานวิจยัการศึกษา

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจติ ของโรงพยาบาลและสถาบนัสงักดักรมสุขภาพจิต จาํนวน 15 แห่ง เม่ือปีงบประมาณ 

พ.ศ.2543 และการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต สงักดักรม

สุขภาพจิต จาํนวน 15 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ 2550 

ในบทน้ีจะเสนอรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี 

1.ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย  

2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย  
 

1. ตน้ทุน 

ราชบณัฑิตยสถานใหค้าํแปลของ “ตน้ทุน” (cost) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินสดหรือสินทรพัย ์โดย

การบริการผลิตหรือก่อหน้ี เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ 

ตน้ทุนทางบญัชี (financial cost) จะนับเฉพาะรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงไดจ้่ายไปจริงและมองเห็นเท่าน้ัน 

(monetary cost and explicit cost) ส่วนตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์(economic cost) หมายถึง คุณค่าหรือมลูค่า

ทั้งหมดของทรพัยากรท่ีใชใ้นการผลิตหรือการจดับริการ ไม่วา่จะปรากฏในรปูของตวัเงินหรือไม่ก็ตาม (monetary cost 

and non-monetary cost) รวมทั้งผลพวงดา้นลบ (negative consequence) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ้า่ยและมองไม่เห็น 

(implicit cost) หรืออีกนัยหน่ึงนําแนวคิดเร่ืองค่าเสียโอกาสเขา้มาพิจารณาในการวิเคราะหต์น้ทุนดว้ย (อนุวฒัน์ ศุภ

ชุติกุล และคณะ, 2539) ดงัน้ันตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตรม์กัจะสงูกวา่ตน้ทุนในทางบญัชี  

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโนทยั (2544), กญัจนา ติษยาธิคม และคณะ (2544) และกรมบญัชีกลาง (2548) ได้

กล่าวถึงขอบเขตในการศึกษาตน้ทุน ประโยชน์ของการศึกษาขอ้มลูตน้ทุน การแบ่งประเภทของตน้ทุน ทั้งตน้ทุนในทาง

บญัชีและตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร ์ดงัน้ี   

  ขอบเขตของการศึกษาตน้ทุน 

การศึกษาตน้ทุน เป็นการวดัปริมาณของทรพัยากรต่างๆ ท่ีใชไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการหรือสินคา้ท่ีตอ้งการ 

การศึกษาตน้ทุนเป็นศาสตรส์าํคญัของวชิาการบญัชี การวางระบบบญัชีท่ีดีท่ีเรียกวา่ “บญัชีตน้ทุน” จะทาํใหก้ารวดั

ปริมาณทรพัยากรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการมีความแม่นตรง ส่วนการศึกษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์มีความ

ละเอียดบางมิติท่ีแตกต่างจากตน้ทุนในระบบบญัชี เช่น การคาํนึงถึงค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ตน้ทุนส่วน

บุคคล (private cost) ตน้ทุนทางสงัคม (social cost) ฯลฯ  

ประโยชน์ของการศึกษาขอ้มลูตน้ทุน 

แสดงหลกัฐานของการใชจ้่ายหมวดต่างๆ รายจ่ายอยา่งหน่ึงในทางบญัชีสามารถมองตน้ทุนไดห้ลายมิติ การ

มีขอ้มลูตน้ทุนทาํใหก้ารนําเสนอค่าใชจ้่ายตามหมวดและมิติต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีหลกัฐานตรวจสอบ ใช้

ประเมินประสิทธิภาพ จากการเปรียบเทียบตน้ทุนกบัผลลพัธท่ี์จะไดจ้ะทาํใหรู้ป้ระสิทธิภาพของการดาํเนินงาน ใช้

ประเมินความเป็นธรรม จากการกระจายตน้ทุนบริการท่ีใหก้บักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใชป้ระเมินลาํดบัความสาํคญัของ

กิจกรรม ขอ้มลูตน้ทุนของแผนงานหรือแยกตามกิจกรรมท่ีชดั จะเป็นหลกัฐานบ่งบอกวา่การดาํเนินงานใหค้วามสาํคญั

แก่แผนงานและกิจกรรมต่างๆ อยา่งไร ใชฉ้ายภาพตน้ทุนในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อการคาดการณว์่า การลงทุนใน
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3. เกณฑก์ารปันส่วนตน้ทุน (allocation criteria) หมายถึง ลกัษณะของขอ้มลูซ่ึงแสดงถึงความสมัพนัธข์องการ

สนับสนุนหรือการใชบ้ริการระหว่างหน่วยงาน มกัเป็นขอ้มลูซ่ึงแสดงปริมาณงานของหน่วยงานผูปั้นส่วน เช่น จาํนวน

ใบฎกีาและใบสาํคญั ของงานการเงินและบญัชี เป็นตน้ หรือเป็นหลกัเกณฑเ์พื่อปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานหน่ึงๆ ลง

ไปยงัหน่วยงานอื่นๆ หลกัเกณฑพ์ยายามสรา้งขึ้ นตามขอ้มลูท่ีเป็นจริง เพื่อใหก้ารปันส่วนตน้ทุนเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ 2556 ในครั้งน้ี คณะผูว้จิยัไดศึ้กษาจากตาํรา เอกสาร เว็บไซต ์และผลงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์

สาธารณสุข และการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลงานวิจยัการศึกษา

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจติ ของโรงพยาบาลและสถาบนัสงักดักรมสุขภาพจิต จาํนวน 15 แห่ง เม่ือปีงบประมาณ 

พ.ศ.2543 และการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต สงักดักรม

สุขภาพจิต จาํนวน 15 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ 2550 

ในบทน้ีจะเสนอรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี 

1.ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย  

2.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความรูท้ัว่ไปเก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย  
 

1. ตน้ทุน 

ราชบณัฑิตยสถานใหค้าํแปลของ “ตน้ทุน” (cost) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีจ่ายเป็นเงินสดหรือสินทรพัย ์โดย

การบริการผลิตหรือก่อหน้ี เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการ 

ตน้ทุนทางบญัชี (financial cost) จะนับเฉพาะรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงไดจ้่ายไปจริงและมองเห็นเท่าน้ัน 

(monetary cost and explicit cost) ส่วนตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์(economic cost) หมายถึง คุณค่าหรือมลูค่า

ทั้งหมดของทรพัยากรท่ีใชใ้นการผลิตหรือการจดับริการ ไม่วา่จะปรากฏในรปูของตวัเงินหรือไม่ก็ตาม (monetary cost 

and non-monetary cost) รวมทั้งผลพวงดา้นลบ (negative consequence) ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นค่าใชจ้า่ยและมองไม่เห็น 

(implicit cost) หรืออีกนัยหน่ึงนําแนวคิดเร่ืองค่าเสียโอกาสเขา้มาพิจารณาในการวิเคราะหต์น้ทุนดว้ย (อนุวฒัน์ ศุภ

ชุติกุล และคณะ, 2539) ดงัน้ันตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตรม์กัจะสงูกวา่ตน้ทุนในทางบญัชี  

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโนทยั (2544), กญัจนา ติษยาธิคม และคณะ (2544) และกรมบญัชีกลาง (2548) ได้

กล่าวถึงขอบเขตในการศึกษาตน้ทุน ประโยชน์ของการศึกษาขอ้มลูตน้ทุน การแบ่งประเภทของตน้ทุน ทั้งตน้ทุนในทาง

บญัชีและตน้ทุนในทางเศรษฐศาสตร ์ดงัน้ี   

  ขอบเขตของการศึกษาตน้ทุน 

การศึกษาตน้ทุน เป็นการวดัปริมาณของทรพัยากรต่างๆ ท่ีใชไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการหรือสินคา้ท่ีตอ้งการ 

การศึกษาตน้ทุนเป็นศาสตรส์าํคญัของวชิาการบญัชี การวางระบบบญัชีท่ีดีท่ีเรียกวา่ “บญัชีตน้ทุน” จะทาํใหก้ารวดั

ปริมาณทรพัยากรท่ีใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการมีความแม่นตรง ส่วนการศึกษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์มีความ

ละเอียดบางมิติท่ีแตกต่างจากตน้ทุนในระบบบญัชี เช่น การคาํนึงถึงค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ตน้ทุนส่วน

บุคคล (private cost) ตน้ทุนทางสงัคม (social cost) ฯลฯ  

ประโยชน์ของการศึกษาขอ้มลูตน้ทุน 

แสดงหลกัฐานของการใชจ้่ายหมวดต่างๆ รายจ่ายอยา่งหน่ึงในทางบญัชีสามารถมองตน้ทุนไดห้ลายมิติ การ

มีขอ้มลูตน้ทุนทาํใหก้ารนําเสนอค่าใชจ้่ายตามหมวดและมิติต่างๆ เป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีหลกัฐานตรวจสอบ ใช้

ประเมินประสิทธิภาพ จากการเปรียบเทียบตน้ทุนกบัผลลพัธท่ี์จะไดจ้ะทาํใหรู้ป้ระสิทธิภาพของการดาํเนินงาน ใช้

ประเมินความเป็นธรรม จากการกระจายตน้ทุนบริการท่ีใหก้บักลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใชป้ระเมินลาํดบัความสาํคญัของ

กิจกรรม ขอ้มลูตน้ทุนของแผนงานหรือแยกตามกิจกรรมท่ีชดั จะเป็นหลกัฐานบ่งบอกวา่การดาํเนินงานใหค้วามสาํคญั

แก่แผนงานและกิจกรรมต่างๆ อยา่งไร ใชฉ้ายภาพตน้ทุนในอนาคต เป็นประโยชน์ต่อการคาดการณว์่า การลงทุนใน
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ดา้นสุขภาพจะเป็นเท่าไร ถา้ทรพัยากรลดลงจะมีผลอยา่งไร ใชค้าํนวณอตัราคืนทุน เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการวาง

นโยบายว่า กิจกรรมใดควรมีอตัราคืนทุนเท่าไรจึงจะเหมาะสม และปัจจุบนัไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 

การแบ่งประเภทตน้ทุน 

เน่ืองจากรายจา่ยเพื่อผลิตบริการรายการหน่ึงๆ สามารถตีความหมายใหเ้ป็นตน้ทุนไดห้ลายมุมมอง การจดั

หมวดหมู่ประเภทตน้ทุนจึงมีความสาํคญั และการรวบรวมว่าตน้ทุนทั้งหมดของการผลิตสินคา้หรือบริการเป็นเท่าไรใน

แต่ละมุมมองจึงสาํคญัไม่แพก้นั หลกัการในการทบทวนว่าตน้ทุนท่ีรวบรวมไดน้ั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด ไดแ้ก่ ตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีตอ้งการหาตน้ทุน ถา้รวบรวมรายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีตอ้งการหาตน้ทุนเขา้มา จะทาํ

ใหต้น้ทุนสงูเกินจริง ตอ้งไม่ซํ้าซอ้น รายจ่ายอยา่งหน่ึงตอ้งคิดเพียงครั้งเดียว ตอ้งครอบคลุมความเป็นไปไดทุ้กชนิด 

เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีครบถว้นว่า ตน้ทุนทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่ขาดหายไป 

การแบ่งประเภทตน้ทุน มีวธีิการแบ่งหลายอยา่งตามหลกัเกณฑต่์างๆ เพื่อประโยชน์การใชง้านในแต่ละ

เง่ือนไข ไดแ้ก่  

- แบ่งตามปัจจยัการผลิตและนําเขา้ แบ่งเป็น ตน้ทุนค่าลงทุน (capital costs) หมายถึง ตน้ทุนส่วนท่ีจ่ายไป

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยากรท่ีมีอายุการใชง้านยาว โดยปกติกาํหนดว่าอายุใชง้านยาวมากกกวา่ 1 รอบปีบญัชี เช่น ตน้ทุน

ของครุภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์ตน้ทุนการก่อสรา้ง และตน้ทุนดาํเนินการ (recurrent costs/ operating costs) หมายถึง 

ตน้ทุนท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยากรท่ีมีอายุการใชง้านสั้น หรือใชแ้ลว้หมดไป ซ่ึงแบ่งต่อไปไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

ตน้ทุนค่าแรง (labor cost) ไดแ้ก่ ค่าเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และตน้ทุนค่าดาํเนินการไม่รวมค่าแรง (non-

labor recurrent cost) ไดแ้ก่ ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง ค่าซ่อมบาํรุง ค่าจา้งเหมา เป็นตน้  

- แบ่งโดยใชเ้กณฑกิ์จกรรม แบ่งเป็นตน้ทุนทางตรง (direct cost) กบัตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost) ซ่ึง

ตน้ทุนทางตรง คือ ตน้ทุนท่ีเห็นไดช้ดัว่าเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหลกัขององคก์รน้ัน ส่วนตน้ทุนทางออ้ม คือ ตน้ทุนท่ีเป็น

ผลกระทบจากกิจกรรมหลกั หรือเป็นกิจกรรมสนับสนุน 

- แบ่งตามผูร้บัภาระตน้ทุน แบ่งเป็นตน้ทุนภายในองคก์าร (internal cost) กบัตน้ทุนภายนอกองคก์าร 

(external cost) หรือแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ตน้ทุนของลกูคา้ (customer cost) ตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการ 

(provider cost) และตน้ทุนทางสงัคม (social cost)  

- แบ่งตามการแปรผนัของตน้ทุน แบ่งเป็น ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) กบัตน้ทุนแปรผนั (variable cost) ซ่ึง

พิจารณาจากการแปรผนัของตน้ทุนไปตามปริมาณผลผลิตหรือบริการท่ีไดร้บัหรือไม่ 

- แบ่งตามหน้าท่ี/กิจกรรม เช่น การบริการ วิชาการ ฝึกอบรม บริหาร ฯลฯ เพื่อใชใ้นการประเมินภารกิจ

ของหน่วยงานดา้นบริการผูป่้วย ดา้นวชิาการ หรือการบริการ 

- แบ่งตามระดบัการปกครอง เช่น ประเทศ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล เพื่อสะดวกในการจดัสรรงบประมาณใหก้บั

การปกครองระดบัต่างๆ ในอนาคตมีความสาํคญัมาก เพราะบริการสุขภาพจะกระจายใหเ้ป็นภารกิจของส่วนทอ้งถ่ิน 

- แบ่งตามแหล่งท่ีมาของเงิน เช่น รายจา่ยจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

- แบ่งตามสกุลเงินตรา เช่น เงินสกุลทอ้งถ่ิน เงินสกุลต่างประเทศ การแบ่งกรณีน้ีนิยมใชก้บัประเทศท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินไม่แน่นอน การคงสกุลต่างประเทศไวใ้นอีกบญัชี จะทาํใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบในการควบคุมตน้ทุน 

ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์

นักเศรษฐศาสตรตี์ค่าตน้ทุนแตกต่างจากนักบญัชี โดยใหค้วามสาํคญักบัการแขง่ขนัของการใชท้รพัยากรดว้ย 

ดงัน้ันมุมมองของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรท่ี์เพิ่มเติมขึ้ นมา ไดแ้ก่ 

- ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) คือ ความสญูเสียจากการนําทรพัยากรไปใชง้านอยา่งหน่ึง ทาํให้

หมดโอกาสในการใชง้านอีกอยา่งหน่ึง เช่น การนําเงินมาจ่ายเป็นค่ารกัษาพยาบาล ทาํใหผู้ป่้วยหมดนําเงินน้ันไป

ลงทุนทาํการเกษตร ซ่ึงจะเกิดผลงอกเงยต่อไป เม่ือมีการตดัสินใจใชท้รพัยากรไปกบัทางเลือกหน่ึง ยอ่มมีตน้ทุนค่าเสีย

โอกาสเกิดขึ้ น ถึงจะไม่มีการบนัทึกไวใ้นระบบบญัชี แต่ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกอยา่งเหมาะสมและ

เป็นธรรม 

- ตน้ทุนจม (sunk cost) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการตดัสินใจในอดีต และไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดจ้ากการ

ตดัสินใจในปัจจบุนัหรืออนาคต เช่น ครุภณัฑท่ี์ซ้ือมาแลว้ถือวา่เป็นตน้ทุนจม ไม่วา่จะใชง้านหรือไม่ไดใ้ชง้าน แต่ตน้ทุน

ค่าเส่ือมราคาก็เกิดขึ้ นแลว้ 

- ตน้ทุนทางการแพทย ์(medical cost) กบัตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการแพทย ์(non-medical cost) ตน้ทุนทาง

การแพทย ์คือ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลโดยตรง เช่น ค่าหอ้ง ค่าอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาล ค่ายา ค่า

ผ่าตดั ส่วนตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการแพทย ์คือ ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัของ

ญาติ ค่าจา้ง ดแูลครอบครวักรณีทีไม่มีผูด้แูลเด็กท่ีบา้น ฯลฯ 

- ตน้ทุนท่ีประเมินค่าไดง่้าย กบัตน้ทุนท่ีประเมินค่าไดย้าก (tangible and intangible cost) ตน้ทุนท่ีประเมิน

ไดง่้าย คือ ส่ิงท่ีมีราคาซ้ือขายชดัเจน เช่น เงินเดือน ค่าแรงท่ีสญูเสีย ค่ายา ค่ารกัษาพยาบาล ฯลฯ ส่วนตน้ทุนท่ี

ประเมินค่าไดย้าก ตอ้งขึ้ นกบัการตีค่าอีกชั้นหน่ึง เช่น การทุกขท์รมานจากอาการปวด การพิการ การสญูเสียจากการ

ตาย ฯลฯ 

ตน้ทุนบางส่วนแบ่งกนัจา่ยระหวา่งผูป่้วย ผูใ้หบ้ริการ และสงัคมช่วยจา่ยในรปูภาษี และตน้ทุน ณ ปัจจบุนั ไม่

เท่ากบัตน้ทุนในอนาคต เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงค่าเงินตามระยะเวลา 

 

2. ทศันะของผูป้ระเมิน 

ทศันะของผูป้ระเมิน (perspective or point of view) ในการประเมินตน้ทุน จาํเป็นตอ้งทราบวา่การประเมิน

น้ันประเมินในทศันะของใคร เพราะการคาํนวณตน้ทุนและผลท่ีไดจ้ะแตกต่างกนั แลว้แต่ว่าจะประเมินในทศันะของผู้

ใหบ้ริการ (provider) ของผูร้บับริการหรือคนไข ้(patient) หรือของสงัคมโดยส่วนรวม (society) (สุวฒัน์ มหตันิรนัดร์

กุล และคณะ, 2542) 

- ตน้ทุนในทศันะของโรงพยาบาล คือ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการใหบ้ริการน้ัน โดยจะไม่เท่ากบั

ค่าบริการ (charge) ท่ีคิดกบัคนไข ้ 

- ตน้ทุนในทศันะของผูร้บับริการหรือคนไข ้คือ ค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีคนไขต้อ้งจ่ายในการมารบับริการ รวมทั้ง

ค่าใชจ้่ายท่ีเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยในครั้งน้ี เช่น การขาดงาน เป็นตน้ 

- ตน้ทุนในทศันะของสงัคม จะเป็นผลรวมของตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นในสงัคมน้ัน เช่น การทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ การศึกษาครั้งน้ีมองในฐานะผูใ้หบ้ริการคือโรงพยาบาลโดยไม่คาํนึงถึงค่าใชจ้า่ยส่วนอื่นๆ ของ 

ผูป่้วย หรือผลตอบแทนท่ีสงัคมตอ้งสญูเสียไปจากการเจ็บป่วยหรือตน้ทุนท่ีสมัผสัไม่ได ้

 

3. การวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วย  

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย (unit cost analysis) คือการเปรียบเทียบปริมาณทรพัยากรท่ีใชก้บัผลลพัธ ์

หรือปริมาณงานท่ีเกิดขึ้ น เป็นเคร่ืองมือสาํหรบัใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชท้รพัยากร การวางแผน

งบประมาณ การกาํหนดอตัราค่าบริการ การพิจารณาวา่จะคงไวห้รือยกเลิกงานบางอยา่ง 

อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2540) ไดส้รุปขัน้ตอนในการวเิคราะหต์น้ทุนโดยอาศยักรอบตน้ทุนของหน่วย

ตน้ทุนภายใน ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ การวิเคราะหอ์งคก์รเพื่อกาํหนดหน่วยตน้ทุน การหาตน้ทุนทางตรงทั้งหมด

ของแต่ละหน่วยตน้ทุน การกาํหนดเกณฑก์ารกระจายตน้ทุน การกระจายตน้ทุน และการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะหอ์งคก์รเพื่อกาํหนดหน่วยตน้ทุน (cost center identification and grouping)  

ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญัมากเน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีตอ้งศึกษาโครงสรา้งการบริหารงานขององคก์ร

ทั้งหมด วตัถุประสงคข์องการกาํหนดหน่วยตน้ทุนก็เพื่อใหเ้ป็นกรอบในการรวบรวมขอ้มลูตน้ทุนและผลลพัธ ์อีกทั้งการ

วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องการใชท้รพัยากรระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

การกาํหนดหน่วยตน้ทุนอาจจะพจิารณาในเชิงของ responsibility center นัน่คือมีโครงสรา้งของหน่วยงาน

และมีผูร้บัผิดชอบชดัเจน ร่วมกบัการพิจารณาในเชิง functional center คือเป็นหน่วยตน้ทุนตามหน้าท่ี ซ่ึงอาจแทรก



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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ดา้นสุขภาพจะเป็นเท่าไร ถา้ทรพัยากรลดลงจะมีผลอยา่งไร ใชค้าํนวณอตัราคืนทุน เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการวาง

นโยบายว่า กิจกรรมใดควรมีอตัราคืนทุนเท่าไรจึงจะเหมาะสม และปัจจุบนัไดบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 

การแบ่งประเภทตน้ทุน 

เน่ืองจากรายจา่ยเพื่อผลิตบริการรายการหน่ึงๆ สามารถตีความหมายใหเ้ป็นตน้ทุนไดห้ลายมุมมอง การจดั

หมวดหมู่ประเภทตน้ทุนจึงมีความสาํคญั และการรวบรวมว่าตน้ทุนทั้งหมดของการผลิตสินคา้หรือบริการเป็นเท่าไรใน

แต่ละมุมมองจึงสาํคญัไม่แพก้นั หลกัการในการทบทวนว่าตน้ทุนท่ีรวบรวมไดน้ั้นมีความน่าเช่ือถือเพียงใด ไดแ้ก่ ตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีตอ้งการหาตน้ทุน ถา้รวบรวมรายจ่ายท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมท่ีตอ้งการหาตน้ทุนเขา้มา จะทาํ

ใหต้น้ทุนสงูเกินจริง ตอ้งไม่ซํ้าซอ้น รายจ่ายอยา่งหน่ึงตอ้งคิดเพียงครั้งเดียว ตอ้งครอบคลุมความเป็นไปไดทุ้กชนิด 

เพื่อใหไ้ดภ้าพท่ีครบถว้นว่า ตน้ทุนทุกอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งไม่ขาดหายไป 

การแบ่งประเภทตน้ทุน มีวธีิการแบ่งหลายอยา่งตามหลกัเกณฑต่์างๆ เพื่อประโยชน์การใชง้านในแต่ละ

เง่ือนไข ไดแ้ก่  

- แบ่งตามปัจจยัการผลิตและนําเขา้ แบ่งเป็น ตน้ทุนค่าลงทุน (capital costs) หมายถึง ตน้ทุนส่วนท่ีจ่ายไป

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยากรท่ีมีอายุการใชง้านยาว โดยปกติกาํหนดว่าอายุใชง้านยาวมากกกวา่ 1 รอบปีบญัชี เช่น ตน้ทุน

ของครุภณัฑเ์คร่ืองมือแพทย ์ตน้ทุนการก่อสรา้ง และตน้ทุนดาํเนินการ (recurrent costs/ operating costs) หมายถึง 

ตน้ทุนท่ีจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยากรท่ีมีอายุการใชง้านสั้น หรือใชแ้ลว้หมดไป ซ่ึงแบ่งต่อไปไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

ตน้ทุนค่าแรง (labor cost) ไดแ้ก่ ค่าเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และตน้ทุนค่าดาํเนินการไม่รวมค่าแรง (non-

labor recurrent cost) ไดแ้ก่ ค่าวสัดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง ค่าซ่อมบาํรุง ค่าจา้งเหมา เป็นตน้  

- แบ่งโดยใชเ้กณฑกิ์จกรรม แบ่งเป็นตน้ทุนทางตรง (direct cost) กบัตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost) ซ่ึง

ตน้ทุนทางตรง คือ ตน้ทุนท่ีเห็นไดช้ดัว่าเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมหลกัขององคก์รน้ัน ส่วนตน้ทุนทางออ้ม คือ ตน้ทุนท่ีเป็น

ผลกระทบจากกิจกรรมหลกั หรือเป็นกิจกรรมสนับสนุน 

- แบ่งตามผูร้บัภาระตน้ทุน แบ่งเป็นตน้ทุนภายในองคก์าร (internal cost) กบัตน้ทุนภายนอกองคก์าร 

(external cost) หรือแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ ตน้ทุนของลกูคา้ (customer cost) ตน้ทุนของผูผ้ลิตหรือผูใ้หบ้ริการ 

(provider cost) และตน้ทุนทางสงัคม (social cost)  

- แบ่งตามการแปรผนัของตน้ทุน แบ่งเป็น ตน้ทุนคงท่ี (fixed cost) กบัตน้ทุนแปรผนั (variable cost) ซ่ึง

พิจารณาจากการแปรผนัของตน้ทุนไปตามปริมาณผลผลิตหรือบริการท่ีไดร้บัหรือไม่ 

- แบ่งตามหน้าท่ี/กิจกรรม เช่น การบริการ วิชาการ ฝึกอบรม บริหาร ฯลฯ เพื่อใชใ้นการประเมินภารกิจ

ของหน่วยงานดา้นบริการผูป่้วย ดา้นวชิาการ หรือการบริการ 

- แบ่งตามระดบัการปกครอง เช่น ประเทศ จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล เพื่อสะดวกในการจดัสรรงบประมาณใหก้บั

การปกครองระดบัต่างๆ ในอนาคตมีความสาํคญัมาก เพราะบริการสุขภาพจะกระจายใหเ้ป็นภารกิจของส่วนทอ้งถ่ิน 

- แบ่งตามแหล่งท่ีมาของเงิน เช่น รายจา่ยจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 

- แบ่งตามสกุลเงินตรา เช่น เงินสกุลทอ้งถ่ิน เงินสกุลต่างประเทศ การแบ่งกรณีน้ีนิยมใชก้บัประเทศท่ีอตัรา

แลกเปล่ียนเงินไม่แน่นอน การคงสกุลต่างประเทศไวใ้นอีกบญัชี จะทาํใหมี้ขอ้ไดเ้ปรียบในการควบคุมตน้ทุน 

ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์

นักเศรษฐศาสตรตี์ค่าตน้ทุนแตกต่างจากนักบญัชี โดยใหค้วามสาํคญักบัการแขง่ขนัของการใชท้รพัยากรดว้ย 

ดงัน้ันมุมมองของตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรท่ี์เพิ่มเติมขึ้ นมา ไดแ้ก่ 

- ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) คือ ความสญูเสียจากการนําทรพัยากรไปใชง้านอยา่งหน่ึง ทาํให้

หมดโอกาสในการใชง้านอีกอยา่งหน่ึง เช่น การนําเงินมาจ่ายเป็นค่ารกัษาพยาบาล ทาํใหผู้ป่้วยหมดนําเงินน้ันไป

ลงทุนทาํการเกษตร ซ่ึงจะเกิดผลงอกเงยต่อไป เม่ือมีการตดัสินใจใชท้รพัยากรไปกบัทางเลือกหน่ึง ยอ่มมีตน้ทุนค่าเสีย

โอกาสเกิดขึ้ น ถึงจะไม่มีการบนัทึกไวใ้นระบบบญัชี แต่ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกอยา่งเหมาะสมและ

เป็นธรรม 

- ตน้ทุนจม (sunk cost) เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการตดัสินใจในอดีต และไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดจ้ากการ

ตดัสินใจในปัจจบุนัหรืออนาคต เช่น ครุภณัฑท่ี์ซ้ือมาแลว้ถือวา่เป็นตน้ทุนจม ไม่วา่จะใชง้านหรือไม่ไดใ้ชง้าน แต่ตน้ทุน

ค่าเส่ือมราคาก็เกิดขึ้ นแลว้ 

- ตน้ทุนทางการแพทย ์(medical cost) กบัตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการแพทย ์(non-medical cost) ตน้ทุนทาง

การแพทย ์คือ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลโดยตรง เช่น ค่าหอ้ง ค่าอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาล ค่ายา ค่า

ผ่าตดั ส่วนตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวกบัการแพทย ์คือ ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัของ

ญาติ ค่าจา้ง ดแูลครอบครวักรณีทีไม่มีผูด้แูลเด็กท่ีบา้น ฯลฯ 

- ตน้ทุนท่ีประเมินค่าไดง่้าย กบัตน้ทุนท่ีประเมินค่าไดย้าก (tangible and intangible cost) ตน้ทุนท่ีประเมิน

ไดง่้าย คือ ส่ิงท่ีมีราคาซ้ือขายชดัเจน เช่น เงินเดือน ค่าแรงท่ีสญูเสีย ค่ายา ค่ารกัษาพยาบาล ฯลฯ ส่วนตน้ทุนท่ี

ประเมินค่าไดย้าก ตอ้งขึ้ นกบัการตีค่าอีกชั้นหน่ึง เช่น การทุกขท์รมานจากอาการปวด การพิการ การสญูเสียจากการ

ตาย ฯลฯ 

ตน้ทุนบางส่วนแบ่งกนัจา่ยระหวา่งผูป่้วย ผูใ้หบ้ริการ และสงัคมช่วยจา่ยในรปูภาษี และตน้ทุน ณ ปัจจบุนั ไม่

เท่ากบัตน้ทุนในอนาคต เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงค่าเงินตามระยะเวลา 

 

2. ทศันะของผูป้ระเมิน 

ทศันะของผูป้ระเมิน (perspective or point of view) ในการประเมินตน้ทุน จาํเป็นตอ้งทราบวา่การประเมิน

น้ันประเมินในทศันะของใคร เพราะการคาํนวณตน้ทุนและผลท่ีไดจ้ะแตกต่างกนั แลว้แต่ว่าจะประเมินในทศันะของผู้

ใหบ้ริการ (provider) ของผูร้บับริการหรือคนไข ้(patient) หรือของสงัคมโดยส่วนรวม (society) (สุวฒัน์ มหตันิรนัดร์

กุล และคณะ, 2542) 

- ตน้ทุนในทศันะของโรงพยาบาล คือ ค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นจากการใหบ้ริการน้ัน โดยจะไม่เท่ากบั

ค่าบริการ (charge) ท่ีคิดกบัคนไข ้ 

- ตน้ทุนในทศันะของผูร้บับริการหรือคนไข ้คือ ค่าใชจ้่ายทั้งหมดท่ีคนไขต้อ้งจ่ายในการมารบับริการ รวมทั้ง

ค่าใชจ้่ายท่ีเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยในครั้งน้ี เช่น การขาดงาน เป็นตน้ 

- ตน้ทุนในทศันะของสงัคม จะเป็นผลรวมของตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดขึ้ นในสงัคมน้ัน เช่น การทาํลาย

ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ การศึกษาครั้งน้ีมองในฐานะผูใ้หบ้ริการคือโรงพยาบาลโดยไม่คาํนึงถึงค่าใชจ้า่ยส่วนอื่นๆ ของ 

ผูป่้วย หรือผลตอบแทนท่ีสงัคมตอ้งสญูเสียไปจากการเจ็บป่วยหรือตน้ทุนท่ีสมัผสัไม่ได ้

 

3. การวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วย  

การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย (unit cost analysis) คือการเปรียบเทียบปริมาณทรพัยากรท่ีใชก้บัผลลพัธ ์

หรือปริมาณงานท่ีเกิดขึ้ น เป็นเคร่ืองมือสาํหรบัใชใ้นการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใชท้รพัยากร การวางแผน

งบประมาณ การกาํหนดอตัราค่าบริการ การพิจารณาวา่จะคงไวห้รือยกเลิกงานบางอยา่ง 

อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2540) ไดส้รุปขัน้ตอนในการวเิคราะหต์น้ทุนโดยอาศยักรอบตน้ทุนของหน่วย

ตน้ทุนภายใน ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คือ การวิเคราะหอ์งคก์รเพื่อกาํหนดหน่วยตน้ทุน การหาตน้ทุนทางตรงทั้งหมด

ของแต่ละหน่วยตน้ทุน การกาํหนดเกณฑก์ารกระจายตน้ทุน การกระจายตน้ทุน และการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การวิเคราะหอ์งคก์รเพื่อกาํหนดหน่วยตน้ทุน (cost center identification and grouping)  

ขัน้ตอนน้ีเป็นขัน้ตอนท่ีสาํคญัมากเน่ืองจากเป็นขัน้ตอนท่ีตอ้งศึกษาโครงสรา้งการบริหารงานขององคก์ร

ทั้งหมด วตัถุประสงคข์องการกาํหนดหน่วยตน้ทุนก็เพื่อใหเ้ป็นกรอบในการรวบรวมขอ้มลูตน้ทุนและผลลพัธ ์อีกทั้งการ

วิเคราะหค์วามสมัพนัธข์องการใชท้รพัยากรระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

การกาํหนดหน่วยตน้ทุนอาจจะพจิารณาในเชิงของ responsibility center นัน่คือมีโครงสรา้งของหน่วยงาน

และมีผูร้บัผิดชอบชดัเจน ร่วมกบัการพิจารณาในเชิง functional center คือเป็นหน่วยตน้ทุนตามหน้าท่ี ซ่ึงอาจแทรก
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อยูใ่น responsibility center ต่างๆ โดยไม่มีโครงสรา้งของตวัเองชดัเจน แต่มีผลลพัธท่ี์ชดัเจน เช่น การผลิตนักศึกษา 

เป็นตน้  

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดหน่วยตน้ทุน  

1. มีโครงสรา้งของหน่วยงานชดัเจน (responsibility center) หรือมีภาระหน้าท่ีเฉพาะท่ีชดัเจน (functional 

center) 

2. มีขอ้มลูการใชท้รพัยากรของหน่วยงานชดัเจน  

3. มีผลลพัธข์องหน่วยงานซ่ึงสามารถวดัได ้เน่ืองจากหน่วยตน้ทุนต่างๆ ในสถานพยาบาลจะตอ้งทาํงาน

สมัพนัธก์นัหรือสนับสนุนกนัในหลายลกัษณะ ทรพัยากรท่ีหน่วยหน่ึงใชเ้ป็นปัจจยันําเขา้จะผ่านกระบวนการซ่ึงเพิ่ม

มลูค่ากลายเป็นผลผลิตของหน่วยงานน้ัน และอาจจะถูกส่งต่อไปเป็นปัจจยันําเขา้ของหน่วยงานอืน่ต่อไป  

การยา้ยตน้ทุนของหน่วยงานท่ีใหก้ารสนับสนุนการทาํงานของหน่วยงานอืน่ ไปสู่หน่วยงานท่ีเกิดผลผลิต 

หน่วยตน้ทุนท่ีถูกเคล่ือนยา้ยตน้ทุนออกไปอาจเรียกว่า “หน่วยตน้ทุนชัว่คราว” (transient cost center) หน่วยตน้ทุน

ท่ีรบัตน้ทุนเขา้มาเรียกวา่ “หน่วยรบัตน้ทุน” (absorbing cost center) 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การหาตน้ทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยตน้ทุน (direct cost determination) 

จุดประสงคข์องการหาตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของแต่ละหน่วยตน้ทุน ก็เพื่อใหท้ราบมลูค่าของทรพัยากร

ทั้งหมดท่ีหน่วยตน้ทุนน้ันใชไ้ป เป็นการแบ่งทรพัยากรออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อใหอ้ยูใ่นวิสยัท่ีจะติดตาม วิเคราะห์

ความสมัพนัธก์บัผลผลิตหรือบริการไดง่้ายขึ้ น โดยอาศยัลกัษณะเฉพาะของหน่วยตน้ทุนแต่ละหน่วย ในการเก็บขอ้มลู

เก่ียวกบัตน้ทุนอยา่งเป็นขัน้ตอน จะเร่ิมตน้ดว้ยศึกษาวา่มีปัจจยัการผลิตอะไรบา้ง ใชปั้จจยัการผลิตจาํนวนเท่าไร มี

ตน้ทุนของปัจจยัการผลิตต่อหน่วยเท่าไร ซ่ึงจะนําไปสู่การคาํนวณตน้ทุนของแต่ละปัจจยัการผลิตได ้

ในทางปฏบิติั บางครั้งเราจะนําขอ้มลูรายจา่ยในแต่ละหมวดมาวิเคราะหว์า่ ขอ้มลูรายจา่ยใดท่ีสามารถใชเ้ป็น

ขอ้มลูตน้ทุนได ้เช่น ขอ้มลูเงินเดือนค่าจา้ง ในขณะท่ีขอ้มลูรายจ่ายดา้นวสัดุไม่อาจใชเ้ป็นขอ้มลูตน้ทุนไดโ้ดยตรง 

เพราะมิไดส้ะทอ้นมลูค่าวสัดุท่ีใชไ้ปในช่วงเวลาน้ัน ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานไดจ้ากผลรวมของตน้ทุน

ค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน 

 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด    =    ตน้ทุนค่าแรง      +  ตน้ทุนค่าวสัดุ     +  ตน้ทุนค่าลงทุน            

(total direct cost; TDC) =   (labor cost; LC) + (material cost; MC) + (capital cost; CC) 

 

ตน้ทุนค่าแรง (labor cost) หมายถึง รายจ่ายท่ีจา่ยใหเ้จา้หน้าท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏบิติังาน (เงินเดือน 

ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการปฏบิติัราชการ) รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ ท่ีจา่ยใหใ้นรปูตวัเงิน (ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า

รกัษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น) ในทางบญัชี การจาํแนกตน้ทุนค่าแรงเป็นตน้ทุนตรงหรือตน้ทุนออ้มเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้ง

ยุง่ยากซบัซอ้น เช่น ค่าล่วงเวลา โดยทัว่ไปมกัจะถือว่าเป็นตน้ทุนโดยออ้ม หรือ overhead cost แต่ในการวิเคราะห์

ตน้ทุนการใหบ้ริการทางการแพทย ์เราจะสามารถกาํหนดไวว้า่ค่าล่วงเวลาน้ันเป็นไปเพื่อการบริการผูป่้วยกลุ่มใด เช่น 

ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ผูป่้วยผ่าตดันอกเวลาราชการ ผูป่้วยในของแต่ละแผนก ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาตามมาก็คือ จะ

แยกวเิคราะหต์น้ทุนของการบริการในเวลาทาํการปกติและนอกเวลาทาํการหรือไม่ ในการแบ่งตน้ทุนค่าแรงของแพทย์

จะนําเวลาทาํงานนอกเวลาทาํการปกติมาคิดรวมดว้ยหรือแยกต่างหาก ส่วนเงินสวสัดิการ บางองคก์รจะถือวา่เป็น

ตน้ทุนโดยออ้มทั้งหมด (กรณีเช่นน้ีจะนําเงินสวสัดิการมารวมไวเ้ป็นกองกลางหรือในส่วนของฝ่ายบริหาร) แต่บาง

องคก์รจะพจิารณาวา่เป็นสวสัดิการของใคร ถา้เป็นของผูป้ฏบิติังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตหรือการจดับริการก็

ถือวา่เป็นตน้ทุนตรง ถา้เป็นของผูป้ฏบิติังานท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตหรือการจดัการก็ถือวา่เป็น ตน้ทุนโดยอ

อม้ (กรณีเช่นน้ีจะนําเงินสวสัดิการรวมกบัค่าแรงส่วนอื่นๆ ของหน่วยตน้ทุนน้ัน) 

ในทางเศรษฐศาสตร ์อาจจะพิจารณาสวสัดิการท่ีไดร้บัในรปูอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรปูของตวัเงิน เช่น บา้นพกั รถ

ประจาํตาํแหน่ง ปรบัใหเ้ป็นตวัเงินโดยใชอ้ตัราค่าเช่าบา้น หรือค่าเช่ารถ ท่ีบุคคลผูน้ั้นไดร้บั นอกจากน้ันบางท่านยงั

พิจารณาไปไกลถึงผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเจา้หน้าท่ีจะไดร้บัในอนาคต เช่น เงินตอบแทนหลงัจากเกษียณอายุการ

ทาํงานแลว้ 

ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost) หมายถึง ค่าวสัดุส้ินเปลืองทุกประเภทท่ีแต่ละหน่วยตน้ทุนเบิกจากหน่วยจา่ย

ในช่วงเวลาท่ีศึกษา รวมทั้งค่าบาํรุงรกัษา ซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภค ในทางการบญัชีไดตี้ความครุภณัฑบ์างอยา่ง

ท่ีมีราคาน้อย (เช่น ตํา่กว่า 1,000 บาท) ว่าเป็นค่าวสัดุ ซ่ึงในการวิเคราะหต์น้ทุนก็ควรยดึหลกัท่ีโรงพยาบาลใชใ้น

การทาํบญัชี แต่พึงระวงัไม่ใหเ้กิด การนับซํา้ระหวา่งตน้ทุนค่าวสัดุกบัตน้ทุนค่าลงทุน กล่าวคือตน้ทุนใดท่ีถือวา่เป็นค่า

วสัดุก็ไม่นํามาคิดค่าเส่ือมราคาแมว้่าจะมีอายใชง้านมากกวา่ 1 ปี แผนงาน/โครงการบริการสาธารณสุขบางอยา่ง

ไดร้บัวสัดุจากส่วนกลางโดยท่ีหน่วยงานผูป้ฏบิติัไม่ทราบขอ้มลูเหล่าน้ี หากไม่นําตน้ทุนเหล่าน้ีเขา้มารวมดว้ยจะทาํให้

ไดต้น้ทุนตํา่กว่าความเป็นจริง จงึจาํเป็นตอ้งพยายามหาราคาทุนของวสัดุเหล่าน้ี เช่น วคัซีน วสัดุวางแผนครอบครวั 

เป็นตน้ ตน้ทุนค่าวสัดุน้ีควรรวมค่าใชจ้่ายในการขนส่งไปยงัจุดท่ีใช ้และมลูค่าวสัดุส่วนท่ีสญูเสียไป ระหวา่งการใชห้รือ

ขนส่งดว้ย การประเมินตน้ทุนค่าวสัดุอาจทาํไดจ้ากบญัชีการจ่ายวสัดุหากมีการลงบนัทึกรายการไวโ้ดยละเอียด 

กล่าวคือบนัทึกราคาทุนของวสัดุท่ีเบิกตามหน่วยงานผูเ้บิกไว ้แต่หากไม่มีการคิดราคาทุนไวใ้นบนัทึก จะตอ้งนํา

ปริมาณวสัดุท่ีใชแ้ละราคาวสัดุน้ันๆ มาคาํนวณใหม่  

ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost) หมายถึง ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจาํปี (depreciation cost) ของครุภณัฑ ์

อาคารส่ิงก่อสรา้ง รวมทั้งค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมซ่ึงมีผลระยะยาวและเกิดขึ้ นนานๆครั้ง ในทางบญัชีจะคิดค่าเส่ือม

ราคาแบบเสน้ตรง (straight line method) กล่าวคือ เฉล่ียค่าเส่ือมราคาออกไปเป็นปีละเท่าๆกนัตามจาํนวนปีของการ

ใชง้าน หรือนําเอาราคาท่ีซ้ือหกัดว้ยราคาซาก (ท่ีสามารถขายไดเ้ม่ือหมดอายใชง้าน) แลว้หารดว้ยอายุใชง้านของ

อาคารหรือครุภณัฑน้ั์น โดยทัว่ไปจะคิดอายุใชง้านของอาคารส่ิงก่อสรา้งเท่ากบั 25 ปี อายุการใชง้านของครุภณัฑ์

สาํนักงาน 8 ปี อายุใชง้านของยานพาหนะเท่ากบั 7 ปี อาคารท่ีใชง้านมกัจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยอยูด่ว้ยกนั เม่ือ

ไดค่้าเส่ือมราคาของอาคารแต่ละหลงัแลว้ จะตอ้งนํามาแบ่งใหก้บัหน่วยตน้ทุนต่างๆ ท่ีใชอ้าคารน้ันตามสดัส่วนของ

พื้ นท่ีใชส้อย หากพื้ นท่ีใดใชส้าํหรบัหน่วยตน้ทุนมากกวา่ 1 หน่วย จะตอ้งเอาสดัส่วนของเวลาท่ีแต่ละหน่วยตน้ทุนใช้

พื้ นท่ีน้ันมาคิดดว้ย  

ในทางเศรษฐศาสตร ์จะคิดค่าเส่ือมราคาโดยนําเอาค่าเสียโอกาสท่ีตอ้งจา่ยเงินซ้ือครุภณัฑ ์หรือค่าก่อสรา้ง

อาคารไปตั้งแต่เร่ิมแรกจนหมดเขา้มารวมดว้ย ดงัน้ันตน้ทุนค่าเส่ือมราคาในทางเศรษฐศาสตรจ์งึสงูกว่าตน้ทุนค่าเส่ือม

ราคาในทางบญัชี 

 

ขัน้ตอนท่ี 3  การกาํหนดเกณฑแ์ละอตัราการปันส่วนตน้ทุน (allocation criteria & rate) 

หน่วยตน้ทุนท่ีเป็นหน่วยตน้ทุนชัว่คราวจะตอ้งมีเกณฑปั์นส่วนตน้ทุน (allocation criteria) เพื่อเป็น

ตวักาํหนดวา่จะใชข้อ้มลูอะไรมาปันส่วนตน้ทุนของตนเองใหก้บัหน่วยตน้ทุนอื่น เราอาจแบ่งเกณฑปั์นส่วนตน้ทุน

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดด้งัน้ี  

1. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัผูป้ฏบิติังาน เช่น จาํนวนผูป้ฏบิติังานเต็มเวลาเทียบเท่า (full time equivalent; FTE) 

ของโรงพยาบาล ของแผนก ของพยาบาล ของแพทย ์เป็นตน้  

2. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้า่ยของแต่ละหน่วยตน้ทุน เงินเดือน และค่าจา้ง ค่าวสัดุ เป็นตน้ 

3. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัปริมาณผูป่้วย เช่น จาํนวนวนันอนโรงพยาบาล จาํนวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล 

หรือการมารบัการตรวจ จาํนวนผูป่้วยท่ีปรบัใหเ้ท่ากบัผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยใน เป็นตน้  

4. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัการบริการทัว่ไป เช่น น้ําหนักผา้ท่ีใช ้พื้ นท่ีใชส้อย เป็นตน้ การจะเลือกใชเ้กณฑช์นิดใด

น้ันขึ้ นอยูก่บัขอ้มลูท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือขอ้มลูท่ีสามารถเก็บไดไ้ม่ยากนัก และควรมีความสมัพนัธก์บัการใชท้รพัยากรท่ีจะ

ปันส่วน 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 การปันส่วนตน้ทุน (indirect cost allocation)  

การปันส่วนตน้ทุนมีเหตุผลท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ  



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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อยูใ่น responsibility center ต่างๆ โดยไม่มีโครงสรา้งของตวัเองชดัเจน แต่มีผลลพัธท่ี์ชดัเจน เช่น การผลิตนักศึกษา 

เป็นตน้  

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดหน่วยตน้ทุน  

1. มีโครงสรา้งของหน่วยงานชดัเจน (responsibility center) หรือมีภาระหน้าท่ีเฉพาะท่ีชดัเจน (functional 

center) 

2. มีขอ้มลูการใชท้รพัยากรของหน่วยงานชดัเจน  

3. มีผลลพัธข์องหน่วยงานซ่ึงสามารถวดัได ้เน่ืองจากหน่วยตน้ทุนต่างๆ ในสถานพยาบาลจะตอ้งทาํงาน

สมัพนัธก์นัหรือสนับสนุนกนัในหลายลกัษณะ ทรพัยากรท่ีหน่วยหน่ึงใชเ้ป็นปัจจยันําเขา้จะผ่านกระบวนการซ่ึงเพิ่ม

มลูค่ากลายเป็นผลผลิตของหน่วยงานน้ัน และอาจจะถูกส่งต่อไปเป็นปัจจยันําเขา้ของหน่วยงานอืน่ต่อไป  

การยา้ยตน้ทุนของหน่วยงานท่ีใหก้ารสนับสนุนการทาํงานของหน่วยงานอืน่ ไปสู่หน่วยงานท่ีเกิดผลผลิต 

หน่วยตน้ทุนท่ีถูกเคล่ือนยา้ยตน้ทุนออกไปอาจเรียกว่า “หน่วยตน้ทุนชัว่คราว” (transient cost center) หน่วยตน้ทุน

ท่ีรบัตน้ทุนเขา้มาเรียกวา่ “หน่วยรบัตน้ทุน” (absorbing cost center) 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การหาตน้ทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยตน้ทุน (direct cost determination) 

จุดประสงคข์องการหาตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของแต่ละหน่วยตน้ทุน ก็เพื่อใหท้ราบมลูค่าของทรพัยากร

ทั้งหมดท่ีหน่วยตน้ทุนน้ันใชไ้ป เป็นการแบ่งทรพัยากรออกเป็นส่วนยอ่ยๆ เพื่อใหอ้ยูใ่นวิสยัท่ีจะติดตาม วิเคราะห์

ความสมัพนัธก์บัผลผลิตหรือบริการไดง่้ายขึ้ น โดยอาศยัลกัษณะเฉพาะของหน่วยตน้ทุนแต่ละหน่วย ในการเก็บขอ้มลู

เก่ียวกบัตน้ทุนอยา่งเป็นขัน้ตอน จะเร่ิมตน้ดว้ยศึกษาวา่มีปัจจยัการผลิตอะไรบา้ง ใชปั้จจยัการผลิตจาํนวนเท่าไร มี

ตน้ทุนของปัจจยัการผลิตต่อหน่วยเท่าไร ซ่ึงจะนําไปสู่การคาํนวณตน้ทุนของแต่ละปัจจยัการผลิตได ้

ในทางปฏบิติั บางครั้งเราจะนําขอ้มลูรายจา่ยในแต่ละหมวดมาวิเคราะหว์า่ ขอ้มลูรายจา่ยใดท่ีสามารถใชเ้ป็น

ขอ้มลูตน้ทุนได ้เช่น ขอ้มลูเงินเดือนค่าจา้ง ในขณะท่ีขอ้มลูรายจ่ายดา้นวสัดุไม่อาจใชเ้ป็นขอ้มลูตน้ทุนไดโ้ดยตรง 

เพราะมิไดส้ะทอ้นมลูค่าวสัดุท่ีใชไ้ปในช่วงเวลาน้ัน ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานไดจ้ากผลรวมของตน้ทุน

ค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน 

 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด    =    ตน้ทุนค่าแรง      +  ตน้ทุนค่าวสัดุ     +  ตน้ทุนค่าลงทุน            

(total direct cost; TDC) =   (labor cost; LC) + (material cost; MC) + (capital cost; CC) 

 

ตน้ทุนค่าแรง (labor cost) หมายถึง รายจ่ายท่ีจา่ยใหเ้จา้หน้าท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏบิติังาน (เงินเดือน 

ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ้่ายในการปฏบิติัราชการ) รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ ท่ีจา่ยใหใ้นรปูตวัเงิน (ค่าเล่าเรียนบุตร ค่า

รกัษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น) ในทางบญัชี การจาํแนกตน้ทุนค่าแรงเป็นตน้ทุนตรงหรือตน้ทุนออ้มเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้ง

ยุง่ยากซบัซอ้น เช่น ค่าล่วงเวลา โดยทัว่ไปมกัจะถือว่าเป็นตน้ทุนโดยออ้ม หรือ overhead cost แต่ในการวิเคราะห์

ตน้ทุนการใหบ้ริการทางการแพทย ์เราจะสามารถกาํหนดไวว้า่ค่าล่วงเวลาน้ันเป็นไปเพื่อการบริการผูป่้วยกลุ่มใด เช่น 

ผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ผูป่้วยผ่าตดันอกเวลาราชการ ผูป่้วยในของแต่ละแผนก ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาตามมาก็คือ จะ

แยกวิเคราะหต์น้ทุนของการบริการในเวลาทาํการปกติและนอกเวลาทาํการหรือไม่ ในการแบ่งตน้ทุนค่าแรงของแพทย์

จะนําเวลาทาํงานนอกเวลาทาํการปกติมาคิดรวมดว้ยหรือแยกต่างหาก ส่วนเงินสวสัดิการ บางองคก์รจะถือวา่เป็น

ตน้ทุนโดยออ้มทั้งหมด (กรณีเช่นน้ีจะนําเงินสวสัดิการมารวมไวเ้ป็นกองกลางหรือในส่วนของฝ่ายบริหาร) แต่บาง

องคก์รจะพจิารณาวา่เป็นสวสัดิการของใคร ถา้เป็นของผูป้ฏบิติังานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตหรือการจดับริการก็

ถือวา่เป็นตน้ทุนตรง ถา้เป็นของผูป้ฏบิติังานท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิตหรือการจดัการก็ถือวา่เป็น ตน้ทุนโดยอ

อม้ (กรณีเช่นน้ีจะนําเงินสวสัดิการรวมกบัค่าแรงส่วนอื่นๆ ของหน่วยตน้ทุนน้ัน) 

ในทางเศรษฐศาสตร ์อาจจะพิจารณาสวสัดิการท่ีไดร้บัในรปูอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรปูของตวัเงิน เช่น บา้นพกั รถ

ประจาํตาํแหน่ง ปรบัใหเ้ป็นตวัเงินโดยใชอ้ตัราค่าเช่าบา้น หรือค่าเช่ารถ ท่ีบุคคลผูน้ั้นไดร้บั นอกจากน้ันบางท่านยงั

พิจารณาไปไกลถึงผลประโยชน์ตอบแทนท่ีเจา้หน้าท่ีจะไดร้บัในอนาคต เช่น เงินตอบแทนหลงัจากเกษียณอายุการ

ทาํงานแลว้ 

ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost) หมายถึง ค่าวสัดุส้ินเปลืองทุกประเภทท่ีแต่ละหน่วยตน้ทุนเบิกจากหน่วยจา่ย

ในช่วงเวลาท่ีศึกษา รวมทั้งค่าบาํรุงรกัษา ซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภค ในทางการบญัชีไดตี้ความครุภณัฑบ์างอยา่ง

ท่ีมีราคาน้อย (เช่น ตํา่กว่า 1,000 บาท) ว่าเป็นค่าวสัดุ ซ่ึงในการวิเคราะหต์น้ทุนก็ควรยดึหลกัท่ีโรงพยาบาลใชใ้น

การทาํบญัชี แต่พึงระวงัไม่ใหเ้กิด การนับซํา้ระหวา่งตน้ทุนค่าวสัดุกบัตน้ทุนค่าลงทุน กล่าวคือตน้ทุนใดท่ีถือวา่เป็นค่า

วสัดุก็ไม่นํามาคิดค่าเส่ือมราคาแมว้่าจะมีอายใชง้านมากกวา่ 1 ปี แผนงาน/โครงการบริการสาธารณสุขบางอยา่ง

ไดร้บัวสัดุจากส่วนกลางโดยท่ีหน่วยงานผูป้ฏบิติัไม่ทราบขอ้มลูเหล่าน้ี หากไม่นําตน้ทุนเหล่าน้ีเขา้มารวมดว้ยจะทาํให้

ไดต้น้ทุนตํา่กว่าความเป็นจริง จงึจาํเป็นตอ้งพยายามหาราคาทุนของวสัดุเหล่าน้ี เช่น วคัซีน วสัดุวางแผนครอบครวั 

เป็นตน้ ตน้ทุนค่าวสัดุน้ีควรรวมค่าใชจ้่ายในการขนส่งไปยงัจุดท่ีใช ้และมลูค่าวสัดุส่วนท่ีสญูเสียไป ระหวา่งการใชห้รือ

ขนส่งดว้ย การประเมินตน้ทุนค่าวสัดุอาจทาํไดจ้ากบญัชีการจ่ายวสัดุหากมีการลงบนัทึกรายการไวโ้ดยละเอียด 

กล่าวคือบนัทึกราคาทุนของวสัดุท่ีเบิกตามหน่วยงานผูเ้บิกไว ้แต่หากไม่มีการคิดราคาทุนไวใ้นบนัทึก จะตอ้งนํา

ปริมาณวสัดุท่ีใชแ้ละราคาวสัดุน้ันๆ มาคาํนวณใหม่  

ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost) หมายถึง ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจาํปี (depreciation cost) ของครุภณัฑ ์

อาคารส่ิงก่อสรา้ง รวมทั้งค่าใชจ้า่ยในการฝึกอบรมซ่ึงมีผลระยะยาวและเกิดขึ้ นนานๆครั้ง ในทางบญัชีจะคิดค่าเส่ือม

ราคาแบบเสน้ตรง (straight line method) กล่าวคือ เฉล่ียค่าเส่ือมราคาออกไปเป็นปีละเท่าๆกนัตามจาํนวนปีของการ

ใชง้าน หรือนําเอาราคาท่ีซ้ือหกัดว้ยราคาซาก (ท่ีสามารถขายไดเ้ม่ือหมดอายใชง้าน) แลว้หารดว้ยอายุใชง้านของ

อาคารหรือครุภณัฑน้ั์น โดยทัว่ไปจะคิดอายุใชง้านของอาคารส่ิงก่อสรา้งเท่ากบั 25 ปี อายุการใชง้านของครุภณัฑ์

สาํนักงาน 8 ปี อายุใชง้านของยานพาหนะเท่ากบั 7 ปี อาคารท่ีใชง้านมกัจะมีหน่วยงานหลายๆหน่วยอยูด่ว้ยกนั เม่ือ

ไดค่้าเส่ือมราคาของอาคารแต่ละหลงัแลว้ จะตอ้งนํามาแบ่งใหก้บัหน่วยตน้ทุนต่างๆ ท่ีใชอ้าคารน้ันตามสดัส่วนของ

พื้ นท่ีใชส้อย หากพื้ นท่ีใดใชส้าํหรบัหน่วยตน้ทุนมากกวา่ 1 หน่วย จะตอ้งเอาสดัส่วนของเวลาท่ีแต่ละหน่วยตน้ทุนใช้

พื้ นท่ีน้ันมาคิดดว้ย  

ในทางเศรษฐศาสตร ์จะคิดค่าเส่ือมราคาโดยนําเอาค่าเสียโอกาสท่ีตอ้งจา่ยเงินซ้ือครุภณัฑ ์หรือค่าก่อสรา้ง

อาคารไปตั้งแต่เร่ิมแรกจนหมดเขา้มารวมดว้ย ดงัน้ันตน้ทุนค่าเส่ือมราคาในทางเศรษฐศาสตรจ์งึสงูกว่าตน้ทุนค่าเส่ือม

ราคาในทางบญัชี 

 

ขัน้ตอนท่ี 3  การกาํหนดเกณฑแ์ละอตัราการปันส่วนตน้ทุน (allocation criteria & rate) 

หน่วยตน้ทุนท่ีเป็นหน่วยตน้ทุนชัว่คราวจะตอ้งมีเกณฑปั์นส่วนตน้ทุน (allocation criteria) เพื่อเป็น

ตวักาํหนดวา่จะใชข้อ้มลูอะไรมาปันส่วนตน้ทุนของตนเองใหก้บัหน่วยตน้ทุนอื่น เราอาจแบ่งเกณฑปั์นส่วนตน้ทุน

ออกเป็น 4 กลุ่ม ไดด้งัน้ี  

1. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัผูป้ฏบิติังาน เช่น จาํนวนผูป้ฏบิติังานเต็มเวลาเทียบเท่า (full time equivalent; FTE) 

ของโรงพยาบาล ของแผนก ของพยาบาล ของแพทย ์เป็นตน้  

2. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ้า่ยของแต่ละหน่วยตน้ทุน เงินเดือน และค่าจา้ง ค่าวสัดุ เป็นตน้ 

3. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัปริมาณผูป่้วย เช่น จาํนวนวนันอนโรงพยาบาล จาํนวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล 

หรือการมารบัการตรวจ จาํนวนผูป่้วยท่ีปรบัใหเ้ท่ากบัผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยใน เป็นตน้  

4. เกณฑท่ี์สมัพนัธก์บัการบริการทัว่ไป เช่น น้ําหนักผา้ท่ีใช ้พื้ นท่ีใชส้อย เป็นตน้ การจะเลือกใชเ้กณฑช์นิดใด

น้ันขึ้ นอยูก่บัขอ้มลูท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือขอ้มลูท่ีสามารถเก็บไดไ้ม่ยากนัก และควรมีความสมัพนัธก์บัการใชท้รพัยากรท่ีจะ

ปันส่วน 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 การปันส่วนตน้ทุน (indirect cost allocation)  

การปันส่วนตน้ทุนมีเหตุผลท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ  



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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1. เพื่อใหต้น้ทุนทั้งหมดมาตกอยูใ่นหน่วยตน้ทุนท่ีมีกิจกรรมในการใหบ้ริการชดัเจน ซ่ึงทาํใหค้าํนวณหา

ตน้ทุนต่อหน่วยไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนส่วนใดตกหล่นไป  

2. เพื่อสะทอ้นความสมัพนัธใ์นการสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัของหน่วยตน้ทุนต่างๆ ซ่ึงจะนําไปสู่การประเมิน

ประสิทธิภาพในการทาํงานไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ผลลพัธข์องการปันส่วนตน้ทุนจะทาํใหต้น้ทุนของ

หน่วยตน้ทุนชัว่คราว (transient cost center) กลายมาเป็นตน้ทุนทางออ้มของหน่วยรบัตน้ทุน (absorbing cost 

center) จนหมดส้ิน ไม่เหลือตน้ทุนอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวเลย 

 

ตน้ทุนรวม   =  ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด   + ตน้ทุนทางออ้มจากการกระจาย        

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

 

การจะพิจารณาว่าหน่วยตน้ทุนแต่ละหน่วยเป็นหน่วยตน้ทุนชัว่คราวหรือหน่วยรบัตน้ทุนน้ัน ขึ้ นอยูก่บั

วตัถุประสงคข์องผูว้ิเคราะหเ์ป็นหลกั  

วิธีการปันส่วนตน้ทุน (allocation method) แบ่งเป็น 2 วิธีหลกั คือ  

1. การกระจายตน้ทุนออกดา้นเดียว วธีิการน้ีหน่วยตน้ทุนชัว่คราวจะกระจายตน้ทุนของตนออกไปใหห้น่วย

ตน้ทุนอื่นๆ จนหมด ในขณะท่ีกระจายจะไม่มีการรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่น มีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

1.1 การกระจายโดยตรง (direct distribution method) ทาํโดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วย

ตน้ทุนชัว่คราวและหน่วยรบัตน้ทุน หน่วยตน้ทุนชัว่คราวแต่ละหน่วยจะกระจายตน้ทุนของตนใหห้น่วยรบัตน้ทุน

โดยตรง ไม่มีการกระจายตน้ทุนใหแ้ก่กนัในกลุ่มหน่วยตน้ทุนชัว่คราว  

1.2 การกระจายตามลาํดบัขัน้ (step-down method) นอกจากการแบ่งหน่วยตน้ทุนเป็น 2 กลุ่มแลว้ จะตอ้ง

มีการจดัลาํดบัหน่วยตน้ทุนชัว่คราวตามลกัษณะของการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ กล่าวคือ จดัหน่วยตน้ทุนท่ีตอ้ง

สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในลกัษณะท่ีกวา้งขวางกว่าไวเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ และเรียงลาํดบัลงมาเร่ือยๆ เช่น ฝ่ายบริการ 

สนบสันุนกวา้งขวางกว่าฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการสนบสันุนกวา้งกว่าฝ่ายการพยาบาล ดงัน้ันจะเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ฝ่าย

บริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ในการกระจายตน้ทุนจะมีการกระจายตามลาํดบัหน่วยงานท่ีจดัเรียงไว ้เม่ือ

หน่วยตน้ทุนใดกระจายตน้ทุนของตวัเองไปแลว้ก็ปิดไม่รบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นอีก หน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีอยูร่องลง

ไปสามารถรบัตน้ทุนจากหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีอยูใ่นลาํดบัสงูกว่าได ้แต่ไม่มีโอกาสกระจายใหห้น่วยงานท่ีอยูใ่นลาํดบั 

สงูกว่า  

 2. การกระจายพรอ้มกบัการรบัตน้ทุน วิธีการน้ีใชห้ลกัความจริงท่ีว่าในขณะท่ีหน่วยงานหน่ึงใหก้ารสนับสนุน

หน่วยงานอื่นน้ัน ก็มีโอกาสไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่เช่นเดียวกนั ดงัน้ันในขณะท่ีมีการกระจายตน้ทุนของ

ตวัเองไป ก็สามารถท่ีจะรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นเขา้มาไดเ้ช่นเดียวกนั แต่กระบวนการเช่นน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาการ 

กระจายไม่มีวนัจบ เน่ืองจากตน้ทุนของหน่วยตน้ทุนชัว่คราวยงัไม่หมดไป จึงตอ้งหยุดกระจายดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

2.1 การกระจายสองครั้ง (double distribution method) ในขณะท่ีมีการกระจายตน้ทุนครั้งท่ีหน่ึง หน่วย

ตน้ทุนท่ีกระจายตน้ทุนน้ันก็ยงัคงรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นดว้ย ทาํใหต้น้ทุนเหลือคา้งอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราว

เหล่าน้ีจาํนวนหน่ึง ในระดบัท่ีน้อยกว่าตน้ทุนรวมโดยตรงของตนเอง เราจดัการใหต้น้ทุนของหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีได้

รบัมาจากการกระจายน้ี หมดไปโดยวิธีการกระจายโดยตรง หรือกระจายตามลาํดบัขัน้  

2.2 การกระจายหลายครั้ง (multiple distribution method) วิธีน้ีคลา้ยกบัวิธีท่ี 2.1 แต่เพิ่มจาํนวนครั้งของ

การกระจายใหม้ากกว่า 2 ครั้ง ทาํจนกระทัง่เห็นว่าตน้ทุนท่ีนํามากระจายน้ันมีค่าน้อยมาก จึงปิดทา้ยดว้ยการกระจาย

โดยตรงหรือการกระจายตามลาํดบัขัน้  

2.3 การใชส้มการเสน้ตรง (simultaneous equation method) วิธีน้ีคือการกระจายดว้ยจาํนวนครั้งท่ีนับไม่

ถว้นจนกระทัง่ไม่เหลือตน้ทุนอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวอีกต่อไป โดยการสรา้งสมการเสน้ตรงท่ีจดุสมดุลดงักล่าว และ

แกส้มการดว้ยวธีิ matrix วิธีการกระจายท่ีแตกต่างกนัอาจจะทาํใหผ้ลลพัธแ์ตกต่างกนัเพียงรอ้ยละ 1 ถึง 2 ส่ิงท่ีสาํคญั

กว่าวธีิการกระจายคือการใชเ้กณฑท่ี์เหมาะสมในการกระจาย ซ่ึงจะทาํใหผ้ลลพัธแ์ตกต่างกนัมากกว่า วธีิการ กระจาย

จึงตอ้งพยายามหาเกณฑท่ี์เป็นจริงและยุติธรรมท่ีสุด 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost calculation) 

ตน้ทุนรวม (full cost) ของหน่วยรบัตน้ทุน เม่ือนํามาหารดว้ยปริมาณกิจกรรมหรือปริมาณผลผลิต ก็จะได้

เป็นตน้ทุนต่อหน่วย 

 

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

 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

ตามแผนแม่บทการปฏริปูระบบราชการ พ.ศ.2540-2544 แผนท่ีสาํคญัคือแผนการปรบัเปล่ียนระบบ

งบประมาณ จากเดิมท่ีมุ่งเน้นการควบคุมการใชท้รพัยากรมาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลพัธ ์

(performance-based budgeting) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใหค้วามสาํคญักบัผลผลิตและผลลพัธจ์ากการดาํเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ โดยเช่ือมโยงกบังบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรร ทาํใหห้ลายๆ หน่วยงานของรฐัมีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการขึ้ นมากมาย ซ่ึงในประเทศไทยเร่ิมเกิดครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 

สาํหรบักระทรวงสาธารณสุขได ้ทาํการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการผูป่้วยนอกฝ่ายกาย จนสามารถระบุไดว้า่

ในระดบัโรงพยาบาลศนูยมี์มลูค่า 270 บาท โรงพยาบาลทัว่ไปมีมลูค่า 247 บาท และในสถานีอนามยัมีมลูค่า 66 

บาท (สุกลัยา คงสวสัด์ิ 2542 อา้งในกรมสุขภาพจิต 2544) 

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทยั และคณะ (2541) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการโดยวธีิบญัชีตน้ทุนของโรงพยาบาล

ศนูยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไป 9 แห่ง ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบการเงินการคลงัโรงพยาบาล 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 ตน้ทุนต่อครั้งผูป่้วยนอกอยูร่ะหว่าง 205-523 บาทต่อครั้ง 

ตน้ทุนต่อครั้งผูป่้วยในอยูร่ะหว่าง 4,604-7,757 บาทต่อครั้ง โดยมีแนวโน้มวา่จะมีการประหยดัต่อขนาด (economy 

of scale) อยูท่ี่ 400-600 เตียง 

สุวฒัน์ มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ (2542) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานบริการผูป่้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรม

สุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2541 คร่ึงปีแรก โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC และ PS 

จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ simultaneous equation พบวา่ ตน้ทุนหน่วยงานบริการผูป่้วยนอก งานทนัตกรรม งานสงัคม

สงเคราะห ์และงานจิตวิทยา มีค่าเท่ากบั 288.74, 197.34, 467.57 และ 1045.59 บาทต่อครั้ง ตามลาํดบั งาน

คลายเครียด งานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และงานผูป่้วยไปรษณีย ์มีค่าเท่ากบั 540.73, 928.08 และ 290.24 บาทต่อราย 

ตามลาํดบั ส่วนตน้ทุนหน่วยบริการผูป่้วยใน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12,982.18 บาทต่อราย หรือเท่ากบั 349.98 บาทต่อ

วนัป่วย พบตน้ทุนรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ในสดัส่วน 6.3: 3.3: 1 

พรเทพ ศิริวนารงัสรรค ์และคณะ (2543) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ประกอบดว้ยโรงพยาบาลในสงักดักรมสุขภาพจิต จาํนวน 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 ตามลาํดบั 

ภสัรา เชษฐโ์ชติศกัด์ิ และคณะ (2547) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยการรกัษาของโรงพยาบาลในสงักดักรม

สุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นการศึกษาตน้ทุนผูป่้วยนอก ตน้ทุนผูป่้วยใน และวิเคราะหส์ถานะการเงินของ



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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1. เพื่อใหต้น้ทุนทั้งหมดมาตกอยูใ่นหน่วยตน้ทุนท่ีมีกิจกรรมในการใหบ้ริการชดัเจน ซ่ึงทาํใหค้าํนวณหา

ตน้ทุนต่อหน่วยไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนส่วนใดตกหล่นไป  

2. เพื่อสะทอ้นความสมัพนัธใ์นการสนับสนุนซ่ึงกนัและกนัของหน่วยตน้ทุนต่างๆ ซ่ึงจะนําไปสู่การประเมิน

ประสิทธิภาพในการทาํงานไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ผลลพัธข์องการปันส่วนตน้ทุนจะทาํใหต้น้ทุนของ

หน่วยตน้ทุนชัว่คราว (transient cost center) กลายมาเป็นตน้ทุนทางออ้มของหน่วยรบัตน้ทุน (absorbing cost 

center) จนหมดส้ิน ไม่เหลือตน้ทุนอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวเลย 

 

ตน้ทุนรวม   =  ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด   + ตน้ทุนทางออ้มจากการกระจาย        

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

 

การจะพิจารณาว่าหน่วยตน้ทุนแต่ละหน่วยเป็นหน่วยตน้ทุนชัว่คราวหรือหน่วยรบัตน้ทุนน้ัน ขึ้ นอยูก่บั

วตัถุประสงคข์องผูว้ิเคราะหเ์ป็นหลกั  

วิธีการปันส่วนตน้ทุน (allocation method) แบ่งเป็น 2 วิธีหลกั คือ  

1. การกระจายตน้ทุนออกดา้นเดียว วธีิการน้ีหน่วยตน้ทุนชัว่คราวจะกระจายตน้ทุนของตนออกไปใหห้น่วย

ตน้ทุนอื่นๆ จนหมด ในขณะท่ีกระจายจะไม่มีการรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่น มีวิธีการท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่  

1.1 การกระจายโดยตรง (direct distribution method) ทาํโดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วย

ตน้ทุนชัว่คราวและหน่วยรบัตน้ทุน หน่วยตน้ทุนชัว่คราวแต่ละหน่วยจะกระจายตน้ทุนของตนใหห้น่วยรบัตน้ทุน

โดยตรง ไม่มีการกระจายตน้ทุนใหแ้ก่กนัในกลุ่มหน่วยตน้ทุนชัว่คราว  

1.2 การกระจายตามลาํดบัขัน้ (step-down method) นอกจากการแบ่งหน่วยตน้ทุนเป็น 2 กลุ่มแลว้ จะตอ้ง

มีการจดัลาํดบัหน่วยตน้ทุนชัว่คราวตามลกัษณะของการสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ กล่าวคือ จดัหน่วยตน้ทุนท่ีตอ้ง

สนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ในลกัษณะท่ีกวา้งขวางกว่าไวเ้ป็นอนัดบัตน้ๆ และเรียงลาํดบัลงมาเร่ือยๆ เช่น ฝ่ายบริการ 

สนบสันุนกวา้งขวางกว่าฝ่ายวชิาการ ฝ่ายวิชาการสนบสันุนกวา้งกว่าฝ่ายการพยาบาล ดงัน้ันจะเรียงลาํดบัไดด้งัน้ี ฝ่าย

บริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ในการกระจายตน้ทุนจะมีการกระจายตามลาํดบัหน่วยงานท่ีจดัเรียงไว ้เม่ือ

หน่วยตน้ทุนใดกระจายตน้ทุนของตวัเองไปแลว้ก็ปิดไม่รบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นอีก หน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีอยูร่องลง

ไปสามารถรบัตน้ทุนจากหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีอยูใ่นลาํดบัสงูกว่าได ้แต่ไม่มีโอกาสกระจายใหห้น่วยงานท่ีอยูใ่นลาํดบั 

สงูกว่า  

 2. การกระจายพรอ้มกบัการรบัตน้ทุน วิธีการน้ีใชห้ลกัความจริงท่ีว่าในขณะท่ีหน่วยงานหน่ึงใหก้ารสนับสนุน

หน่วยงานอื่นน้ัน ก็มีโอกาสไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงานอืน่เช่นเดียวกนั ดงัน้ันในขณะท่ีมีการกระจายตน้ทุนของ

ตวัเองไป ก็สามารถท่ีจะรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นเขา้มาไดเ้ช่นเดียวกนั แต่กระบวนการเช่นน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาการ 

กระจายไม่มีวนัจบ เน่ืองจากตน้ทุนของหน่วยตน้ทุนชัว่คราวยงัไม่หมดไป จึงตอ้งหยุดกระจายดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 

2.1 การกระจายสองครั้ง (double distribution method) ในขณะท่ีมีการกระจายตน้ทุนครั้งท่ีหน่ึง หน่วย

ตน้ทุนท่ีกระจายตน้ทุนน้ันก็ยงัคงรบัตน้ทุนจากหน่วยงานอื่นดว้ย ทาํใหต้น้ทุนเหลือคา้งอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราว

เหล่าน้ีจาํนวนหน่ึง ในระดบัท่ีน้อยกว่าตน้ทุนรวมโดยตรงของตนเอง เราจดัการใหต้น้ทุนของหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีได้

รบัมาจากการกระจายน้ี หมดไปโดยวิธีการกระจายโดยตรง หรือกระจายตามลาํดบัขัน้  

2.2 การกระจายหลายครั้ง (multiple distribution method) วิธีน้ีคลา้ยกบัวิธีท่ี 2.1 แต่เพิ่มจาํนวนครั้งของ

การกระจายใหม้ากกว่า 2 ครั้ง ทาํจนกระทัง่เห็นว่าตน้ทุนท่ีนํามากระจายน้ันมีค่าน้อยมาก จึงปิดทา้ยดว้ยการกระจาย

โดยตรงหรือการกระจายตามลาํดบัขัน้  

2.3 การใชส้มการเสน้ตรง (simultaneous equation method) วิธีน้ีคือการกระจายดว้ยจาํนวนครั้งท่ีนับไม่

ถว้นจนกระทัง่ไม่เหลือตน้ทุนอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวอีกต่อไป โดยการสรา้งสมการเสน้ตรงท่ีจดุสมดุลดงักล่าว และ

แกส้มการดว้ยวธีิ matrix วิธีการกระจายท่ีแตกต่างกนัอาจจะทาํใหผ้ลลพัธแ์ตกต่างกนัเพียงรอ้ยละ 1 ถึง 2 ส่ิงท่ีสาํคญั

กว่าวิธีการกระจายคือการใชเ้กณฑท่ี์เหมาะสมในการกระจาย ซ่ึงจะทาํใหผ้ลลพัธแ์ตกต่างกนัมากกว่า วธีิการ กระจาย

จึงตอ้งพยายามหาเกณฑท่ี์เป็นจริงและยุติธรรมท่ีสุด 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost calculation) 

ตน้ทุนรวม (full cost) ของหน่วยรบัตน้ทุน เม่ือนํามาหารดว้ยปริมาณกิจกรรมหรือปริมาณผลผลิต ก็จะได้

เป็นตน้ทุนต่อหน่วย 

 

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

 

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

ตามแผนแม่บทการปฏริปูระบบราชการ พ.ศ.2540-2544 แผนท่ีสาํคญัคือแผนการปรบัเปล่ียนระบบ

งบประมาณ จากเดิมท่ีมุ่งเน้นการควบคุมการใชท้รพัยากรมาเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลพัธ ์

(performance-based budgeting) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใหค้วามสาํคญักบัผลผลิตและผลลพัธจ์ากการดาํเนินงานของ

หน่วยงานต่างๆ โดยเช่ือมโยงกบังบประมาณท่ีไดร้บัการจดัสรร ทาํใหห้ลายๆ หน่วยงานของรฐัมีการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการขึ้ นมากมาย ซ่ึงในประเทศไทยเร่ิมเกิดครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 

สาํหรบักระทรวงสาธารณสุขได ้ทาํการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการผูป่้วยนอกฝ่ายกาย จนสามารถระบุไดว้า่

ในระดบัโรงพยาบาลศนูยมี์มลูค่า 270 บาท โรงพยาบาลทัว่ไปมีมลูค่า 247 บาท และในสถานีอนามยัมีมลูค่า 66 

บาท (สุกลัยา คงสวสัด์ิ 2542 อา้งในกรมสุขภาพจิต 2544) 

ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทยั และคณะ (2541) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการโดยวธีิบญัชีตน้ทุนของโรงพยาบาล

ศนูยแ์ละโรงพยาบาลทัว่ไป 9 แห่ง ท่ีเขา้ร่วมโครงการพฒันาระบบการเงินการคลงัโรงพยาบาล 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 ตน้ทุนต่อครั้งผูป่้วยนอกอยูร่ะหว่าง 205-523 บาทต่อครั้ง 

ตน้ทุนต่อครั้งผูป่้วยในอยูร่ะหว่าง 4,604-7,757 บาทต่อครั้ง โดยมีแนวโน้มวา่จะมีการประหยดัต่อขนาด (economy 

of scale) อยูท่ี่ 400-600 เตียง 

สุวฒัน์ มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ (2542) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานบริการผูป่้วยโรงพยาบาลสวนปรุง กรม

สุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2541 คร่ึงปีแรก โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC และ PS 

จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ simultaneous equation พบวา่ ตน้ทุนหน่วยงานบริการผูป่้วยนอก งานทนัตกรรม งานสงัคม

สงเคราะห ์และงานจิตวิทยา มีค่าเท่ากบั 288.74, 197.34, 467.57 และ 1045.59 บาทต่อครั้ง ตามลาํดบั งาน

คลายเครียด งานฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และงานผูป่้วยไปรษณีย ์มีค่าเท่ากบั 540.73, 928.08 และ 290.24 บาทต่อราย 

ตามลาํดบั ส่วนตน้ทุนหน่วยบริการผูป่้วยใน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12,982.18 บาทต่อราย หรือเท่ากบั 349.98 บาทต่อ

วนัป่วย พบตน้ทุนรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ในสดัส่วน 6.3: 3.3: 1 

พรเทพ ศิริวนารงัสรรค ์และคณะ (2543) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2543 ประกอบดว้ยโรงพยาบาลในสงักดักรมสุขภาพจิต จาํนวน 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 ตามลาํดบั 

ภสัรา เชษฐโ์ชติศกัด์ิ และคณะ (2547) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยการรกัษาของโรงพยาบาลในสงักดักรม

สุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 เป็นการศึกษาตน้ทุนผูป่้วยนอก ตน้ทุนผูป่้วยใน และวิเคราะหส์ถานะการเงินของ



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติ โดยใชว้ธีิลดั (quick method) และใชร้ปูแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา่ กรมสุขภาพจิตมีตน้ทุนดาํเนินการทั้งส้ิน 2,152,058,172 บาท ผลการดาํเนินงานผูป่้วยนอกเท่ากบั 469 

บาท/ครั้ง ตน้ทุนการรกัษาผูป่้วยในเท่ากบั 17,369 บาท/ราย มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงต่อค่าวสัดุกรมสุขภาพจิต 

1.41:1 และมีสดัส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณต่อเงินบาํรุง เท่ากบั 66.70:32.84 

สมยั ศิริทองถาวร และคณะ (2547) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่วยตน้ทุนอื่น (NPS) 

จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ simultaneous equation method ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนรวมของหน่วยตน้ทุนบริการอื่น 

(NPS) งานบริการวชิาการมีตน้ทุนรวมสงูสุด รองลงมาคือ งานพฒันาวชิาการ เท่ากบั 2.53 ลา้นบาท และ 2.38 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ในส่วนของพฤติกรรมตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ใน

สดัส่วน 38.32 : 33.15 : 28.53 หรือเท่ากบั 1.3 : 1.2 : 1 ตามลาํดบั โดยตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุน NRPCC 

มีมลูค่าของตน้ทุนค่าวสัดุสงูท่ีสุด รอ้ยละ 44.66 หน่วยตน้ทุน RPCC จะมีมลูค่าของตน้ทุนค่าลงทุนสงูท่ีสุด รอ้ยละ 

79.68 ในขณะท่ีหน่วยตน้ทุน PS และ NPS มีมลูค่าของตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด รอ้ยละ 57.53 และ 56.35 ตามลาํดบั 

ธีรารตัน์ แทนขาํ และตวงพร แจ่มแจง้ (2549). ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประ

สาทไวทโยปถมัภ ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่วย

ตน้ทุนอื่น (NPS) จดัสรรตน้ทุนโดยวิธี simultaneous equation method ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนรวมของ

โรงพยาบาล 63,299,055.77 บาท เป็นเงินงบประมาณ 78.29% และเงินบาํรุง 21.71% ประกอบดว้ย ตน้ทุน

ค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ในสดัส่วน 2.3 : 1.9 : 1 ตามลาํดบั งานส่งเสริมระดบัต่างๆ มีค่าเท่ากบั 440.78 บาทต่อ

รายของกลุ่มเป้าหมาย งานป้องกนัในระดบัต่างๆ มีค่าเท่ากบั 440.78 บาทต่อครั้ง 

ทวี ตั้งเสรี และคณะ (2549) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานบริการผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และงานส่งเสริมป้องกนั 

ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยเป็นการศึกษาวจิยัเชิงพรรณนา แบ่ง

หน่วยงานออกเป็น 4 หน่วยตน้ทุน คือ หน่วยงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NRPCC) หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้

(RPCC) หน่วยงานบริการผูป่้วย และหน่วยงานส่งเสริมป้องกนั (NPS) จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ simultaneous equation 

method ผลการศึกษาพบวา่ มีตน้ทุนทางตรง 98,463,662.82 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 50,075,891.98 บาท ตน้ทุน

รวม 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%) หรือมีสดัส่วนเท่ากบั 

47.03 : 46.51 : 6.46  โดยมีตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมป้องกนักลุ่มประชาชน  216,558.66 บาท/โครงการ และ 

247.26 บาท/คน ตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมป้องกนักลุ่มเส่ียง  378.66 บาท/คน และตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริม

ป้องกนักลุ่มผูป่้วย 122.20 บาท/คน 

หม่อมหลวงสมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ (2549) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหา

สุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต ซ่ึงเป็นหน่วยงานสงักดักรมสุขภาพจิต โดยรปูแบบการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บขอ้มลู

ยอ้นหลงัในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 แบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 หน่วย คือหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วย และ

หน่วยงานบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏบิติั 6 หน่วย จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ direct method ผลการศึกษาพบว่า 

ศนูยสุ์ขภาพจิตเขตมีตน้ทุนรวม 56,258,306.59 บาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และค่าลงทุน 61.50, 

29.63 และ 8.67 ตามลาํดบั มีตน้ทุนทางตรง 18,930,921.58 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 37,327,385.01 บาท 

มีมธัยฐานตน้ทุนหน่วยบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏบิติั แบ่งเป็น มธัยฐานการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลย ี97.51 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานผลิตส่ือ 47,342.98 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานการนิเทศติดตามงาน 

5,305.82 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานวิจยั 196,020.52 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานงานประสานงานและสนับสนุน

เครือขา่ย 1,025.26 บาทต่อแห่ง มธัยฐานงานสารสนเทศ 19,132.03 บาทต่อเร่ือง  

หม่อมหลวงสมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ (2551) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหา

สุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 หลงัจากท่ีศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มาแลว้ ผล

การศึกษาพบว่า ศนูยสุ์ขภาพจิตเขตมีตน้ทุนรวม 71,006,064.48 บาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และ

ค่าลงทุน 54.92, 38.08 และ 7.00 ตามลาํดบั มีตน้ทุนทางตรง 47,471,322.16 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 

37,547,742.32 บาท มีมธัยฐานตน้ทุนหน่วยบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏบิติั แบ่งเป็น มธัยฐานการถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี655.32 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานผลิตส่ือ 66.28 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานการนิเทศ

ติดตามงาน 4,624.77 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานวจิยั 235,047.69 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานงานประสานงาน

และสนับสนุนเครือขา่ย 2,391.38 บาทต่อแห่ง มธัยฐานงานสารสนเทศ 12,871.32 บาทต่อเร่ือง  

ปิยพร เสารส์าร และคณะ (2551). ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตการดาํเนินงาน ศนูยอ์นามยัท่ี 10 

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยรายงานการใชจ้า่ยจริงตามระบบเกณฑบ์ญัชีคงคา้ง จากเงินงบประมาณและ

เงินบาํรุง มีผลผลิต 3 ผลผลิต คือ 1.องคค์วามรูด้า้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดร้บัการศึกษาวจิยั, 

2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ และ 3.ประชาชนและภาคีเครือขา่ยไดร้บัการถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยเีพื่อการส่งเสริมสุขภาพ พบวา่มีตน้ทุนรวม 135,769,125.37 บาท เม่ือพิจารณาตามภาระ

งานแลว้ พบวา่ผลผลิตท่ี 1 มีภาระงานเฉล่ียสงูสุด คือรอ้ยละ 89.29 รองลงมาคือผลผลิตท่ี 3 มีภาระงานรอ้ยละ 

10.36 และผลผลิต 2 มีภาระงานตํา่สุด คือรอ้ยละ 0.35 ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของผลผลิตท่ี 1 มีตน้ทุนสงูสุด คือ 

3,276,505.05 บาท ต่อเร่ือง และกิจกรรมหลกั คือ การศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรู ้มีตน้ทุนสงูสุดคือ 

1,250,912.34 บาทต่อเร่ือง รองลงมาคือการพฒันาระบบ บริหารจดัการมีตน้ทุนต่อหน่วย 129,784.75 บาท 

พบวา่การจดัเก็บขอ้มลูในระบบบริหารจดัการของศนูยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่ ยงัไม่ไดเ้ตรียมพรอ้มไวส้นับสนุนการ

วิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย 

จากการรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วย พบวา่มีน้อยมาก โดยเฉพาะงานดา้น

สุขภาพจิต นอกจากน้ีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบวา่มีผูท้าํการศึกษาน้อยมากและไม่ต่อเน่ือง 
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หน่วยงานในสงักดักรมสุขภาพจติ โดยใชว้ธีิลดั (quick method) และใชร้ปูแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา

พบวา่ กรมสุขภาพจิตมีตน้ทุนดาํเนินการทั้งส้ิน 2,152,058,172 บาท ผลการดาํเนินงานผูป่้วยนอกเท่ากบั 469 

บาท/ครั้ง ตน้ทุนการรกัษาผูป่้วยในเท่ากบั 17,369 บาท/ราย มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงต่อค่าวสัดุกรมสุขภาพจิต 

1.41:1 และมีสดัส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณต่อเงินบาํรุง เท่ากบั 66.70:32.84 

สมยั ศิริทองถาวร และคณะ (2547) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์

ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่วยตน้ทุนอื่น (NPS) 

จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ simultaneous equation method ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนรวมของหน่วยตน้ทุนบริการอื่น 

(NPS) งานบริการวชิาการมีตน้ทุนรวมสงูสุด รองลงมาคือ งานพฒันาวชิาการ เท่ากบั 2.53 ลา้นบาท และ 2.38 

ลา้นบาท ตามลาํดบั ในส่วนของพฤติกรรมตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนรวมประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ใน

สดัส่วน 38.32 : 33.15 : 28.53 หรือเท่ากบั 1.3 : 1.2 : 1 ตามลาํดบั โดยตน้ทุนทางตรงของหน่วยตน้ทุน NRPCC 

มีมลูค่าของตน้ทุนค่าวสัดุสงูท่ีสุด รอ้ยละ 44.66 หน่วยตน้ทุน RPCC จะมีมลูค่าของตน้ทุนค่าลงทุนสงูท่ีสุด รอ้ยละ 

79.68 ในขณะท่ีหน่วยตน้ทุน PS และ NPS มีมลูค่าของตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด รอ้ยละ 57.53 และ 56.35 ตามลาํดบั 

ธีรารตัน์ แทนขาํ และตวงพร แจ่มแจง้ (2549). ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประ

สาทไวทโยปถมัภ ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่วย

ตน้ทุนอื่น (NPS) จดัสรรตน้ทุนโดยวิธี simultaneous equation method ผลการศึกษาพบว่า ตน้ทุนรวมของ

โรงพยาบาล 63,299,055.77 บาท เป็นเงินงบประมาณ 78.29% และเงินบาํรุง 21.71% ประกอบดว้ย ตน้ทุน

ค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ในสดัส่วน 2.3 : 1.9 : 1 ตามลาํดบั งานส่งเสริมระดบัต่างๆ มีค่าเท่ากบั 440.78 บาทต่อ

รายของกลุ่มเป้าหมาย งานป้องกนัในระดบัต่างๆ มีค่าเท่ากบั 440.78 บาทต่อครั้ง 

ทวี ตั้งเสรี และคณะ (2549) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานบริการผูป่้วยนอก ผูป่้วยใน และงานส่งเสริมป้องกนั 

ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 โดยเป็นการศึกษาวจิยัเชิงพรรณนา แบ่ง

หน่วยงานออกเป็น 4 หน่วยตน้ทุน คือ หน่วยงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NRPCC) หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้

(RPCC) หน่วยงานบริการผูป่้วย และหน่วยงานส่งเสริมป้องกนั (NPS) จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ simultaneous equation 

method ผลการศึกษาพบวา่ มีตน้ทุนทางตรง 98,463,662.82 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 50,075,891.98 บาท ตน้ทุน

รวม 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%) หรือมีสดัส่วนเท่ากบั 

47.03 : 46.51 : 6.46  โดยมีตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมป้องกนักลุ่มประชาชน  216,558.66 บาท/โครงการ และ 

247.26 บาท/คน ตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมป้องกนักลุ่มเส่ียง  378.66 บาท/คน และตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริม

ป้องกนักลุ่มผูป่้วย 122.20 บาท/คน 

หม่อมหลวงสมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ (2549) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหา

สุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต ซ่ึงเป็นหน่วยงานสงักดักรมสุขภาพจิต โดยรปูแบบการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บขอ้มลู

ยอ้นหลงัในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 แบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 หน่วย คือหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วย และ

หน่วยงานบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏบิติั 6 หน่วย จดัสรรตน้ทุนโดยวธีิ direct method ผลการศึกษาพบว่า 

ศนูยสุ์ขภาพจิตเขตมีตน้ทุนรวม 56,258,306.59 บาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และค่าลงทุน 61.50, 

29.63 และ 8.67 ตามลาํดบั มีตน้ทุนทางตรง 18,930,921.58 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 37,327,385.01 บาท 

มีมธัยฐานตน้ทุนหน่วยบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏบิติั แบ่งเป็น มธัยฐานการถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละ

เทคโนโลย ี97.51 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานผลิตส่ือ 47,342.98 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานการนิเทศติดตามงาน 

5,305.82 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานวิจยั 196,020.52 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานงานประสานงานและสนับสนุน

เครือขา่ย 1,025.26 บาทต่อแห่ง มธัยฐานงานสารสนเทศ 19,132.03 บาทต่อเร่ือง  

หม่อมหลวงสมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ (2551) ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหา

สุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 หลงัจากท่ีศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มาแลว้ ผล

การศึกษาพบว่า ศนูยสุ์ขภาพจิตเขตมีตน้ทุนรวม 71,006,064.48 บาท คิดเป็นอตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และ

ค่าลงทุน 54.92, 38.08 และ 7.00 ตามลาํดบั มีตน้ทุนทางตรง 47,471,322.16 บาท ตน้ทุนทางออ้ม 

37,547,742.32 บาท มีมธัยฐานตน้ทุนหน่วยบริการหรือหน่วยงานผลผลิตท่ีปฏบิติั แบ่งเป็น มธัยฐานการถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ี655.32 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานผลิตส่ือ 66.28 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานการนิเทศ

ติดตามงาน 4,624.77 บาทต่อวนัต่อคน มธัยฐานงานวจิยั 235,047.69 บาทต่อเร่ือง มธัยฐานงานประสานงาน

และสนับสนุนเครือขา่ย 2,391.38 บาทต่อแห่ง มธัยฐานงานสารสนเทศ 12,871.32 บาทต่อเร่ือง  

ปิยพร เสารส์าร และคณะ (2551). ศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตการดาํเนินงาน ศนูยอ์นามยัท่ี 10 

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 โดยรายงานการใชจ้า่ยจริงตามระบบเกณฑบ์ญัชีคงคา้ง จากเงินงบประมาณและ

เงินบาํรุง มีผลผลิต 3 ผลผลิต คือ 1.องคค์วามรูด้า้นการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัส่ิงแวดลอ้มไดร้บัการศึกษาวจิยั, 

2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ และ 3.ประชาชนและภาคีเครือขา่ยไดร้บัการถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยเีพื่อการส่งเสริมสุขภาพ พบวา่มีตน้ทุนรวม 135,769,125.37 บาท เม่ือพิจารณาตามภาระ

งานแลว้ พบวา่ผลผลิตท่ี 1 มีภาระงานเฉล่ียสงูสุด คือรอ้ยละ 89.29 รองลงมาคือผลผลิตท่ี 3 มีภาระงานรอ้ยละ 

10.36 และผลผลิต 2 มีภาระงานตํา่สุด คือรอ้ยละ 0.35 ตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของผลผลิตท่ี 1 มีตน้ทุนสงูสุด คือ 

3,276,505.05 บาท ต่อเร่ือง และกิจกรรมหลกั คือ การศึกษาวิจยัและพฒันาองคค์วามรู ้มีตน้ทุนสงูสุดคือ 

1,250,912.34 บาทต่อเร่ือง รองลงมาคือการพฒันาระบบ บริหารจดัการมีตน้ทุนต่อหน่วย 129,784.75 บาท 

พบวา่การจดัเก็บขอ้มลูในระบบบริหารจดัการของศนูยอ์นามยัท่ี 10 เชียงใหม่ ยงัไม่ไดเ้ตรียมพรอ้มไวส้นับสนุนการ

วิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย 

จากการรวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วย พบวา่มีน้อยมาก โดยเฉพาะงานดา้น

สุขภาพจิต นอกจากน้ีในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบวา่มีผูท้าํการศึกษาน้อยมากและไม่ต่อเน่ือง 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

รูปแบบการวิจยั 
 

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive study) เก็บขอ้มลูยอ้นหลงั (retrospective review) จากแหล่งขอ้มลู

ทุติยภมิูท่ีมีอยูแ่ลว้ ในทศันะของผูใ้หบ้ริการ เป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการวิจยั 
 

1 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) 

 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
 

ศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งประเทศ รวม 14 ศนูย ์คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

1-13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 

 

แหล่งที่มาของขอ้มูล 
  

สถิติการใหบ้ริการของศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ขอ้มลูตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน เอกสาร ตาํรา และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
 

 แบ่งขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยัน้ี ออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 แต่งตั้งคณะทาํงานและจดัทาํโครงการ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาเคร่ืองมือ 

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อวิเคราะหร์ะบบงาน 

 ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 

 ขัน้ตอนท่ี 6 การวิเคราะหข์อ้มลู 

 ขัน้ตอนท่ี 7 รายงานผลงานวิจยั 

 

ขั้นตอนท่ี 1 แตง่ตั้งคณะทาํงานและจดัทาํโครงการ 

 ดาํเนินการแต่งตั้งคณะทาํงานในการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูย์

สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดยท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทยห์ญิงพรรณพิมล วปุิลากร และท่านผูช่้วยอธิบดี

กรมสุขภาพจิต ดร.นายแพทยพ์ทิกัษ์พล บุณยมาลิก เป็นท่ีปรึกษาคณะทาํงาน นายแพทยท์วีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 เป็นประธาน และคณะทาํงานประกอบดว้ยตวัแทนจากศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งๆละ 2 

คน ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 882/2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มศนูย์

สุขภาพจิต ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 

 คณะทาํงานมีบทบาทหน้าท่ี วิเคราะหแ์ละกาํหนดผลผลิตยอ่ยและกิจกรรมยอ่ย พรอ้มปริมาณและหน่วยนับ          

ในภาพรวมของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต จดัทาํรายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต ปีงบประมาณ 

2556-2557 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลิตและจดัทาํรายงานสรุปผลการวิเคราะหต์น้ทุน

ต่อหน่วยผลผลิต 

 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาเครื่องมือ 

 ดาํเนินการพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต โดยนําแบบฟอรม์

การเก็บขอ้มลูตน้ทุน ท่ีเคยใชใ้นการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2550 มาพฒันาใหเ้หมาะสมกบับริบทของศนูยสุ์ขภาพจิตในปัจจบุนั 

 แบบฟอรม์การเก็บขอ้มลูตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ท่ี

นํามาใชใ้นการเก็บขอ้มลูงานวจิยัในครั้งน้ี ประกอบดว้ยเอกสารต่างๆ เก็บรวบรวมในรปูแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

โดยมีรหสั ช่ือเอกสาร และกาํหนดผูร้บัผิดชอบในการบนัทึก ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1: แสดงรหสัและช่ือเอกสารในแบบฟอรม์การเก็บขอ้มูลตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือเอกสาร ผูบ้นัทึก 

mhc basic แบบบนัทึกขอ้มลูพื้ นฐานศนูยสุ์ขภาพจิต ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

mhc site แบบบนัทึกขอ้มลูท่ีอยูศ่นูยสุ์ขภาพจิต ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

mhc member แบบบนัทึกรายช่ือบุคลากรศนูยสุ์ขภาพจิต งานการเจา้หน้าท่ี 

mhc cc แบบบนัทึกรายช่ือหน่วยตน้ทุน จากมติคณะกรรมการจดัทาํ UC 

LC1 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าแรง งานการเงิน 

LC2 แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคล บุคลากรทุกคน (คนละ 12 แผ่น) 

LC3 แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคลเฉล่ียทั้งปี บุคลากรทุกคน (คนละ 1 แผ่น) 

LC4 แบบสรุปเวลาทาํงาน ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

LC5 แบบสรุปตน้ทุนค่าแรง ตั้งสตูรคาํนวณไวแ้ลว้ 

MC1 แบบบนัทึกสดัส่วนวสัดุท่ีมีการใชร่้วมกนั งานพสัดุ 

MC2 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุ หน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

MC3 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าใชจ้า่ยโครงการ หน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

MC4 แบบสรุปตน้ทุนค่าวสัดุ ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

CC1 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์ หน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

CC2 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑท่ี์หมดมลูค่าสินทรพัยแ์ลว้ งานพสัดุ 

CC3 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ี งานพสัดุ 

CC4 แบบสรุปตน้ทุนค่าลงทุน ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

TDC แบบบนัทึกตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ตั้งสตูรคาํนวณไวแ้ลว้ 

ALLO แบบบนัทึกการปันส่วนตน้ทุน ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

FC แบบบนัทึกตน้ทุนรวม ตั้งสตูรคาํนวณไวแ้ลว้ 

UNIT1 แบบบนัทึกรายการผลผลิต กลุ่มงานวชิาการ 

UNIT2 แบบบนัทึกหน่วยผลผลิต ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

รูปแบบการวิจยั 
 

เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive study) เก็บขอ้มลูยอ้นหลงั (retrospective review) จากแหล่งขอ้มลู

ทุติยภมิูท่ีมีอยูแ่ลว้ ในทศันะของผูใ้หบ้ริการ เป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการวิจยั 
 

1 ปีงบประมาณ คือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กนัยายน 2556) 

 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั 
 

ศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งประเทศ รวม 14 ศนูย ์คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

1-13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 

 

แหล่งที่มาของขอ้มูล 
  

สถิติการใหบ้ริการของศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ขอ้มลูตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน เอกสาร ตาํรา และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

 

ขั้นตอนการดาํเนินงานวิจยั 
 

 แบ่งขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยัน้ี ออกเป็น 6 ขัน้ตอน ดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 แต่งตั้งคณะทาํงานและจดัทาํโครงการ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 พฒันาเคร่ืองมือ 

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อวิเคราะหร์ะบบงาน 

 ขัน้ตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้มลู 

ขัน้ตอนท่ี 5 จดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 

 ขัน้ตอนท่ี 6 การวิเคราะหข์อ้มลู 

 ขัน้ตอนท่ี 7 รายงานผลงานวิจยั 

 

ขั้นตอนท่ี 1 แตง่ตั้งคณะทาํงานและจดัทาํโครงการ 

 ดาํเนินการแต่งตั้งคณะทาํงานในการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูย์

สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดยท่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทยห์ญิงพรรณพิมล วปุิลากร และท่านผูช่้วยอธิบดี

กรมสุขภาพจิต ดร.นายแพทยพ์ทิกัษ์พล บุณยมาลิก เป็นท่ีปรึกษาคณะทาํงาน นายแพทยท์วีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 เป็นประธาน และคณะทาํงานประกอบดว้ยตวัแทนจากศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งๆละ 2 

คน ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 882/2557 เร่ือง แต่งตั้งคณะทาํงานจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มศนูย์

สุขภาพจิต ลงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2557 

 คณะทาํงานมีบทบาทหน้าท่ี วิเคราะหแ์ละกาํหนดผลผลิตยอ่ยและกิจกรรมยอ่ย พรอ้มปริมาณและหน่วยนับ          

ในภาพรวมของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต จดัทาํรายงานตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิตของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต ปีงบประมาณ 

2556-2557 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลิตและจดัทาํรายงานสรุปผลการวิเคราะหต์น้ทุน

ต่อหน่วยผลผลิต 

 

ขั้นตอนท่ี 2 พฒันาเครื่องมือ 

 ดาํเนินการพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต โดยนําแบบฟอรม์

การเก็บขอ้มลูตน้ทุน ท่ีเคยใชใ้นการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2550 มาพฒันาใหเ้หมาะสมกบับริบทของศนูยสุ์ขภาพจิตในปัจจบุนั 

 แบบฟอรม์การเก็บขอ้มลูตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ท่ี

นํามาใชใ้นการเก็บขอ้มลูงานวจิยัในครั้งน้ี ประกอบดว้ยเอกสารต่างๆ เก็บรวบรวมในรปูแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

โดยมีรหสั ช่ือเอกสาร และกาํหนดผูร้บัผิดชอบในการบนัทึก ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1: แสดงรหสัและช่ือเอกสารในแบบฟอรม์การเก็บขอ้มูลตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือเอกสาร ผูบ้นัทึก 

mhc basic แบบบนัทึกขอ้มลูพื้ นฐานศนูยสุ์ขภาพจิต ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

mhc site แบบบนัทึกขอ้มลูท่ีอยูศ่นูยสุ์ขภาพจิต ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

mhc member แบบบนัทึกรายช่ือบุคลากรศนูยสุ์ขภาพจิต งานการเจา้หน้าท่ี 

mhc cc แบบบนัทึกรายช่ือหน่วยตน้ทุน จากมติคณะกรรมการจดัทาํ UC 

LC1 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าแรง งานการเงิน 

LC2 แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคล บุคลากรทุกคน (คนละ 12 แผ่น) 

LC3 แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคลเฉล่ียทั้งปี บุคลากรทุกคน (คนละ 1 แผ่น) 

LC4 แบบสรุปเวลาทาํงาน ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

LC5 แบบสรุปตน้ทุนค่าแรง ตั้งสตูรคาํนวณไวแ้ลว้ 

MC1 แบบบนัทึกสดัส่วนวสัดุท่ีมีการใชร่้วมกนั งานพสัดุ 

MC2 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุ หน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

MC3 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าใชจ้า่ยโครงการ หน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

MC4 แบบสรุปตน้ทุนค่าวสัดุ ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

CC1 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์ หน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

CC2 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑท่ี์หมดมลูค่าสินทรพัยแ์ลว้ งานพสัดุ 

CC3 แบบบนัทึกตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ี งานพสัดุ 

CC4 แบบสรุปตน้ทุนค่าลงทุน ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

TDC แบบบนัทึกตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ตั้งสตูรคาํนวณไวแ้ลว้ 

ALLO แบบบนัทึกการปันส่วนตน้ทุน ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 

FC แบบบนัทึกตน้ทุนรวม ตั้งสตูรคาํนวณไวแ้ลว้ 

UNIT1 แบบบนัทึกรายการผลผลิต กลุ่มงานวชิาการ 

UNIT2 แบบบนัทึกหน่วยผลผลิต ผูร้บัผิดชอบงาน unit cost 
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ขั้นตอนท่ี 3 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือวิเคราะหร์ะบบงาน 

 ดาํเนินการจดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อวิเคราะหร์ะบบงาน (system analysis) ของศนูยสุ์ขภาพจิต และ

กาํหนดหน่วยตน้ทุน (cost centers) ตามลกัษณะหน้าท่ีและความสมัพนัธใ์นการใหบ้ริการและการสนับสนุนกนัของ

แต่ละหน่วยงาน รวมถึงการอบรมใหค้วามรูแ้ละช้ีแจงการดาํเนินการ ในการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย 

 ผลการวิเคราะหร์ะบบงานร่วมกนัของคณะทาํงานจากศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ไดก้าํหนดใหมี้หน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (functional cost centers) 6 หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 6 หน่วย ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย 

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา 

F3 งานจดัการความรู ้

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา 

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย 

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 

S1 งานการเจา้หน้าท่ี 

S2 งานการเงินและบญัชี 

S3 งานพสัดุ 

S4 งานธุรการ 

S5 งานยานพาหนะ 

S6 งานจดัการทัว่ไป 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) 6 หน่วย อา้งอิงจากมาตรฐานการดาํเนินงานของศนูย์

สุขภาพจิต ใน 5 เร่ืองหลกั และเพิ่มเติมงานวิกฤตสุขภาพจิต ซ่ึงเป็นงานป้องกนัปัญหาสุขภาพจติ ในกลุ่มเฉพาะท่ี

ประสบเหตุวิกฤต 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 6 หน่วย ไดจ้ากวิเคราะหร์ะบบงานในปัจจบุนั เทียบกบั

การแบ่งหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนเม่ือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซ่ึงมี 5 หน่วย พบว่า หน่วยตน้ทุนท่ีควรเพิ่มเติม

ขึ้ นมาอีกหน่วย คือ งานจดัการทัว่ไป  

 

ขั้นตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูล 

ขอ้มลูท่ีรวบรวมเพื่อนํามาใชใ้นการศึกษาวิจยัครั้งน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มลูตน้ทุน (ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ 

ตน้ทุนค่าลงทุน) ขอ้มลูการปันส่วน และขอ้มลูผลผลิต ซ่ึงรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและสถิติการใหบ้ริการท่ีศนูย์

สุขภาพจิตแต่ละแห่งบนัทึกไว ้รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

ขั้นตอนท่ี 5 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล 

 หลงัจากท่ีศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งเก็บรวบรวมขอ้มลูตามท่ีกาํหนดแลว้ ไดด้าํเนินการจดัประชุมเชิงปฏบิติัการ 

ครั้งท่ี 2 เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ปรบัปรุงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มลูบางชุดใหเ้ขา้ใจตรงกนั และเก็บขอ้มลู

เพิ่มเติม รวมถึงการระดมความคิดเห็นในแนวทางการวิเคราะหข์อ้มลูเพิ่มเติมในการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย 

 ผลการประชุม กาํหนดใหมี้การปรบัเปล่ียนวธีิการเก็บขอ้มลูตน้ทุนค่าลงทุน หมวดอาคารสถานท่ีใหม่ 

เน่ืองจากแต่ละศนูยมี์บริบทท่ีแตกต่างกนัมาก มีทั้งท่ีตั้งอยูภ่ายในกรมสุขภาพจิต ตั้งอยูภ่ายในโรงพยาบาล เช่าอาคาร

สถานท่ี และมีการยา้ยท่ีตั้งระหว่างปีงบประมาณ  

 

ขั้นตอนท่ี 6 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเก็บรวบรวมได ้นํามาคาํนวณตามสตูรเป็นขัน้ๆ ตามลาํดบั จนไดต้น้ทุนต่อหน่วย ซ่ึง

รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

ขั้นตอนท่ี 7 รายงานผลงานวิจยั 

 เม่ือดาํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ จึงดาํเนินการเขยีนรายงานวจิยั และจดัพิมพเ์ป็นรปูเล่ม

รายงานวิจยัต่อไป 

 

การรวบรวมขอ้มูล 
 

การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจยัครั้งน้ี รวบรวมขอ้มลูจากศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มลู

ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ขอ้มลูการปันส่วน และขอ้มลูผลผลิต รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารท่ีแต่ละ

ศนูยสุ์ขภาพจิตบนัทึกไว ้นํามาบนัทึกในแบบฟอรม์ท่ีพฒันาขึ้ นในรปูแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียด

ต่างๆ ในการรวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้มูลตน้ทุน 

1) ตน้ทุนค่าแรง (labor cost) 

1.1. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าแรง (LC1) ใหบ้นัทึกขอ้มลูของบุคลากรทุกคนท่ีปฏบิติังานภายในศนูยสุ์ขภาพจติ

เป็นรายบุคคล ท่ีไดร้บัในปีงบประมาณ 

1.1.1. เก็บขอ้มลูเงินเดือน และตน้ทุนค่าแรงอื่นๆ คือ เงินประจาํตาํแหน่ง, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ 

(เช่น เงินค่าวิชาชีพ, พ.ต.ส., ค่าไม่ทาํเวชปฏบิติัส่วนตวัสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์ฯลฯ), เงินสมทบ

ประกนัสงัคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน และค่าใชจ้่ายในการเดินทาง รวบรวมเป็นรายบุคคล โปรแกรมจะ

คาํนวณผลรวม ไวท่ี้ช่องรวม 1 (เงินบาํนาญของผูเ้กษียณ ไม่นํามาคิด) 

1.1.2. เก็บขอ้มลูสวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเช่าบา้น และอื่นๆ 

(ถา้มี) รวบรวมเป็นรายบุคคล โปรแกรมจะคาํนวณผลรวม ไวท่ี้ช่องรวม 2 (สวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล คิด

ค่าเฉล่ียต่อคน ในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต)  

     1.1.3. โปรแกรมจะคาํนวณผลรวมค่าแรง ไวท่ี้ช่อง รวมค่าแรง 

 1.2. แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคล (LC2) ใหบุ้คลากรแต่ละคนระบุระยะเวลาการทาํงานในแต่ละหน่วย

ตน้ทุนเป็นรายวนั โดยระบุเป็นรอ้ยละ ซ่ึงผลรวมในแต่ละวนัตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 แต่ตํา่กว่าได ้(กรณีบุคคลท่ีไม่ได้

ทาํงานท่ีระบุไวข้า้งตน้แต่เพียงอยา่งเดียว) จากน้ันโปรแกรมจะคาํนวณรวมเวลาท่ีไดใ้นแต่ละหน่วยตน้ทุน (ไม่เกิน 

500) และเฉล่ียโดยหารดว้ย 5 ใส่ลงในช่อง “เฉล่ีย (%)” ถา้แต่ละสปัดาหใ์นเดือนน้ัน มีการเปล่ียนแปลงเวลาการ

ทาํงานไม่มากนัก อาจเก็บขอ้มลูเพียง 1 สปัดาหใ์นเดือนน้ันก็ได ้ 

1.3. แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคล เฉล่ียทั้งปี (LC3) ใหนํ้าค่าเฉล่ีย (%) เวลาทาํงานใน LC2 ของแต่ละ

เดือนมาใส่ใน LC3 จนครบตามจาํนวนเดือนท่ีทาํงาน โปรแกรมจะคาํนวณผลรวม และคิดเป็นค่าเฉล่ียใน 1 ปี ของ

รอ้ยละเวลาทาํงานในแต่ละหน่วยตน้ทุน ซ่ึงผลรวมทุกหน่วยตน้ทุนตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 

1.4. แบบสรุปเวลาทาํงาน (LC4) นําขอ้มลูรอ้ยละเวลาทาํงานในแต่ละหน่วยตน้ทุน ของบุคลากรทุกคนมา

กรอกใส่ แลว้โปรแกรมจะคาํนวณผลรวม แลว้เทียบเป็นอตัรากาํลงัคนท่ีใชไ้ปในหน่วยตน้ทุนน้ันๆ รวมถึงการคิด

สดัส่วนเวลาท่ีใชไ้ปในแต่ละหน่วยตน้ทุนเม่ือเทียบกบัเวลาทาํงานทั้งหมด 

1.5. แบบสรุปตน้ทุนค่าแรง (LC5) โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าแรงของหน่วยตน้ทุน จากขอ้มลูท่ีไดจ้าก 

LC1 และ LC4 
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ขั้นตอนท่ี 3 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือวิเคราะหร์ะบบงาน 

 ดาํเนินการจดัประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อวิเคราะหร์ะบบงาน (system analysis) ของศนูยสุ์ขภาพจิต และ

กาํหนดหน่วยตน้ทุน (cost centers) ตามลกัษณะหน้าท่ีและความสมัพนัธใ์นการใหบ้ริการและการสนับสนุนกนัของ

แต่ละหน่วยงาน รวมถึงการอบรมใหค้วามรูแ้ละช้ีแจงการดาํเนินการ ในการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย 

 ผลการวิเคราะหร์ะบบงานร่วมกนัของคณะทาํงานจากศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ไดก้าํหนดใหมี้หน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (functional cost centers) 6 หน่วย และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 6 หน่วย ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย 

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา 

F3 งานจดัการความรู ้

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา 

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย 

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 

S1 งานการเจา้หน้าท่ี 

S2 งานการเงินและบญัชี 

S3 งานพสัดุ 

S4 งานธุรการ 

S5 งานยานพาหนะ 

S6 งานจดัการทัว่ไป 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) 6 หน่วย อา้งอิงจากมาตรฐานการดาํเนินงานของศนูย์

สุขภาพจิต ใน 5 เร่ืองหลกั และเพิ่มเติมงานวิกฤตสุขภาพจิต ซ่ึงเป็นงานป้องกนัปัญหาสุขภาพจติ ในกลุ่มเฉพาะท่ี

ประสบเหตุวิกฤต 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers) 6 หน่วย ไดจ้ากวิเคราะหร์ะบบงานในปัจจบุนั เทียบกบั

การแบ่งหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนเม่ือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ซ่ึงมี 5 หน่วย พบว่า หน่วยตน้ทุนท่ีควรเพิ่มเติม

ขึ้ นมาอีกหน่วย คือ งานจดัการทัว่ไป  

 

ขั้นตอนท่ี 4 การรวบรวมขอ้มูล 

ขอ้มลูท่ีรวบรวมเพื่อนํามาใชใ้นการศึกษาวิจยัครั้งน้ี ประกอบดว้ย ขอ้มลูตน้ทุน (ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ 

ตน้ทุนค่าลงทุน) ขอ้มลูการปันส่วน และขอ้มลูผลผลิต ซ่ึงรวบรวมขอ้มลูจากเอกสารและสถิติการใหบ้ริการท่ีศนูย์

สุขภาพจิตแต่ละแห่งบนัทึกไว ้รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

ขั้นตอนท่ี 5 จดัประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มูล 

 หลงัจากท่ีศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งเก็บรวบรวมขอ้มลูตามท่ีกาํหนดแลว้ ไดด้าํเนินการจดัประชุมเชิงปฏบิติัการ 

ครั้งท่ี 2 เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ปรบัปรุงวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มลูบางชุดใหเ้ขา้ใจตรงกนั และเก็บขอ้มลู

เพิ่มเติม รวมถึงการระดมความคิดเห็นในแนวทางการวิเคราะหข์อ้มลูเพิ่มเติมในการจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย 

 ผลการประชุม กาํหนดใหมี้การปรบัเปล่ียนวธีิการเก็บขอ้มลูตน้ทุนค่าลงทุน หมวดอาคารสถานท่ีใหม่ 

เน่ืองจากแต่ละศนูยมี์บริบทท่ีแตกต่างกนัมาก มีทั้งท่ีตั้งอยูภ่ายในกรมสุขภาพจิต ตั้งอยูภ่ายในโรงพยาบาล เช่าอาคาร

สถานท่ี และมีการยา้ยท่ีตั้งระหว่างปีงบประมาณ  

 

ขั้นตอนท่ี 6 การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะหข์อ้มลูท่ีเก็บรวบรวมได ้นํามาคาํนวณตามสตูรเป็นขัน้ๆ ตามลาํดบั จนไดต้น้ทุนต่อหน่วย ซ่ึง

รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 

 

ขั้นตอนท่ี 7 รายงานผลงานวิจยั 

 เม่ือดาํเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ เรียบรอ้ยแลว้ จึงดาํเนินการเขยีนรายงานวจิยั และจดัพิมพเ์ป็นรปูเล่ม

รายงานวิจยัต่อไป 

 

การรวบรวมขอ้มูล 
 

การรวบรวมขอ้มลูในการศึกษาวิจยัครั้งน้ี รวบรวมขอ้มลูจากศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มลู

ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ขอ้มลูการปันส่วน และขอ้มลูผลผลิต รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารท่ีแต่ละ

ศนูยสุ์ขภาพจิตบนัทึกไว ้นํามาบนัทึกในแบบฟอรม์ท่ีพฒันาขึ้ นในรปูแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์โดยมีรายละเอียด

ต่างๆ ในการรวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้มูลตน้ทุน 

1) ตน้ทุนค่าแรง (labor cost) 

1.1. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าแรง (LC1) ใหบ้นัทึกขอ้มลูของบุคลากรทุกคนท่ีปฏบิติังานภายในศนูยสุ์ขภาพจติ

เป็นรายบุคคล ท่ีไดร้บัในปีงบประมาณ 

1.1.1. เก็บขอ้มลูเงินเดือน และตน้ทุนค่าแรงอื่นๆ คือ เงินประจาํตาํแหน่ง, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ 

(เช่น เงินค่าวิชาชีพ, พ.ต.ส., ค่าไม่ทาํเวชปฏบิติัส่วนตวัสาํหรบัแพทย ์ทนัตแพทย ์ฯลฯ), เงินสมทบ

ประกนัสงัคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน และค่าใชจ้่ายในการเดินทาง รวบรวมเป็นรายบุคคล โปรแกรมจะ

คาํนวณผลรวม ไวท่ี้ช่องรวม 1 (เงินบาํนาญของผูเ้กษียณ ไม่นํามาคิด) 

1.1.2. เก็บขอ้มลูสวสัดิการต่างๆ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเช่าบา้น และอื่นๆ 

(ถา้มี) รวบรวมเป็นรายบุคคล โปรแกรมจะคาํนวณผลรวม ไวท่ี้ช่องรวม 2 (สวสัดิการค่ารกัษาพยาบาล คิด

ค่าเฉล่ียต่อคน ในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต)  

     1.1.3. โปรแกรมจะคาํนวณผลรวมค่าแรง ไวท่ี้ช่อง รวมค่าแรง 

 1.2. แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคล (LC2) ใหบุ้คลากรแต่ละคนระบุระยะเวลาการทาํงานในแต่ละหน่วย

ตน้ทุนเป็นรายวนั โดยระบุเป็นรอ้ยละ ซ่ึงผลรวมในแต่ละวนัตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 แต่ตํา่กว่าได ้(กรณีบุคคลท่ีไม่ได้

ทาํงานท่ีระบุไวข้า้งตน้แต่เพียงอยา่งเดียว) จากน้ันโปรแกรมจะคาํนวณรวมเวลาท่ีไดใ้นแต่ละหน่วยตน้ทุน (ไม่เกิน 

500) และเฉล่ียโดยหารดว้ย 5 ใส่ลงในช่อง “เฉล่ีย (%)” ถา้แต่ละสปัดาหใ์นเดือนน้ัน มีการเปล่ียนแปลงเวลาการ

ทาํงานไม่มากนัก อาจเก็บขอ้มลูเพียง 1 สปัดาหใ์นเดือนน้ันก็ได ้ 

1.3. แบบบนัทึกเวลาทาํงานรายบุคคล เฉล่ียทั้งปี (LC3) ใหนํ้าค่าเฉล่ีย (%) เวลาทาํงานใน LC2 ของแต่ละ

เดือนมาใส่ใน LC3 จนครบตามจาํนวนเดือนท่ีทาํงาน โปรแกรมจะคาํนวณผลรวม และคิดเป็นค่าเฉล่ียใน 1 ปี ของ

รอ้ยละเวลาทาํงานในแต่ละหน่วยตน้ทุน ซ่ึงผลรวมทุกหน่วยตน้ทุนตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 100 

1.4. แบบสรุปเวลาทาํงาน (LC4) นําขอ้มลูรอ้ยละเวลาทาํงานในแต่ละหน่วยตน้ทุน ของบุคลากรทุกคนมา

กรอกใส่ แลว้โปรแกรมจะคาํนวณผลรวม แลว้เทียบเป็นอตัรากาํลงัคนท่ีใชไ้ปในหน่วยตน้ทุนน้ันๆ รวมถึงการคิด

สดัส่วนเวลาท่ีใชไ้ปในแต่ละหน่วยตน้ทุนเม่ือเทียบกบัเวลาทาํงานทั้งหมด 

1.5. แบบสรุปตน้ทุนค่าแรง (LC5) โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าแรงของหน่วยตน้ทุน จากขอ้มลูท่ีไดจ้าก 

LC1 และ LC4 
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2) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost) 

    แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุ เก็บขอ้มลูมลูค่าวสัดุตามหน่วยตน้ทุนท่ีเบิกใชไ้ปตามจริง โดยแยกตามหน่วย

ตน้ทุน ตน้ทุนค่าวสัดุรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมา และค่าเช่าดว้ย 

2.1. แบบบนัทึกสดัส่วนวสัดุท่ีมีการใชร่้วมกนั (MC1) เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมา ค่าเช่ารถตู ้ฯลฯ 

โดยกาํหนดสดัส่วนการใชง้านของแต่ละหน่วยตน้ทุน 

2.2. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุ (MC2) ใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วย บนัทึกขอ้มลูตน้ทุนค่าวสัดุ โดยบนัทึก

รายการวสัดุ จาํนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย และสดัส่วนการใชง้าน (วสัดุท่ีมีการใชง้านร่วมกนั ใหคิ้ดตามสดัส่วนการใช้

งาน ท่ีกาํหนดใน MC1 ส่วนวสัดุท่ีเบิกจากหน่วยตน้ทุนโดยตรง ใหคิ้ดสดัส่วนการใชง้านเป็น 1) โปรแกรมจะคาํนวณ

มลูค่าท่ีใชจ้ริง 

ใหล้งวสัดุส้ินเปลืองทุกประเภทท่ีใชใ้นหน่วยตน้ทุน เช่น ปากกา, กระดาษทิชช,ู กระดาษ, ถุงขยะ เป็นตน้  

ส่วนการบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นโครงการฝึกอบรมต่างๆ ใหล้งใน MC3 

2.3. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าใชจ้า่ยโครงการ (MC3) ใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วย ท่ีมีโครงการพฒันาต่างๆ 

บนัทึกตน้ทุนของแต่ละโครงการ สาํหรบัโครงการท่ีมีกิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม ใหเ้ขยีนช่ือโครงการบรรทดัแรก และ

ถดัมาแยกเป็นกิจกรรมละ 1 บรรทดั โดยบนัทึกค่าใชจ้า่ยโครงการแยกเป็น ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รวมถึงการบนัทึกจาํนวนหน่วยนับดว้ย 

2.4. แบบสรุปตน้ทุนค่าวสัดุ (MC4) โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าวสัดุของหน่วยตน้ทุน โดยรวมจากมลูค่า

ตน้ทุนค่าวสัดุจาก MC2 และค่าใชจ้า่ยโครงการจาก MC3  

 

3) ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost) 

แบบบนัทึกตน้ทุนค่าลงทุน เก็บรวบรวมขอ้มลูตามการใหบ้ริการแยกตามหน่วยตน้ทุน 

3.1. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์(CC1) แบ่งตามหน่วยตน้ทุน รายละเอียดการบนัทึกประกอบดว้ย

รายการครุภณัฑ ์หน่วยนับ จาํนวน ราคาต่อหน่วย วนัเดือนปีท่ีไดม้า และอายุการใชง้าน แลว้โปรแกรมจะคาํนวณ

ราคารวม และค่าเส่ือมราคาต่อปี (ราคารวมหารดว้ยอายุการใหง้าน) ในกรณีท่ีไม่ทราบราคาซ้ือ ใหร้าคาปัจจุบนัเป็น

มลูค่าทดแทน 

ในกรณีท่ีครุภณัฑช้ิ์นหน่ึงใชร่้วมกนัในหลายหน่วยตน้ทุน ใหร้ะบุสดัส่วนการใชง้าน (กรณีใชเ้พียงหน่วย

ตน้ทุนเดียว ใหบ้นัทึกสดัส่วนการใชง้านเป็น 1) แลว้โปรแกรมจะคาํนวณมลูค่าท่ีใชจ้ริง 

3.2. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑท่ี์หมดมลูค่าสินทรพัยแ์ลว้ (CC2) เป็นแบบบนัทึกครุภณัฑท่ี์มีอายุการใช้

งานมากกวา่จาํนวนปีท่ีมีมลูค่า โดยอา้งอิงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวรของหน่วยงานในสงักดักรม

สุขภาพจิต เช่น ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์อายุการใชง้าน 3 ปี เป็นตน้ ซ่ึงแยกใหเ้ห็นถึงรายการครุภณัฑท่ี์ยงัมีการใชง้าน

อยู ่แต่ไม่ไดนํ้ามาใชค้าํนวณเป็นตน้ทุนค่าลงทุน  

3.3. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ี (CC3) แยกเป็น 3 กรณี  

3.3.1. กรณีเป็นอาคารท่ีใชง้านร่วมกบัหน่วยงานอื่นหรืออาคารของศนูยสุ์ขภาพจิตโดยตรง ให้

บนัทึกราคาค่าก่อสรา้ง วนัเดือนปีท่ีสรา้งเสร็จ อายุการใชง้านของอาคาร ค่าเส่ือมราคา (ราคาค่าก่อสรา้ง 

หารดว้ยอายุการใชง้านคือ 25 ปี) พื้ นท่ีใชส้อย สดัส่วนการใชง้าน แลว้โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าอาคารท่ี

ใชง้านจริง 

3.3.2. กรณีเป็นการเช่าอาคารสถานท่ี ซ่ึงควรอยูใ่นหมวดของตน้ทุนค่าวสัดุ ใหย้กมาอยูใ่นหมวด

ตน้ทุนค่าลงทุนแทน เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบในเร่ืองตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ีเหมือนกนัได ้เน่ืองจาก

บริบทของศนูยสุ์ขภาพจิตในเร่ืองอาคารสถานท่ีแต่ละแห่งแตกต่างกนั โดยใหบ้นัทึกค่าเช่าต่อเดือน และ

จาํนวนเดือนท่ีเช่า โปรแกรมจะคาํนวณค่าเช่าต่อปีให ้

3.3.3. กรณีผสม คือมีทั้งอาคารสถานท่ีของตนเองและเช่าอาคารสถานท่ีเพิ่มเติม หรือมีการยา้ย

ศนูยร์ะหวา่งปีงบประมาณ โปรแกรมจะคาํนวณผลรวมทั้ง 2 กรณีให ้

3.4. แบบสรุปตน้ทุนค่าลงทุน (CC4) โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าลงทุนของหน่วยตน้ทุน โดยรวมจาก

มลูค่าตน้ทุนค่าครุภณัฑจ์าก CC1 และค่าอาคารสถานท่ีจาก CC3 

 

4) ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) 

 โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost - TDC) โดยคาํนวณจากผลรวมของตน้ทุน

ค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน ของแต่ละหน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

 

ขอ้มูลการปันสว่น (allocation criteria) 

ใชแ้บบบนัทึกการปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานสนับสนุน (support cost centers) ไปยงัหน่วยงานหลกั 

(functional cost centers) โดยงานสนับสนุนแต่ละงานมีเกณฑก์ารปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนบุคลากร 

S2 งานการเงินและบญัชี ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนใบฎกีาและใบสาํคญั 

S3 งานพสัดุ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนมลูค่าพสัดุ 

S4 งานธุรการ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนเร่ืองของเอกสาร 

S5 งานยานพาหนะ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร) 

S6 งานจดัการทัว่ไป ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนเร่ืองท่ีดาํเนินการ 

 

ขอ้มูลตน้ทุนรวม (full cost) 

โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนรวม (full cost - FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกัทั้ง 6 หน่วย โดยคาํนวณจาก

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 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนหน่วยงาน, จาํนวนครั้ง และจาํนวนวนั 

ของการออกไปสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย 

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนหน่วยงาน, จาํนวนครั้ง และจาํนวนวนั ของการ

กาํกบัดแูล และใหค้าํปรึกษา 

F3 งานจดัการความรู ้ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนเร่ือง ของงานวิจยั, งานพฒันาเทคโนโลย/ีตน้แบบ, เขยีน

ตาํรา/คู่มือ, การจดัการความรู ้และอื่นๆ 

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนครั้ง, จาํนวนวนั และจาํนวนคน ของการจดั

ฝึกอบรมและสมัมนา 

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนเร่ืองของฐานขอ้มลู 

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนทีม MCATT, จาํนวนครั้ง, จาํนวนวนั และจาํนวนคน ใน

การออกหน่วยเยยีวยา ประชุม (วางแผน/เตรียมการ/สรุป) ซอ้มแผน จดัทาํรายงาน และอืน่ๆ 

โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ทั้ง 6 

หน่วย ตามแบบบนัทึกหน่วยผลผลิต (UNIT2) โดยนําตน้ทุนรวมของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกัมาหารดว้ยหน่วย

ผลผลิต  

นอกจากน้ีโปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนรวมของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิตต่อหน่วยอาํเภอ และ

จาํนวนประชากร 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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2) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost) 

    แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุ เก็บขอ้มลูมลูค่าวสัดุตามหน่วยตน้ทุนท่ีเบิกใชไ้ปตามจริง โดยแยกตามหน่วย

ตน้ทุน ตน้ทุนค่าวสัดุรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมา และค่าเช่าดว้ย 

2.1. แบบบนัทึกสดัส่วนวสัดุท่ีมีการใชร่้วมกนั (MC1) เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งเหมา ค่าเช่ารถตู ้ฯลฯ 

โดยกาํหนดสดัส่วนการใชง้านของแต่ละหน่วยตน้ทุน 

2.2. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุ (MC2) ใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วย บนัทึกขอ้มลูตน้ทุนค่าวสัดุ โดยบนัทึก

รายการวสัดุ จาํนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย และสดัส่วนการใชง้าน (วสัดุท่ีมีการใชง้านร่วมกนั ใหคิ้ดตามสดัส่วนการใช้

งาน ท่ีกาํหนดใน MC1 ส่วนวสัดุท่ีเบิกจากหน่วยตน้ทุนโดยตรง ใหคิ้ดสดัส่วนการใชง้านเป็น 1) โปรแกรมจะคาํนวณ

มลูค่าท่ีใชจ้ริง 

ใหล้งวสัดุส้ินเปลืองทุกประเภทท่ีใชใ้นหน่วยตน้ทุน เช่น ปากกา, กระดาษทิชช,ู กระดาษ, ถุงขยะ เป็นตน้  

ส่วนการบนัทึกตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นโครงการฝึกอบรมต่างๆ ใหล้งใน MC3 

2.3. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าใชจ้า่ยโครงการ (MC3) ใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วย ท่ีมีโครงการพฒันาต่างๆ 

บนัทึกตน้ทุนของแต่ละโครงการ สาํหรบัโครงการท่ีมีกิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรม ใหเ้ขยีนช่ือโครงการบรรทดัแรก และ

ถดัมาแยกเป็นกิจกรรมละ 1 บรรทดั โดยบนัทึกค่าใชจ้า่ยโครงการแยกเป็น ค่าตอบแทน ค่าใชส้อย ค่าวสัดุ และ

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ รวมถึงการบนัทึกจาํนวนหน่วยนับดว้ย 

2.4. แบบสรุปตน้ทุนค่าวสัดุ (MC4) โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าวสัดุของหน่วยตน้ทุน โดยรวมจากมลูค่า

ตน้ทุนค่าวสัดุจาก MC2 และค่าใชจ้า่ยโครงการจาก MC3  

 

3) ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost) 

แบบบนัทึกตน้ทุนค่าลงทุน เก็บรวบรวมขอ้มลูตามการใหบ้ริการแยกตามหน่วยตน้ทุน 

3.1. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์(CC1) แบ่งตามหน่วยตน้ทุน รายละเอียดการบนัทึกประกอบดว้ย

รายการครุภณัฑ ์หน่วยนับ จาํนวน ราคาต่อหน่วย วนัเดือนปีท่ีไดม้า และอายุการใชง้าน แลว้โปรแกรมจะคาํนวณ

ราคารวม และค่าเส่ือมราคาต่อปี (ราคารวมหารดว้ยอายุการใหง้าน) ในกรณีท่ีไม่ทราบราคาซ้ือ ใหร้าคาปัจจุบนัเป็น

มลูค่าทดแทน 

ในกรณีท่ีครุภณัฑช้ิ์นหน่ึงใชร่้วมกนัในหลายหน่วยตน้ทุน ใหร้ะบุสดัส่วนการใชง้าน (กรณีใชเ้พียงหน่วย

ตน้ทุนเดียว ใหบ้นัทึกสดัส่วนการใชง้านเป็น 1) แลว้โปรแกรมจะคาํนวณมลูค่าท่ีใชจ้ริง 

3.2. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าครุภณัฑท่ี์หมดมลูค่าสินทรพัยแ์ลว้ (CC2) เป็นแบบบนัทึกครุภณัฑท่ี์มีอายุการใช้

งานมากกวา่จาํนวนปีท่ีมีมลูค่า โดยอา้งอิงตามเกณฑอ์ายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวรของหน่วยงานในสงักดักรม

สุขภาพจิต เช่น ครุภณัฑค์อมพวิเตอร ์อายุการใชง้าน 3 ปี เป็นตน้ ซ่ึงแยกใหเ้ห็นถึงรายการครุภณัฑท่ี์ยงัมีการใชง้าน

อยู ่แต่ไม่ไดนํ้ามาใชค้าํนวณเป็นตน้ทุนค่าลงทุน  

3.3. แบบบนัทึกตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ี (CC3) แยกเป็น 3 กรณี  

3.3.1. กรณีเป็นอาคารท่ีใชง้านร่วมกบัหน่วยงานอื่นหรืออาคารของศนูยสุ์ขภาพจิตโดยตรง ให้

บนัทึกราคาค่าก่อสรา้ง วนัเดือนปีท่ีสรา้งเสร็จ อายุการใชง้านของอาคาร ค่าเส่ือมราคา (ราคาค่าก่อสรา้ง 

หารดว้ยอายุการใชง้านคือ 25 ปี) พื้ นท่ีใชส้อย สดัส่วนการใชง้าน แลว้โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าอาคารท่ี

ใชง้านจริง 

3.3.2. กรณีเป็นการเช่าอาคารสถานท่ี ซ่ึงควรอยูใ่นหมวดของตน้ทุนค่าวสัดุ ใหย้กมาอยูใ่นหมวด

ตน้ทุนค่าลงทุนแทน เพื่อใหส้ามารถเปรียบเทียบในเร่ืองตน้ทุนค่าอาคารสถานท่ีเหมือนกนัได ้เน่ืองจาก

บริบทของศนูยสุ์ขภาพจิตในเร่ืองอาคารสถานท่ีแต่ละแห่งแตกต่างกนั โดยใหบ้นัทึกค่าเช่าต่อเดือน และ

จาํนวนเดือนท่ีเช่า โปรแกรมจะคาํนวณค่าเช่าต่อปีให ้

3.3.3. กรณีผสม คือมีทั้งอาคารสถานท่ีของตนเองและเช่าอาคารสถานท่ีเพิ่มเติม หรือมีการยา้ย

ศนูยร์ะหวา่งปีงบประมาณ โปรแกรมจะคาํนวณผลรวมทั้ง 2 กรณีให ้

3.4. แบบสรุปตน้ทุนค่าลงทุน (CC4) โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนค่าลงทุนของหน่วยตน้ทุน โดยรวมจาก

มลูค่าตน้ทุนค่าครุภณัฑจ์าก CC1 และค่าอาคารสถานท่ีจาก CC3 

 

4) ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) 

 โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost - TDC) โดยคาํนวณจากผลรวมของตน้ทุน

ค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน ของแต่ละหน่วยตน้ทุน ทั้ง 12 หน่วย 

 

ขอ้มูลการปันสว่น (allocation criteria) 

ใชแ้บบบนัทึกการปันส่วนตน้ทุนจากหน่วยงานสนับสนุน (support cost centers) ไปยงัหน่วยงานหลกั 

(functional cost centers) โดยงานสนับสนุนแต่ละงานมีเกณฑก์ารปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกัท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนบุคลากร 

S2 งานการเงินและบญัชี ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนใบฎกีาและใบสาํคญั 

S3 งานพสัดุ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนมลูค่าพสัดุ 

S4 งานธุรการ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนเร่ืองของเอกสาร 

S5 งานยานพาหนะ ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร) 

S6 งานจดัการทัว่ไป ปันส่วนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามจาํนวนเร่ืองท่ีดาํเนินการ 

 

ขอ้มูลตน้ทุนรวม (full cost) 

โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนรวม (full cost - FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกัทั้ง 6 หน่วย โดยคาํนวณจาก

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 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนหน่วยงาน, จาํนวนครั้ง และจาํนวนวนั 

ของการออกไปสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย 

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนหน่วยงาน, จาํนวนครั้ง และจาํนวนวนั ของการ

กาํกบัดแูล และใหค้าํปรึกษา 

F3 งานจดัการความรู ้ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนเร่ือง ของงานวิจยั, งานพฒันาเทคโนโลย/ีตน้แบบ, เขยีน

ตาํรา/คู่มือ, การจดัการความรู ้และอื่นๆ 

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนครั้ง, จาํนวนวนั และจาํนวนคน ของการจดั

ฝึกอบรมและสมัมนา 

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนเร่ืองของฐานขอ้มลู 

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต ใหบ้นัทึกผลผลิตเป็น จาํนวนทีม MCATT, จาํนวนครั้ง, จาํนวนวนั และจาํนวนคน ใน

การออกหน่วยเยยีวยา ประชุม (วางแผน/เตรียมการ/สรุป) ซอ้มแผน จดัทาํรายงาน และอืน่ๆ 

โปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ทั้ง 6 

หน่วย ตามแบบบนัทึกหน่วยผลผลิต (UNIT2) โดยนําตน้ทุนรวมของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกัมาหารดว้ยหน่วย

ผลผลิต  

นอกจากน้ีโปรแกรมจะคาํนวณตน้ทุนรวมของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิตต่อหน่วยอาํเภอ และ

จาํนวนประชากร 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 การวิเคราะหข์อ้มลูตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ในครั้งน้ี ดาํเนินการโดยการนําขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากศนูยสุ์ขภาพจิต มาคาํนวณตามลาํดบัขัน้ ดงัน้ี 

 

ขั้นท่ี 1 การคาํนวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

การคาํนวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่วยตน้ทุน (cost centers) ทุกหน่วย ทั้ง 

12 หน่วยตน้ทุน ทั้งหน่วยตน้ทุนงานหลกั และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน คาํนวณจากสตูร 

 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด    =    ตน้ทุนค่าแรง      +  ตน้ทุนค่าวสัดุ     +  ตน้ทุนค่าลงทุน            

(total direct costs; TDC) =   (labor costs; LC) + (material costs; MC) + (capital costs; CC) 

 

 จากสตูรขา้งตน้ นํามาปรบัเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุน (cost centers) ดงัน้ี 

 

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

 

โดยมีการกาํหนดรหสัใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วยตน้ทุน ตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2: แสดงการกาํหนดรหสัใหห้น่วยตน้ทุน 
 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั 

(functional cost centers) 

รหสั 

(code) 

 หน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน 

(support cost centers) 

รหสั 

(code) 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย F1  งานการเจา้หน้าท่ี S1 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา F2  งานการเงินและบญัชี S2 

งานจดัการความรู ้ F3  งานพสัดุ S3 

งานฝึกอบรมและสมัมนา F4  งานธุรการ S4 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย F5  งานยานพาหนะ S5 

งานวิกฤตสุขภาพจิต F6  งานจดัการทัว่ไป S6 

 

ขั้นท่ี 2 การปันสว่นตน้ทุน (cost allocation) 

การปันส่วนตน้ทุนจะทาํใหต้น้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่วยตน้ทุนชัว่คราว 

(transient cost center) กลายมาเป็นตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost; IDC) ของหน่วยรบัตน้ทุน (absorbing cost 

center) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost center; S1-6) ถูกปันส่วนมาเป็น

ตน้ทุนทางออ้มของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost center) โดยกระจายทางตรงตามสดัส่วนงานท่ีกาํหนด 

 

                                                         IDC (f)     ; f = F1-6 

 

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

 

 

 เกณฑท่ี์ใชใ้นการปันส่วนตน้ทุนจากงานสนับสนุนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3: แสดงเกณฑก์ารปันสว่นตน้ทุน จากหน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุนไปยงัหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั 

(code) 

หน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน 

(support cost centers) 

เกณฑก์ารปันสว่นตน้ทุน 

(allocation criteria) 

S1 งานการเจา้หน้าท่ี จาํนวนบุคลากร 

S2 งานการเงินและบญัชี จาํนวนใบฎกีาและใบสาํคญั 

S3 งานพสัดุ มลูค่าพสัดุ 

S4 งานธุรการ จาํนวนเร่ืองของเอกสาร 

S5 งานยานพาหนะ ระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร) 

S6 งานจดัการทัว่ไป จาํนวนเร่ืองท่ีดาํเนินการ 

 

ขั้นท่ี 3 การคาํนวณตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

การคาํนวณตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6 

หน่วยตน้ทุน คาํนวณจากสตูร 

 

ตน้ทุนรวม   =  ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด   + ตน้ทุนทางออ้มจากการกระจาย      

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

 

 จากสตูรขา้งตน้ นํามาปรบัเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ดงัน้ี 

 

FC (f) = TDC (f) + IDC (f); f = F1-6 

 

ขั้นท่ี 4 การคาํนวณตน้ทุนตอ่หน่วย (unit cost; UC) 

 การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ทั้ง 6 

หน่วยตน้ทุน ไดจ้ากตน้ทุนรวม (full cost) ของแต่ละหน่วยตน้ทุนในขัน้ตอนท่ี 3 หารดว้ยจาํนวนผลผลิต (output) 

ของหน่วยตน้ทุนน้ัน ซ่ึงคาํนวณจากสตูร 

 

UC = FC / output 

 

 จากสตูรขา้งตน้ นํามาปรบัเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ดงัน้ี 

 

UC (f) = FC (f) / output (f); f = F1-6 
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การวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 การวิเคราะหข์อ้มลูตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ในครั้งน้ี ดาํเนินการโดยการนําขอ้มลูท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากศนูยสุ์ขภาพจิต มาคาํนวณตามลาํดบัขัน้ ดงัน้ี 

 

ขั้นท่ี 1 การคาํนวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

การคาํนวณตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่วยตน้ทุน (cost centers) ทุกหน่วย ทั้ง 

12 หน่วยตน้ทุน ทั้งหน่วยตน้ทุนงานหลกั และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน คาํนวณจากสตูร 

 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด    =    ตน้ทุนค่าแรง      +  ตน้ทุนค่าวสัดุ     +  ตน้ทุนค่าลงทุน            

(total direct costs; TDC) =   (labor costs; LC) + (material costs; MC) + (capital costs; CC) 

 

 จากสตูรขา้งตน้ นํามาปรบัเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุน (cost centers) ดงัน้ี 

 

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

 

โดยมีการกาํหนดรหสัใหห้น่วยตน้ทุนทั้ง 12 หน่วยตน้ทุน ตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2: แสดงการกาํหนดรหสัใหห้น่วยตน้ทุน 
 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั 

(functional cost centers) 

รหสั 

(code) 

 หน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน 

(support cost centers) 

รหสั 

(code) 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย F1  งานการเจา้หน้าท่ี S1 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา F2  งานการเงินและบญัชี S2 

งานจดัการความรู ้ F3  งานพสัดุ S3 

งานฝึกอบรมและสมัมนา F4  งานธุรการ S4 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย F5  งานยานพาหนะ S5 

งานวิกฤตสุขภาพจิต F6  งานจดัการทัว่ไป S6 

 

ขั้นท่ี 2 การปันสว่นตน้ทุน (cost allocation) 

การปันส่วนตน้ทุนจะทาํใหต้น้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่วยตน้ทุนชัว่คราว 

(transient cost center) กลายมาเป็นตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost; IDC) ของหน่วยรบัตน้ทุน (absorbing cost 

center) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost center; S1-6) ถูกปันส่วนมาเป็น

ตน้ทุนทางออ้มของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost center) โดยกระจายทางตรงตามสดัส่วนงานท่ีกาํหนด 

 

                                                         IDC (f)     ; f = F1-6 

 

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

 

 

 เกณฑท่ี์ใชใ้นการปันส่วนตน้ทุนจากงานสนับสนุนไปยงัหน่วยงานหลกั ตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 3: แสดงเกณฑก์ารปันสว่นตน้ทุน จากหน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุนไปยงัหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั 

(code) 

หน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน 

(support cost centers) 

เกณฑก์ารปันสว่นตน้ทุน 

(allocation criteria) 

S1 งานการเจา้หน้าท่ี จาํนวนบุคลากร 

S2 งานการเงินและบญัชี จาํนวนใบฎกีาและใบสาํคญั 

S3 งานพสัดุ มลูค่าพสัดุ 

S4 งานธุรการ จาํนวนเร่ืองของเอกสาร 

S5 งานยานพาหนะ ระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร) 

S6 งานจดัการทัว่ไป จาํนวนเร่ืองท่ีดาํเนินการ 

 

ขั้นท่ี 3 การคาํนวณตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

การคาํนวณตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6 

หน่วยตน้ทุน คาํนวณจากสตูร 

 

ตน้ทุนรวม   =  ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด   + ตน้ทุนทางออ้มจากการกระจาย      

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

 

 จากสตูรขา้งตน้ นํามาปรบัเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ดงัน้ี 

 

FC (f) = TDC (f) + IDC (f); f = F1-6 

 

ขั้นท่ี 4 การคาํนวณตน้ทุนตอ่หน่วย (unit cost; UC) 

 การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ทั้ง 6 

หน่วยตน้ทุน ไดจ้ากตน้ทุนรวม (full cost) ของแต่ละหน่วยตน้ทุนในขัน้ตอนท่ี 3 หารดว้ยจาํนวนผลผลิต (output) 

ของหน่วยตน้ทุนน้ัน ซ่ึงคาํนวณจากสตูร 

 

UC = FC / output 

 

 จากสตูรขา้งตน้ นํามาปรบัเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers) ดงัน้ี 

 

UC (f) = FC (f) / output (f); f = F1-6 
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 โดยจาํนวนผลผลิต (output) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกัทั้ง 6 หน่วย ตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4: แสดงหน่วยผลผลิตของหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั 

(code) 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั 

(functional cost centers) 

บริการหรือผลผลิต 

(output) 

หน่วยบริการหรือ

ผลผลิต (unit) 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย เครือขา่ยท่ีสนับสนุนและพฒันา หน่วยงาน 

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา หน่วยงานท่ีกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา หน่วยงาน 

F3 งานจดัการความรู ้ งานวิจยั, งานพฒันาเทคโนโลย/ีตน้แบบ, 

เขยีนตาํรา/คู่มือ, การจดัการความรู ้ฯลฯ 

เร่ือง 

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา การจดัฝึกอบรมและสมัมนา คน 

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย ฐานขอ้มลู เร่ือง 

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต ทีม MCATT ท่ีมีการออกหน่วยเยยีวยา, 

ประชุม, ซอ้มแผน, จดัทาํรายงาน ฯลฯ 

ทีม 

FCC หน่วยตน้ทุนงานหลกั อาํเภอ และประชากร ในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จาํนวน 

 

ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบสดัสว่นตน้ทุน  

 นําตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุนท่ีคาํนวณได ้มาเปรียบเทียบ

สดัส่วนระหวา่ง ตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน โดยจาํแนกเป็น 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 นํามาเขยีนเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุน (cost centers) ดงัน้ี 

 

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

 

ขั้นท่ี 6 การคาํนวณตน้ทุนงานสง่เสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ ศูนยส์ุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ 

การคาํนวณตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ท่ีดาํเนินงานโดยศนูยสุ์ขภาพจิต (mental health 

center; MHC) สงักดักรมสุขภาพจิต แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

- ระดบัเขตสุขภาพ ซ่ึงก็คือตน้ทุนทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่ง ยกเวน้ เขตสุขภาพท่ี 12 เป็นผลรวม

ตน้ทุนทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 และ 15 

- ระดบัประเทศ ซ่ึงก็คือตน้ทุนทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งรวมกนั 

สตูรท่ีนํามาใชค้าํนวณตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูย์

สุขภาพจิต เป็นดงัน้ี 

 

Total cost (TC) = ∑ IDC (f); f = F1-6, S1-6 

 

 

 

นอกจากสตูรขา้งตน้ การคาํนวณตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 

ศนูยสุ์ขภาพจิต ยงัสามารถคาํนวณจากตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) คณูดว้ยจาํนวนผลผลิต (output) ของ

งานน้ันๆ แลว้นํามารวมกนั ตามสตูรคาํนวณ ดงัน้ี 

 

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

 

จากสตูรขา้งตน้ สามารถคาํนวณหาตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น

สุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต ท่ีตอ้งใชเ้พิ่มขึ้ นหรือลดลง เม่ือกาํหนดเป้าหมายของจาํนวนผลผลิต (output) ใหม่ ซ่ึง

สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการจดัทาํแผนงบประมาณต่อไป 

 

สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 สถิติท่ีนํามาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ ท่ีรวบรวมและคาํนวณไดม้า มีดงัน้ี 

 1. ค่ารอ้ยละ (percentage) ใชใ้นการเปรียบเทียบองคป์ระกอบต่างๆ ของตน้ทุน และใชใ้นการจดัลาํดบัของ

ตน้ทุนต่างๆ ตามศนูยสุ์ขภาพจติ หรือหน่วยตน้ทุน 

 2. ค่าเฉล่ีย (mean) ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มลูต่างๆ 

 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ีย แสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มลู 
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 โดยจาํนวนผลผลิต (output) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกัทั้ง 6 หน่วย ตามตาราง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 4: แสดงหน่วยผลผลิตของหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั 

(code) 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั 

(functional cost centers) 

บริการหรือผลผลิต 

(output) 

หน่วยบริการหรือ

ผลผลิต (unit) 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย เครือขา่ยท่ีสนับสนุนและพฒันา หน่วยงาน 

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา หน่วยงานท่ีกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา หน่วยงาน 

F3 งานจดัการความรู ้ งานวิจยั, งานพฒันาเทคโนโลย/ีตน้แบบ, 

เขยีนตาํรา/คู่มือ, การจดัการความรู ้ฯลฯ 

เร่ือง 

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา การจดัฝึกอบรมและสมัมนา คน 

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย ฐานขอ้มลู เร่ือง 

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต ทีม MCATT ท่ีมีการออกหน่วยเยยีวยา, 

ประชุม, ซอ้มแผน, จดัทาํรายงาน ฯลฯ 

ทีม 

FCC หน่วยตน้ทุนงานหลกั อาํเภอ และประชากร ในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จาํนวน 

 

ขั้นท่ี 5 การเปรียบเทียบสดัสว่นตน้ทุน  

 นําตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุนท่ีคาํนวณได ้มาเปรียบเทียบ

สดัส่วนระหวา่ง ตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน โดยจาํแนกเป็น 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 นํามาเขยีนเป็นสตูรคาํนวณในแต่ละหน่วยตน้ทุน (cost centers) ดงัน้ี 

 

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

 

ขั้นท่ี 6 การคาํนวณตน้ทุนงานสง่เสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ ศูนยส์ุขภาพจติ กรมสุขภาพจติ 

การคาํนวณตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ท่ีดาํเนินงานโดยศนูยสุ์ขภาพจิต (mental health 

center; MHC) สงักดักรมสุขภาพจิต แบ่งเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

- ระดบัเขตสุขภาพ ซ่ึงก็คือตน้ทุนทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่ง ยกเวน้ เขตสุขภาพท่ี 12 เป็นผลรวม

ตน้ทุนทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 และ 15 

- ระดบัประเทศ ซ่ึงก็คือตน้ทุนทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่งรวมกนั 

สตูรท่ีนํามาใชค้าํนวณตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูย์

สุขภาพจิต เป็นดงัน้ี 

 

Total cost (TC) = ∑ IDC (f); f = F1-6, S1-6 

 

 

 

นอกจากสตูรขา้งตน้ การคาํนวณตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต 

ศนูยสุ์ขภาพจิต ยงัสามารถคาํนวณจากตน้ทุนต่อหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) คณูดว้ยจาํนวนผลผลิต (output) ของ

งานน้ันๆ แลว้นํามารวมกนั ตามสตูรคาํนวณ ดงัน้ี 

 

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

 

จากสตูรขา้งตน้ สามารถคาํนวณหาตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น

สุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต ท่ีตอ้งใชเ้พิ่มขึ้ นหรือลดลง เม่ือกาํหนดเป้าหมายของจาํนวนผลผลิต (output) ใหม่ ซ่ึง

สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการจดัทาํแผนงบประมาณต่อไป 

 

สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 
 

 สถิติท่ีนํามาใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูต่างๆ ท่ีรวบรวมและคาํนวณไดม้า มีดงัน้ี 

 1. ค่ารอ้ยละ (percentage) ใชใ้นการเปรียบเทียบองคป์ระกอบต่างๆ ของตน้ทุน และใชใ้นการจดัลาํดบัของ

ตน้ทุนต่างๆ ตามศนูยสุ์ขภาพจติ หรือหน่วยตน้ทุน 

 2. ค่าเฉล่ีย (mean) ใชใ้นการแปลความหมายของขอ้มลูต่างๆ 

 3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ีย แสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มลู 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 
 

การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 

ทัว่ประเทศ จาํนวน 14 แห่ง (ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15) 

เน่ืองจากศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 ไม่มีขอ้มลู และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 อยูร่ะหว่างการปรบัโครงสรา้งใหม่ตามเขต

บริการสุขภาพ ขอ้มลูมีความแตกต่างจากศนูยอ์ื่นๆ มาก จึงตดัศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ออกจาก

การศึกษาครั้งน้ี คงเหลือศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีนําขอ้มลูมาวิเคราะห ์ทั้งหมด 12 แห่ง 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู จาํแนกออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบตน้ทุนศนูยสุ์ขภาพจิต 

ส่วนท่ี 2 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

ส่วนท่ี 3 ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

ส่วนท่ี 4 ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

 

ส่วนที่ 1 องคป์ระกอบตน้ทุนศูนยสุ์ขภาพจติ 
 

ตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบหลกั 

คือ ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) 

 

ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) 

ตน้ทุนค่าแรง ประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าจา้ง, เงินประจาํตาํแหน่ง, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ (เช่น เงินค่า

วิชาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัตาํแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน - พตส., เงินไม่ทาํเวชปฏบิติัส่วนตวั), เงิน

สมทบประกนัสงัคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน, ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง, ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่าบา้น 

 ทั้งน้ีไม่ไดร้วมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ ของศนูยสุ์ขภาพจติ ทั้ง 14 

แห่ง รวมจาํนวนเงิน 4,222,316 บาท (ส่ีลา้นสองแสนสองหม่ืนสองพนัสามรอ้ยสิบหกบาท) ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ีย

ต่อหวัของบุคลากรท่ีมีสิทธิสวสัดิการในกรมสุขภาพจิตคณูดว้ยจาํนวนบุคลากรท่ีมีสิทธิสวสัดิการในศนูยสุ์ขภาพจิต 

 ตารางต่อไปน้ีจะนําเสนอสดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากร และนําเสนอตน้ทุนค่าแรงโดย จาํแนกตามศนูย์

สุขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน และจาํแนกตามประเภทตน้ทุนค่าแรง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5: แสดงสดัสว่นเวลาทาํงานของบุคลากรในแตล่ะหน่วยตน้ทุน จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 รวม 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  0.19 0.06 0.06 0.12 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 0.11 0.06 0.10 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  0.10 0.07 0.04 0.08 0.13 0.05 0.08 0.07 0.10 0.13 0.05 0.11 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  0.15 0.09 0.02 0.20 0.10 0.02 0.05 0.12 0.08 0.09 0.06 0.03 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  0.06 0.07 0.04 0.08 0.09 0.02 0.06 0.15 0.18 0.13 0.06 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  0.08 0.06 0.10 0.12 0.07 0.06 0.05 0.01 0.08 0.07 0.22 0.10 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  0.18 0.07 0.04 0.10 0.03 0.03 0.05 0.09 0.04 0.10 0.17 0.11 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  0.15 0.05 0.07 0.10 0.13 0.07 0.05 0.08 0.07 0.09 0.09 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  0.11 0.09 0.07 0.09 0.06 0.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.13 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  0.08 0.05 0.08 0.25 0.11 0.07 0.06 0.05 0.07 0.10 0.05 0.04 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  0.05 0.04 0.01 0.04 0.15 0.03 0.07 0.08 0.11 0.07 0.08 0.27 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  0.20 0.09 0.03 0.12 0.03 0.01 0.09 0.07 0.09 0.12 0.10 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15  0.14 0.14 0.08 0.08 0.04 0.12 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.15 1.00 

รวม 1.50 0.88 0.64 1.36 0.98 0.57 0.76 0.93 1.02 1.14 1.12 1.11 12.00 

ค่าเฉล่ีย 0.12 0.07 0.05 0.11 0.08 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.09  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05 0.03 0.03 0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.05 0.07  

 

จากตารางท่ี 5 แสดงสดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรในแต่ละหน่วยตน้ทุน จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีสดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรสงูสุด มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตเท่ากบั 

0.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.05 

สดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรรองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต

เท่ากบั 0.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.06 

สดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรตํา่ท่ีสุดคือ งานจดัการความรู ้(F3) และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มี

ค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตเท่ากบั 0.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.03 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 
 

การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 

ทัว่ประเทศ จาํนวน 14 แห่ง (ศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15) 

เน่ืองจากศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 ไม่มีขอ้มลู และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 อยูร่ะหว่างการปรบัโครงสรา้งใหม่ตามเขต

บริการสุขภาพ ขอ้มลูมีความแตกต่างจากศนูยอ์ื่นๆ มาก จึงตดัศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ออกจาก

การศึกษาครั้งน้ี คงเหลือศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีนําขอ้มลูมาวิเคราะห ์ทั้งหมด 12 แห่ง 

ผลการวิเคราะหข์อ้มลู จาํแนกออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 องคป์ระกอบตน้ทุนศนูยสุ์ขภาพจิต 

ส่วนท่ี 2 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

ส่วนท่ี 3 ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

ส่วนท่ี 4 ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

 

ส่วนที่ 1 องคป์ระกอบตน้ทุนศูนยสุ์ขภาพจติ 
 

ตน้ทุนงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจติ ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต แบ่งเป็น 3 องคป์ระกอบหลกั 

คือ ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material cost; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) 

 

ตน้ทุนค่าแรง (labor cost; LC) 

ตน้ทุนค่าแรง ประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าจา้ง, เงินประจาํตาํแหน่ง, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ (เช่น เงินค่า

วิชาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษสาํหรบัตาํแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของขา้ราชการพลเรือน - พตส., เงินไม่ทาํเวชปฏบิติัส่วนตวั), เงิน

สมทบประกนัสงัคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน, ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง, ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่าบา้น 

 ทั้งน้ีไม่ไดร้วมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ ของศนูยสุ์ขภาพจติ ทั้ง 14 

แห่ง รวมจาํนวนเงิน 4,222,316 บาท (ส่ีลา้นสองแสนสองหม่ืนสองพนัสามรอ้ยสิบหกบาท) ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ีย

ต่อหวัของบุคลากรท่ีมีสิทธิสวสัดิการในกรมสุขภาพจิตคณูดว้ยจาํนวนบุคลากรท่ีมีสิทธิสวสัดิการในศนูยสุ์ขภาพจิต 

 ตารางต่อไปน้ีจะนําเสนอสดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากร และนําเสนอตน้ทุนค่าแรงโดย จาํแนกตามศนูย์

สุขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน และจาํแนกตามประเภทตน้ทุนค่าแรง ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5: แสดงสดัสว่นเวลาทาํงานของบุคลากรในแตล่ะหน่วยตน้ทุน จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 รวม 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  0.19 0.06 0.06 0.12 0.04 0.05 0.07 0.07 0.07 0.11 0.06 0.10 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  0.10 0.07 0.04 0.08 0.13 0.05 0.08 0.07 0.10 0.13 0.05 0.11 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  0.15 0.09 0.02 0.20 0.10 0.02 0.05 0.12 0.08 0.09 0.06 0.03 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  0.06 0.07 0.04 0.08 0.09 0.02 0.06 0.15 0.18 0.13 0.06 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  0.08 0.06 0.10 0.12 0.07 0.06 0.05 0.01 0.08 0.07 0.22 0.10 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  0.18 0.07 0.04 0.10 0.03 0.03 0.05 0.09 0.04 0.10 0.17 0.11 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  0.15 0.05 0.07 0.10 0.13 0.07 0.05 0.08 0.07 0.09 0.09 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  0.11 0.09 0.07 0.09 0.06 0.05 0.09 0.09 0.09 0.09 0.13 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  0.08 0.05 0.08 0.25 0.11 0.07 0.06 0.05 0.07 0.10 0.05 0.04 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  0.05 0.04 0.01 0.04 0.15 0.03 0.07 0.08 0.11 0.07 0.08 0.27 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  0.20 0.09 0.03 0.12 0.03 0.01 0.09 0.07 0.09 0.12 0.10 0.05 1.00 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15  0.14 0.14 0.08 0.08 0.04 0.12 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.15 1.00 

รวม 1.50 0.88 0.64 1.36 0.98 0.57 0.76 0.93 1.02 1.14 1.12 1.11 12.00 

ค่าเฉล่ีย 0.12 0.07 0.05 0.11 0.08 0.05 0.06 0.08 0.09 0.10 0.09 0.09  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05 0.03 0.03 0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.05 0.07  

 

จากตารางท่ี 5 แสดงสดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรในแต่ละหน่วยตน้ทุน จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีสดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรสงูสุด มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตเท่ากบั 

0.12 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.05 

สดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรรองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต

เท่ากบั 0.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.06 

สดัส่วนเวลาทาํงานของบุคลากรตํา่ท่ีสุดคือ งานจดัการความรู ้(F3) และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มี

ค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตเท่ากบั 0.05 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.03 
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ตารางท่ี 6: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ  ตน้ทุนค่าแรง (บาท)   รอ้ยละ  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15             6,771,934          11.54  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11             6,597,506          11.24  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10             6,486,400          11.05  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3             5,475,265            9.33  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1             4,947,096            8.43  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6             4,922,628            8.39  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12             4,475,124            7.63  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5             4,231,052            7.21  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7             4,030,700            6.87  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9             4,011,443            6.84  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13             3,472,771            5.92  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8             3,257,101            5.55  

รวม           58,679,020        100.00  

 

 จากตารางท่ี 6 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 4,889,918 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนค่าแรงสงูสุด เท่ากบั 6,771,934 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 11.54 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 เท่ากบั 6,597,506 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.24 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

8 มีตน้ทุนค่าแรงตํา่สุด เท่ากบั 3,257,101 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7: แสดงตน้ทุนค่าแรงตอ่หวั จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนค่าแรง (บาท) จาํนวนบุคลากร (คน) ตน้ทุนค่าแรงตอ่หวั (บาท) 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11              6,597,506  14      471,250  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10              6,486,400  17      381,553  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6              4,922,628  14      351,616  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12              4,475,124  13      344,240  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5              4,231,052  13      325,466  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9              4,011,443  13      308,573  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1              4,947,096  17      291,006  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3              5,475,265  20      273,763  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15              6,771,934  25      270,877  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13              3,472,771  13      267,136  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8              3,257,101  13      250,546  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7              4,030,700  19      212,142  

รวม           58,679,020  191      307,220  

 

 เน่ืองจากศนูยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่งมีจาํนวนบุคลากรแตกต่างกนั โดยมีจาํนวนตั้งแต่ 13-25 คน รวม 12 

ศนูยฯ์ มีจาํนวนบุคลากรทั้งหมด 191 คน ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนค่าแรงรวมของศนูยสุ์ขภาพจิต จึงตอ้งพิจารณาตน้ทุน

ค่าแรงต่อหวัของศนูยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่งร่วมดว้ย 

จากตารางท่ี 7 แสดงตน้ทุนค่าแรงต่อหวั จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าแรง มีค่าเฉล่ียต่อหวั 

เท่ากบั 312,347 บาท (สามแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบเจ็ดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 68,989 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 มีตน้ทุนค่าแรงต่อหวัสงูสุด เท่ากบั 471,250 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

เท่ากบั 381,553 บาท และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 มีตน้ทุนค่าแรงต่อหวัตํา่สุด เท่ากบั 212,142 บาท  
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ตารางท่ี 6: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ  ตน้ทุนค่าแรง (บาท)   รอ้ยละ  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15             6,771,934          11.54  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11             6,597,506          11.24  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10             6,486,400          11.05  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3             5,475,265            9.33  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1             4,947,096            8.43  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6             4,922,628            8.39  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12             4,475,124            7.63  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5             4,231,052            7.21  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7             4,030,700            6.87  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9             4,011,443            6.84  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13             3,472,771            5.92  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8             3,257,101            5.55  

รวม           58,679,020        100.00  

 

 จากตารางท่ี 6 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 4,889,918 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนค่าแรงสงูสุด เท่ากบั 6,771,934 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 11.54 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 เท่ากบั 6,597,506 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.24 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

8 มีตน้ทุนค่าแรงตํา่สุด เท่ากบั 3,257,101 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 7: แสดงตน้ทุนค่าแรงตอ่หวั จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนค่าแรง (บาท) จาํนวนบุคลากร (คน) ตน้ทุนค่าแรงตอ่หวั (บาท) 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11              6,597,506  14      471,250  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10              6,486,400  17      381,553  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6              4,922,628  14      351,616  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12              4,475,124  13      344,240  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5              4,231,052  13      325,466  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9              4,011,443  13      308,573  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1              4,947,096  17      291,006  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3              5,475,265  20      273,763  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15              6,771,934  25      270,877  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13              3,472,771  13      267,136  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8              3,257,101  13      250,546  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7              4,030,700  19      212,142  

รวม           58,679,020  191      307,220  

 

 เน่ืองจากศนูยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่งมีจาํนวนบุคลากรแตกต่างกนั โดยมีจาํนวนตั้งแต่ 13-25 คน รวม 12 

ศนูยฯ์ มีจาํนวนบุคลากรทั้งหมด 191 คน ซ่ึงมีผลต่อตน้ทุนค่าแรงรวมของศนูยสุ์ขภาพจิต จึงตอ้งพิจารณาตน้ทุน

ค่าแรงต่อหวัของศนูยสุ์ขภาพจิตแต่ละแห่งร่วมดว้ย 

จากตารางท่ี 7 แสดงตน้ทุนค่าแรงต่อหวั จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนค่าแรง มีค่าเฉล่ียต่อหวั 

เท่ากบั 312,347 บาท (สามแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบเจ็ดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 68,989 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 มีตน้ทุนค่าแรงต่อหวัสงูสุด เท่ากบั 471,250 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

เท่ากบั 381,553 บาท และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 มีตน้ทุนค่าแรงต่อหวัตํา่สุด เท่ากบั 212,142 บาท  
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ตารางท่ี 8: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าแรง (บาท)   รอ้ยละ  

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย        9,153,112         15.60  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา        7,570,175         12.90  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา        6,224,817         10.61  

S6 งานจดัการทัว่ไป        5,487,161           9.35  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย        4,428,480           7.55  

F3 งานจดัการความรู ้        4,165,025           7.10  

S3 งานพสัดุ        3,914,333           6.67  

S2 งานการเงินและบญัชี        3,897,931           6.64  

S4 งานธุรการ        3,884,494           6.62  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี        3,784,327           6.45  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต        3,285,849           5.60  

S5 งานยานพาหนะ        2,883,316           4.91  

 

รวม      58,679,020        100.00  

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมด เท่ากบั 

58,679,020 บาท (หา้สิบแปดลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัยีสิ่บบาท) โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มี

ตน้ทุนค่าแรงสงูสุด เท่ากบั 9,153,112 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.60 รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) 

เท่ากบั 7,570,175 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.90 และงานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าแรงตํา่สุด เท่ากบั 

2,883,316 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 9: แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 

 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 

 

ตน้ทุนค่าแรง 

(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย        9,153,112      762,759      244,064  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา        7,570,175      630,848      350,387  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา        6,224,817      518,735      191,962  

S6 งานจดัการทัว่ไป        5,487,161      457,263      276,559  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย        4,428,480      369,040      196,347  

F3 งานจดัการความรู ้        4,165,025      347,085      192,248  

S3 งานพสัดุ        3,914,333      326,194      152,951  

S2 งานการเงินและบญัชี        3,897,932      324,828      143,167  

S4 งานธุรการ        3,884,494      323,708      111,311  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี        3,784,327      315,361      105,947  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต        3,285,849      273,821      217,516  

S5 งานยานพาหนะ        2,883,316      240,276      131,569  

 

รวม      58,679,020   4,889,918   1,211,464  

 

 จากตารางท่ี 9 แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าแรง

เฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 4,889,918 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยสิบแปดบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิตสงูสุด เท่ากบั 762,759 บาท รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 630,848 บาท และ

งานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่สุด เท่ากบั 240,276 บาท 
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ตารางท่ี 8: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าแรง (บาท)   รอ้ยละ  

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย        9,153,112         15.60  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา        7,570,175         12.90  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา        6,224,817         10.61  

S6 งานจดัการทัว่ไป        5,487,161           9.35  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย        4,428,480           7.55  

F3 งานจดัการความรู ้        4,165,025           7.10  

S3 งานพสัดุ        3,914,333           6.67  

S2 งานการเงินและบญัชี        3,897,931           6.64  

S4 งานธุรการ        3,884,494           6.62  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี        3,784,327           6.45  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต        3,285,849           5.60  

S5 งานยานพาหนะ        2,883,316           4.91  

 

รวม      58,679,020        100.00  

 

 จากตารางท่ี 8 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมด เท่ากบั 

58,679,020 บาท (หา้สิบแปดลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัยีสิ่บบาท) โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มี

ตน้ทุนค่าแรงสงูสุด เท่ากบั 9,153,112 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.60 รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) 

เท่ากบั 7,570,175 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.90 และงานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าแรงตํา่สุด เท่ากบั 

2,883,316 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 4.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 9: แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 

 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 

 

ตน้ทุนค่าแรง 

(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย        9,153,112      762,759      244,064  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา        7,570,175      630,848      350,387  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา        6,224,817      518,735      191,962  

S6 งานจดัการทัว่ไป        5,487,161      457,263      276,559  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย        4,428,480      369,040      196,347  

F3 งานจดัการความรู ้        4,165,025      347,085      192,248  

S3 งานพสัดุ        3,914,333      326,194      152,951  

S2 งานการเงินและบญัชี        3,897,932      324,828      143,167  

S4 งานธุรการ        3,884,494      323,708      111,311  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี        3,784,327      315,361      105,947  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต        3,285,849      273,821      217,516  

S5 งานยานพาหนะ        2,883,316      240,276      131,569  

 

รวม      58,679,020   4,889,918   1,211,464  

 

 จากตารางท่ี 9 แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่าแรง

เฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 4,889,918 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยสิบแปดบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิตสงูสุด เท่ากบั 762,759 บาท รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 630,848 บาท และ

งานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่สุด เท่ากบั 240,276 บาท 
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ตารางท่ี 10: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าแรง จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

1. เงินเดือนและค่าจา้ง           46,138,235          78.63  

2. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง              7,322,120          12.48  

3. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ              2,316,131            3.95  

4. เงินประจาํตาํแหน่ง              1,558,680            2.66  

5. เงินสมทบประกนัสงัคม                 578,562            0.99  

6. ค่าเช่าบา้น                 210,000            0.36  

7. ค่าเล่าเรียนบุตร                 198,642            0.34  

8. ค่าล่วงเวลา                 178,650            0.30  

9. ค่าลงทะเบียน                 178,000            0.30  

รวม           58,679,020        100.00  

 

 จากตารางท่ี 10 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมด 

เท่ากบั 58,679,020 บาท (หา้สิบแปดลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัยีสิ่บบาท) เม่ือนํามาจาํแนกตามประเภทตน้ทุน  

พบวา่ เงินเดือนและค่าจา้งสงูสุด เท่ากบั 46,138,235 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 78.63 รองลงมาคือ ค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทาง เท่ากบั 7,322,120 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.48 และค่าลงทะเบียนตํา่สุด เท่ากบั 178,000 บาท คิดเป็น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11: แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าแรง 

 

ตน้ทุนค่าแรง

ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.เงินเดือน   46,138,235   3,844,853   840,645  

2. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง   7,322,120   610,177   383,278  

3. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ   2,316,131   193,011   256,034  

4. เงินประจาํตาํแหน่ง   1,558,680   129,890   124,062  

5. เงินสมทบประกนัสงัคม   578,562   48,214   34,894  

6. ค่าเช่าบา้น   210,000   17,500   28,196  

7. ค่าเล่าเรียนบุตร   198,642   16,554   26,494  

8. ค่าล่วงเวลา   178,650   14,888   38,986  

9. ค่าลงทะเบียน   178,000   14,833   26,620  

รวม      58,679,020   4,889,918   1,211,464  

 

 จากตารางท่ี 11 แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าแรง

เฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 4,889,918 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยสิบแปดบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 โดยเงินเดือนและค่าจา้งมีค่าเฉล่ียสงูสุด เท่ากบั 3,844,853 บาท รองลงมา

คือ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 610,177 บาท และค่าลงทะเบียนมีค่าเฉล่ียตํา่สุด เท่ากบั 14,833 

บาท 
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ตารางท่ี 10: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าแรง จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

1. เงินเดือนและค่าจา้ง           46,138,235          78.63  

2. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง              7,322,120          12.48  

3. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ              2,316,131            3.95  

4. เงินประจาํตาํแหน่ง              1,558,680            2.66  

5. เงินสมทบประกนัสงัคม                 578,562            0.99  

6. ค่าเช่าบา้น                 210,000            0.36  

7. ค่าเล่าเรียนบุตร                 198,642            0.34  

8. ค่าล่วงเวลา                 178,650            0.30  

9. ค่าลงทะเบียน                 178,000            0.30  

รวม           58,679,020        100.00  

 

 จากตารางท่ี 10 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมด 

เท่ากบั 58,679,020 บาท (หา้สิบแปดลา้นหกแสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัยีสิ่บบาท) เม่ือนํามาจาํแนกตามประเภทตน้ทุน  

พบวา่ เงินเดือนและค่าจา้งสงูสุด เท่ากบั 46,138,235 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 78.63 รองลงมาคือ ค่าใชจ้า่ยในการ

เดินทาง เท่ากบั 7,322,120 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.48 และค่าลงทะเบียนตํา่สุด เท่ากบั 178,000 บาท คิดเป็น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 0.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 11: แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าแรง 

 

ตน้ทุนค่าแรง

ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1.เงินเดือน   46,138,235   3,844,853   840,645  

2. ค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง   7,322,120   610,177   383,278  

3. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ   2,316,131   193,011   256,034  

4. เงินประจาํตาํแหน่ง   1,558,680   129,890   124,062  

5. เงินสมทบประกนัสงัคม   578,562   48,214   34,894  

6. ค่าเช่าบา้น   210,000   17,500   28,196  

7. ค่าเล่าเรียนบุตร   198,642   16,554   26,494  

8. ค่าล่วงเวลา   178,650   14,888   38,986  

9. ค่าลงทะเบียน   178,000   14,833   26,620  

รวม      58,679,020   4,889,918   1,211,464  

 

 จากตารางท่ี 11 แสดงตน้ทุนค่าแรงเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าแรง

เฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 4,889,918 บาท (ส่ีลา้นแปดแสนแปดหม่ืนเกา้พนัเกา้รอ้ยสิบแปดบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 โดยเงินเดือนและค่าจา้งมีค่าเฉล่ียสงูสุด เท่ากบั 3,844,853 บาท รองลงมา

คือ ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 610,177 บาท และค่าลงทะเบียนมีค่าเฉล่ียตํา่สุด เท่ากบั 14,833 

บาท 
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ตน้ทุนค่าวสัด ุ(material cost; MC) 

ตน้ทุนค่าวสัดุ รวมถึง นอกจากค่าวสัดุต่างๆ ยงัรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าจา้งเหมา ค่าน้ํามนั

เช้ือเพลิง และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ ในท่ีน้ีนําเสนอตน้ทุนค่าวสัดุ โดย จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนก

ตามหน่วยตน้ทุน และจาํแนกตามประเภทตน้ทุน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 12: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจาํแนกตามศนูยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ  ตน้ทุนค่าวสัด ุ(บาท)   รอ้ยละ  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   3,864,584   12.57  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   3,590,173   11.68  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   2,791,690   9.08  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   2,661,620   8.66  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   2,655,171   8.64  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   2,566,913   8.35  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   2,517,531   8.19  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,463,043   8.01  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,169,396   7.06  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,100,208   6.83  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,787,646   5.81  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   1,580,108   5.14  

รวม  30,748,083   100.00  

 

 จากตารางท่ี 12 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด 

เท่ากบั 30,748,083 บาท (สามสิบลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพนัแปดสิบสามบาท) ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 2,562,340 บาท (สองลา้นหา้แสนหกหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  658,383 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนค่าวสัดุสงูสุด เท่ากบั 3,864,584 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.57 

รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนค่าวสัดุ เท่ากบั 3,590,173 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.68 และศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนค่าวสัดุตํา่สุดเท่ากบั 1,580,108 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 13: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าวสัด ุ(บาท)   รอ้ยละ  

F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   9,586,112   31.18  

F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   8,369,311   27.22  

F3  งานจดัการความรู ้  3,374,020   10.97  

F2  งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   2,137,185   6.95  

F5  งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   1,461,274   4.75  

S1  งานการเจา้หน้าท่ี   1,136,982   3.70  

F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   1,031,399   3.35  

S6  งานจดัการทัว่ไป   893,814   2.91  

S4  งานธุรการ   759,646   2.47  

S3  งานพสัดุ   695,628   2.26  

S2  งานการเงินและบญัชี   656,320   2.13  

S5  งานยานพาหนะ   646,392   2.10  

 รวม  30,748,083   100.00  

 

 จากตารางท่ี 13 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า งานสนับสนุนและพฒันา

เครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าวสัดุสงูสุด เท่ากบั 9,586,112 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.18 รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและ

สมัมนา (F4) เท่ากบั 8,369,312 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.22 และงานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าวสัดุตํา่สุด 

เท่ากบั 646,392 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.10 
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ตน้ทุนค่าวสัด ุ(material cost; MC) 

ตน้ทุนค่าวสัดุ รวมถึง นอกจากค่าวสัดุต่างๆ ยงัรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าจา้งเหมา ค่าน้ํามนั

เช้ือเพลิง และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินโครงการ ในท่ีน้ีนําเสนอตน้ทุนค่าวสัดุ โดย จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนก

ตามหน่วยตน้ทุน และจาํแนกตามประเภทตน้ทุน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 12: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจาํแนกตามศนูยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ  ตน้ทุนค่าวสัด ุ(บาท)   รอ้ยละ  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   3,864,584   12.57  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   3,590,173   11.68  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   2,791,690   9.08  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   2,661,620   8.66  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   2,655,171   8.64  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   2,566,913   8.35  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   2,517,531   8.19  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,463,043   8.01  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,169,396   7.06  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,100,208   6.83  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,787,646   5.81  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   1,580,108   5.14  

รวม  30,748,083   100.00  

 

 จากตารางท่ี 12 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด 

เท่ากบั 30,748,083 บาท (สามสิบลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพนัแปดสิบสามบาท) ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 2,562,340 บาท (สองลา้นหา้แสนหกหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั  658,383 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนค่าวสัดุสงูสุด เท่ากบั 3,864,584 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.57 

รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนค่าวสัดุ เท่ากบั 3,590,173 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.68 และศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนค่าวสัดุตํา่สุดเท่ากบั 1,580,108 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 13: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าวสัด ุ(บาท)   รอ้ยละ  

F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   9,586,112   31.18  

F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   8,369,311   27.22  

F3  งานจดัการความรู ้  3,374,020   10.97  

F2  งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   2,137,185   6.95  

F5  งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   1,461,274   4.75  

S1  งานการเจา้หน้าท่ี   1,136,982   3.70  

F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   1,031,399   3.35  

S6  งานจดัการทัว่ไป   893,814   2.91  

S4  งานธุรการ   759,646   2.47  

S3  งานพสัดุ   695,628   2.26  

S2  งานการเงินและบญัชี   656,320   2.13  

S5  งานยานพาหนะ   646,392   2.10  

 รวม  30,748,083   100.00  

 

 จากตารางท่ี 13 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า งานสนับสนุนและพฒันา

เครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าวสัดุสงูสุด เท่ากบั 9,586,112 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 31.18 รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและ

สมัมนา (F4) เท่ากบั 8,369,312 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.22 และงานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าวสัดุตํา่สุด 

เท่ากบั 646,392 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.10 
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ตารางท่ี 14: แสดงตน้ทุนค่าวสัดเุฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 

 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 

 

รวมตน้ทุนค่าวสัด ุ

(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   9,586,112   798,843   430,083  

F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   8,369,311   697,443   360,923  

F3  งานจดัการความรู ้  3,374,020   281,168   256,157  

F2  งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   2,137,185   178,099   232,981  

F5  งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   1,461,274   121,773   109,820  

S1  งานการเจา้หน้าท่ี   1,136,982   94,749   87,326  

F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   1,031,399   85,950   76,019  

S6  งานจดัการทัว่ไป   893,814   74,485   43,230  

S4  งานธุรการ   759,646   63,304   38,281  

S3  งานพสัดุ   695,628   57,969   29,499  

S2  งานการเงินและบญัชี   656,320   54,693   21,966  

S5  งานยานพาหนะ   646,392   53,866   26,641  

 รวม  30,748,083   2,562,340   658,383  

 

 จากตารางท่ี 14 แสดงตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุ

เฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2,562,340 บาท (สองลา้นหา้แสนหกหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 658,383 โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิตสงูสุด เท่ากบั 798,843 บาท รองลงมาคืองานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 697,443 บาท และงาน

ยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่สุด เท่ากบั 53,866 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 15: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

1. ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ   21,883,596   71.17  

2. ค่าเช่ารถตู ้  2,755,553   8.96  

3. ค่าสาธารณูปโภค  2,410,264   7.84  

4. ค่าวสัดุอื่นๆ  1,971,889   6.41  

5. ค่าจา้งเหมา  1,039,737   3.38  

6. ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง  687,044   2.23  

รวม  30,748,083   100.00  

 

 จากตารางท่ี 15 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด 

เท่ากบั 30,748,083 บาท (สามสิบลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพนัแปดสิบสามบาท) เม่ือนํามาจาํแนกตามประเภท

ตน้ทุน พบวา่ ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสงูสุด เท่ากบั 21,883,596 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.17 รองลงมาคือ

ค่าเช่ารถตู ้เท่ากบั  2,755,553 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.96 และค่าน้ํามนัเช้ือเพลิงตํา่สุด เท่ากบั 687,044 บาท คิด

เป็นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.23 
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ตารางท่ี 14: แสดงตน้ทุนค่าวสัดเุฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 

 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 

 

รวมตน้ทุนค่าวสัด ุ

(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F1  งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   9,586,112   798,843   430,083  

F4  งานฝึกอบรมและสมัมนา   8,369,311   697,443   360,923  

F3  งานจดัการความรู ้  3,374,020   281,168   256,157  

F2  งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   2,137,185   178,099   232,981  

F5  งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   1,461,274   121,773   109,820  

S1  งานการเจา้หน้าท่ี   1,136,982   94,749   87,326  

F6  งานวิกฤตสุขภาพจิต   1,031,399   85,950   76,019  

S6  งานจดัการทัว่ไป   893,814   74,485   43,230  

S4  งานธุรการ   759,646   63,304   38,281  

S3  งานพสัดุ   695,628   57,969   29,499  

S2  งานการเงินและบญัชี   656,320   54,693   21,966  

S5  งานยานพาหนะ   646,392   53,866   26,641  

 รวม  30,748,083   2,562,340   658,383  

 

 จากตารางท่ี 14 แสดงตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุ

เฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2,562,340 บาท (สองลา้นหา้แสนหกหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 658,383 โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิตสงูสุด เท่ากบั 798,843 บาท รองลงมาคืองานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 697,443 บาท และงาน

ยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่สุด เท่ากบั 53,866 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 15: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัด ุจาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

1. ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ   21,883,596   71.17  

2. ค่าเช่ารถตู ้  2,755,553   8.96  

3. ค่าสาธารณูปโภค  2,410,264   7.84  

4. ค่าวสัดุอื่นๆ  1,971,889   6.41  

5. ค่าจา้งเหมา  1,039,737   3.38  

6. ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง  687,044   2.23  

รวม  30,748,083   100.00  

 

 จากตารางท่ี 15 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด 

เท่ากบั 30,748,083 บาท (สามสิบลา้นเจ็ดแสนส่ีหม่ืนแปดพนัแปดสิบสามบาท) เม่ือนํามาจาํแนกตามประเภท

ตน้ทุน พบวา่ ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสงูสุด เท่ากบั 21,883,596 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.17 รองลงมาคือ

ค่าเช่ารถตู ้เท่ากบั  2,755,553 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.96 และค่าน้ํามนัเช้ือเพลิงตํา่สุด เท่ากบั 687,044 บาท คิด

เป็นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 2.23 
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ตารางท่ี 16: แสดงตน้ทุนค่าวสัดเุฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ

 

ตน้ทุนค่าวสัดุ

ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ   21,883,596   1,823,633   572,647  

2. ค่าเช่ารถตู ้  2,755,553   229,629   126,582  

3. ค่าสาธารณูปโภค  2,410,264   200,855   216,331  

4. ค่าวสัดุอื่นๆ  1,971,889   164,324   206,355  

5. ค่าจา้งเหมา  1,039,737   94,522   59,198  

6. ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง  687,044   57,254   37,052  

รวม  30,748,083   2,562,340   658,383  

 

 จากตารางท่ี 16 แสดงตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่า

วสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2,562,340 บาท (สองลา้นหา้แสนหกหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 658,383 โดยค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ียสงูสุด เท่ากบั 1,823,633 บาท 

รองลงมาคือ ค่าเช่ารถตู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 229,629 บาท และค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง มีค่าเฉล่ียตํา่สุด เท่ากบั  57,254 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) 

ตน้ทุนค่าลงทุน ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง ในท่ีน้ีนําเสนอตน้ทุนค่าลงทุน โดย 

จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน และจาํแนกตามหน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 17: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  ตน้ทุนค่าลงทุน  รอ้ยละ  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   37,256   580,000   617,256   16.99  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   154,256   420,000   574,256   15.80  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   189,924   318,786   508,710   14.00  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   384,073   -     384,073   10.57  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   41,831   318,000   359,831   9.90  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   10,000   318,000   328,000   9.03  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   65,992   179,200   245,192   6.75  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   185,141   -     185,141   5.10  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   23,633   159,393   183,026   5.04  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   10,446   153,200   163,646   4.50  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   46,125   -     46,125   1.27  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   38,217   -     38,217   1.05  

รวม  1,186,894   2,446,579   3,633,473   100.00  

หมายเหตุ : อาคารท่ีทาํการของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1, 5, 7 และ 10 มีอายุการใชง้านเกิน 25 ปี ตามขอ้กาํหนดอายุ

การใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา 

 

 จากตารางท่ี 17 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด 

เท่ากบั 3,633,473 บาท (สามลา้นหกแสนสามหม่ืนสามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสามบาท) แยกเป็นค่าเส่ือมราคาของ

ครุภณัฑ ์1,186,894 บาท และค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 2,446,579 บาท 

มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 302,789 บาท (สามแสนสองพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบเกา้บาท) 

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  193,584 โดยศนูยสุ์ขภาพจติท่ี 15 มีตน้ทุนค่าลงทุนสงูสุด เท่ากบั 617,256 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 16.99 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนค่าลงทุน เท่ากบั 574,256 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

15.80 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนค่าลงทุนตํา่สุดเท่ากบั 38,217 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.05 
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ตารางท่ี 16: แสดงตน้ทุนค่าวสัดเุฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ

 

ตน้ทุนค่าวสัดุ

ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการ   21,883,596   1,823,633   572,647  

2. ค่าเช่ารถตู ้  2,755,553   229,629   126,582  

3. ค่าสาธารณูปโภค  2,410,264   200,855   216,331  

4. ค่าวสัดุอื่นๆ  1,971,889   164,324   206,355  

5. ค่าจา้งเหมา  1,039,737   94,522   59,198  

6. ค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง  687,044   57,254   37,052  

รวม  30,748,083   2,562,340   658,383  

 

 จากตารางท่ี 16 แสดงตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนค่า

วสัดุเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2,562,340 บาท (สองลา้นหา้แสนหกหม่ืนสองพนัสามรอ้ยส่ีสิบบาท) มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 658,383 โดยค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการมีค่าเฉล่ียสงูสุด เท่ากบั 1,823,633 บาท 

รองลงมาคือ ค่าเช่ารถตู ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 229,629 บาท และค่าน้ํามนัเช้ือเพลิง มีค่าเฉล่ียตํา่สุด เท่ากบั  57,254 

บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) 

ตน้ทุนค่าลงทุน ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง ในท่ีน้ีนําเสนอตน้ทุนค่าลงทุน โดย 

จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน และจาํแนกตามหน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 17: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสรา้ง  ตน้ทุนค่าลงทุน  รอ้ยละ  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   37,256   580,000   617,256   16.99  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   154,256   420,000   574,256   15.80  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   189,924   318,786   508,710   14.00  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   384,073   -     384,073   10.57  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   41,831   318,000   359,831   9.90  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   10,000   318,000   328,000   9.03  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   65,992   179,200   245,192   6.75  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   185,141   -     185,141   5.10  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   23,633   159,393   183,026   5.04  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   10,446   153,200   163,646   4.50  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   46,125   -     46,125   1.27  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   38,217   -     38,217   1.05  

รวม  1,186,894   2,446,579   3,633,473   100.00  

หมายเหตุ : อาคารท่ีทาํการของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1, 5, 7 และ 10 มีอายุการใชง้านเกิน 25 ปี ตามขอ้กาํหนดอายุ

การใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา 

 

 จากตารางท่ี 17 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด 

เท่ากบั 3,633,473 บาท (สามลา้นหกแสนสามหม่ืนสามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสามบาท) แยกเป็นค่าเส่ือมราคาของ

ครุภณัฑ ์1,186,894 บาท และค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 2,446,579 บาท 

มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 302,789 บาท (สามแสนสองพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบเกา้บาท) 

มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  193,584 โดยศนูยสุ์ขภาพจติท่ี 15 มีตน้ทุนค่าลงทุนสงูสุด เท่ากบั 617,256 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 16.99 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนค่าลงทุน เท่ากบั 574,256 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

15.80 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนค่าลงทุนตํา่สุดเท่ากบั 38,217 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 1.05 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556

42

ตารางท่ี 18: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าลงทุน (บาท)   รอ้ยละ  

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   338,810   9.32  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   331,575   9.13  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   321,646   8.85  

S6 งานจดัการทัว่ไป   317,871   8.75  

F3 งานจดัการความรู ้  316,993   8.72  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา   315,145   8.67  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต   314,532   8.66  

S5 งานยานพาหนะ   286,639   7.89  

S4 งานธุรการ   279,570   7.69  

S2 งานการเงินและบญัชี   272,305   7.49  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี   269,770   7.42  

S3 งานพสัดุ   268,617   7.39  

 รวม  3,633,473   100.00  

 

 จากตารางท่ี 18 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า งานสนับสนุนและพฒันา

เครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าลงทุนสงูสุด เท่ากบั 338,810 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.32 รองลงมาคือ งานฐานขอ้มลูและ

เครือขา่ย (F5) เท่ากบั 331,575 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.13 และงานพสัดุ (S3) มีตน้ทุนค่าลงทุนตํา่สุด เท่ากบั 

268,617 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 19: แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 

 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 

 

รวมตน้ทุนค่าลงทุน 

(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   338,810   28,234   16,820  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   331,575   27,631   18,115  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   321,646   26,804   16,737  

S6 งานจดัการทัว่ไป   317,871   26,489   16,137  

F3 งานจดัการความรู ้  316,993   26,416   17,166  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา   315,145   26,262   17,597  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต   314,532   26,211   17,353  

S5 งานยานพาหนะ   286,639   23,887   16,473  

S4 งานธุรการ   279,570   23,298   16,104  

S2 งานการเงินและบญัชี   272,305   22,692   16,416  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี   269,770   22,481   15,872  

S3 งานพสัดุ   268,617   22,385   16,180  

 รวม  3,633,473   302,789   193,584  

 

 จากตารางท่ี 19 แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่า

ลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 302,789 บาท (สามแสนสองพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบเกา้บาท) มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 193,584 โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต

สงูสุด เท่ากบั 28,234 บาท รองลงมาคืองานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) เท่ากบั 27,631 บาท และงานพสัดุ 

(S3) มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่สุด เท่ากบั 22,385 บาท 
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ตารางท่ี 18: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั ช่ือหน่วยตน้ทุน  ตน้ทุนค่าลงทุน (บาท)   รอ้ยละ  

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   338,810   9.32  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   331,575   9.13  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   321,646   8.85  

S6 งานจดัการทัว่ไป   317,871   8.75  

F3 งานจดัการความรู ้  316,993   8.72  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา   315,145   8.67  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต   314,532   8.66  

S5 งานยานพาหนะ   286,639   7.89  

S4 งานธุรการ   279,570   7.69  

S2 งานการเงินและบญัชี   272,305   7.49  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี   269,770   7.42  

S3 งานพสัดุ   268,617   7.39  

 รวม  3,633,473   100.00  

 

 จากตารางท่ี 18 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบว่า งานสนับสนุนและพฒันา

เครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าลงทุนสงูสุด เท่ากบั 338,810 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.32 รองลงมาคือ งานฐานขอ้มลูและ

เครือขา่ย (F5) เท่ากบั 331,575 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 9.13 และงานพสัดุ (S3) มีตน้ทุนค่าลงทุนตํา่สุด เท่ากบั 

268,617 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 19: แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน 
 

รหสั 

 

ช่ือหน่วยตน้ทุน 

 

รวมตน้ทุนค่าลงทุน 

(บาท) 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   338,810   28,234   16,820  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย   331,575   27,631   18,115  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา   321,646   26,804   16,737  

S6 งานจดัการทัว่ไป   317,871   26,489   16,137  

F3 งานจดัการความรู ้  316,993   26,416   17,166  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา   315,145   26,262   17,597  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต   314,532   26,211   17,353  

S5 งานยานพาหนะ   286,639   23,887   16,473  

S4 งานธุรการ   279,570   23,298   16,104  

S2 งานการเงินและบญัชี   272,305   22,692   16,416  

S1 งานการเจา้หน้าท่ี   269,770   22,481   15,872  

S3 งานพสัดุ   268,617   22,385   16,180  

 รวม  3,633,473   302,789   193,584  

 

 จากตารางท่ี 19 แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามหน่วยตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่า

ลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 302,789 บาท (สามแสนสองพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบเกา้บาท) มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 193,584 โดยงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต

สงูสุด เท่ากบั 28,234 บาท รองลงมาคืองานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) เท่ากบั 27,631 บาท และงานพสัดุ 

(S3) มีตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่สุด เท่ากบั 22,385 บาท 
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ตารางท่ี 20: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 2,446,579  67.33  

2. ค่าครุภณัฑ ์ 1,186,894 32.67  

รวม 3,633,473  100.00  

 

 จากตารางท่ี 20 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด 

เท่ากบั 3,633,473 บาท (สามลา้นหกแสนสามหม่ืนสามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสามบาท) เม่ือนํามาจาํแนกตามประเภท

ตน้ทุน พบวา่ เป็นค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง เท่ากบั 2,446,579 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.33 และค่า

เส่ือมราคาของครุภณัฑ ์เท่ากบั 1,186,894 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.67 

 ทั้งน้ี มีครุภณัฑท่ี์อายุการใชง้านเกินตามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มี

ค่าเส่ือมราคา ตามมลูค่าท่ีไดม้า 9,337,950 บาท และอาคารท่ีทาํการของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1, 5, 7 และ 10 มีอายุ

การใชง้านเกิน 25 ปี ตามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา 

 

 

ตารางท่ี 21: แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าลงทุน 

 

ตน้ทุนค่าลงทุน

ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 2,446,579  203,882  190,418  

2. ค่าครุภณัฑ ์ 1,186,894 98,908  111,237  

รวม  3,633,473 302,789  193,584  

 

 จากตารางท่ี 21 แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่า

ลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 302,789 บาท (สามแสนสองพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบเกา้บาท) มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 193,584 โดยค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้งมีค่าเฉล่ียสงูสุด เท่ากบั 190,418 บาท และค่าครุภณัฑ ์มี

ค่าเฉล่ียตํา่สุด เท่ากบั  111,237 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 
 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุน เป็นผลรวมของตน้ทุนค่าแรง (labor 

costs; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material costs; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital costs; CC) ของหน่วยตน้ทุนน้ันๆ รวม

ทั้งส้ินมีตน้ทุนทางตรง 12 หน่วยตน้ทุน เป็นหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) จาํนวน 6 หน่วย 

และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) จาํนวน 6 หน่วย ในท่ีน้ีนําเสนอตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

โดย จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต และจาํแนกตามหน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 22: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

 

หน่วยตน้ทุน 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  6,486,400 

(11.05%)  

64.08  3,590,173 

(11.68%) 

35.47  46,125 

(1.27%)   

0.46  10,122,698 

(10.88%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15  6,771,934 

(11.54%)   

67.42  2,655,171 

(8.64%)    

26.43  617,256 

(16.99%)   

6.15  10,044,361 

(10.79%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  4,947,096 

(8.43%)  

55.90  3,864,584 

(12.57%)   

43.67  38,217 

(1.05%)   

0.43  8,849,897 

(9.51 %)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  6,597,506 

(11.24%)   

77.17  1,787,646 

(5.81%)    

20.91  163,646 

(4.50%)   

1.91  8,548,798 

(9.19 %)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  5,475,265 

(9.33%)      

68.68  2,169,396 

(7.06%)   

27.21  328,000 

(9.03%) 

4.11  7,972,661 

(8.57%)       

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  4,922,628 

(8.39%)   

64.51  2,463,043 

(8.01%)       

32.28  245,192 

(6.75%)        

3.21  7,630,863 

(8.20%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  4,231,052 

(7.21%)   

59.78  2,661,620 

(8.66%)    

37.61  185,141 

(5.10%) 

2.62  7,077,813 

(7.61%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  4,011,443 

(6.84%)    

57.42  2,791,690 

(9.08 %)   

39.96  183,026 

(5.04%)    

2.62  6,986,159 

(7.51%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  4,030,700 

(6.87%)   

57.73  2,566,913 

  (8.35 %)   

36.77  384,073 

(10.57%)   

5.50  6,981,686 

(7.50%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  4,475,124 

(7.63%)   

67.50  1,580,108 

(5.14 %) 

23.83  574,256 

(15.80%)    

8.66  6,629,488 

(7.12%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  3,257,101 

(5.55%)   

51.84  2,517,531 

(8.19%)   

40.07  508,710 

(14.00%) 

8.10  6,283,342 

(6.75%)      

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  3,472,771 

(5.92%)  

58.54  2,100,208 

(6.83 %)     

35.40  359,831 

(9.90%)      

6.07  5,932,810 

(6.38%)     

100.00  

รวม 58,679,020 

(100.00%)       

63.05  30,748,083 

(100.00%)        

33.04  3,633,473 

(100.00%)        

3.90  93,060,576 

(100.00%)        

100.00  

ค่าเฉล่ีย 4,889,918   2,562,340   302,789   7,755,048   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,211,464   658,383   193,584   1,386,281   
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ตารางท่ี 20: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าวสัด ุ จาํนวนเงิน (บาท) รอ้ยละ 

1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 2,446,579  67.33  

2. ค่าครุภณัฑ ์ 1,186,894 32.67  

รวม 3,633,473  100.00  

 

 จากตารางท่ี 20 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุน จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด 

เท่ากบั 3,633,473 บาท (สามลา้นหกแสนสามหม่ืนสามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบสามบาท) เม่ือนํามาจาํแนกตามประเภท

ตน้ทุน พบวา่ เป็นค่าเส่ือมราคาของท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง เท่ากบั 2,446,579 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.33 และค่า

เส่ือมราคาของครุภณัฑ ์เท่ากบั 1,186,894 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.67 

 ทั้งน้ี มีครุภณัฑท่ี์อายุการใชง้านเกินตามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มี

ค่าเส่ือมราคา ตามมลูค่าท่ีไดม้า 9,337,950 บาท และอาคารท่ีทาํการของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1, 5, 7 และ 10 มีอายุ

การใชง้านเกิน 25 ปี ตามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา 

 

 

ตารางท่ี 21: แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียตอ่ศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามประเภทตน้ทุน 
 

ประเภทตน้ทุนค่าลงทุน 

 

ตน้ทุนค่าลงทุน

ทั้งหมด 

ค่าเฉล่ียตอ่ 

ศูนยส์ุขภาพจติ 

สว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

1. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง 2,446,579  203,882  190,418  

2. ค่าครุภณัฑ ์ 1,186,894 98,908  111,237  

รวม  3,633,473 302,789  193,584  

 

 จากตารางท่ี 21 แสดงตน้ทุนค่าลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตามประเภทตน้ทุน พบวา่ ตน้ทุนค่า

ลงทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 302,789 บาท (สามแสนสองพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบเกา้บาท) มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 193,584 โดยค่าท่ีดินและส่ิงก่อสรา้งมีค่าเฉล่ียสงูสุด เท่ากบั 190,418 บาท และค่าครุภณัฑ ์มี

ค่าเฉล่ียตํา่สุด เท่ากบั  111,237 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 
 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุน เป็นผลรวมของตน้ทุนค่าแรง (labor 

costs; LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (material costs; MC) และตน้ทุนค่าลงทุน (capital costs; CC) ของหน่วยตน้ทุนน้ันๆ รวม

ทั้งส้ินมีตน้ทุนทางตรง 12 หน่วยตน้ทุน เป็นหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) จาํนวน 6 หน่วย 

และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) จาํนวน 6 หน่วย ในท่ีน้ีนําเสนอตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

โดย จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต และจาํแนกตามหน่วยตน้ทุน ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 22: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

 

หน่วยตน้ทุน 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  6,486,400 

(11.05%)  

64.08  3,590,173 

(11.68%) 

35.47  46,125 

(1.27%)   

0.46  10,122,698 

(10.88%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15  6,771,934 

(11.54%)   

67.42  2,655,171 

(8.64%)    

26.43  617,256 

(16.99%)   

6.15  10,044,361 

(10.79%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  4,947,096 

(8.43%)  

55.90  3,864,584 

(12.57%)   

43.67  38,217 

(1.05%)   

0.43  8,849,897 

(9.51 %)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  6,597,506 

(11.24%)   

77.17  1,787,646 

(5.81%)    

20.91  163,646 

(4.50%)   

1.91  8,548,798 

(9.19 %)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  5,475,265 

(9.33%)      

68.68  2,169,396 

(7.06%)   

27.21  328,000 

(9.03%) 

4.11  7,972,661 

(8.57%)       

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  4,922,628 

(8.39%)   

64.51  2,463,043 

(8.01%)       

32.28  245,192 

(6.75%)        

3.21  7,630,863 

(8.20%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  4,231,052 

(7.21%)   

59.78  2,661,620 

(8.66%)    

37.61  185,141 

(5.10%) 

2.62  7,077,813 

(7.61%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  4,011,443 

(6.84%)    

57.42  2,791,690 

(9.08 %)   

39.96  183,026 

(5.04%)    

2.62  6,986,159 

(7.51%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7  4,030,700 

(6.87%)   

57.73  2,566,913 

  (8.35 %)   

36.77  384,073 

(10.57%)   

5.50  6,981,686 

(7.50%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  4,475,124 

(7.63%)   

67.50  1,580,108 

(5.14 %) 

23.83  574,256 

(15.80%)    

8.66  6,629,488 

(7.12%)    

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  3,257,101 

(5.55%)   

51.84  2,517,531 

(8.19%)   

40.07  508,710 

(14.00%) 

8.10  6,283,342 

(6.75%)      

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  3,472,771 

(5.92%)  

58.54  2,100,208 

(6.83 %)     

35.40  359,831 

(9.90%)      

6.07  5,932,810 

(6.38%)     

100.00  

รวม 58,679,020 

(100.00%)       

63.05  30,748,083 

(100.00%)        

33.04  3,633,473 

(100.00%)        

3.90  93,060,576 

(100.00%)        

100.00  

ค่าเฉล่ีย 4,889,918   2,562,340   302,789   7,755,048   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1,211,464   658,383   193,584   1,386,281   
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จากตารางท่ี 22 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

ศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสาม

ลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) จาํนวน 58,679,020 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 63.05 ค่าวสัดุ (MC) จาํนวน 30,748,083 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.04 และค่าลงทุน (CC) จาํนวน 

3,633,473 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.90 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 7,755,048 บาท (เจ็ดลา้น

เจ็ดแสนหา้หม่ืนหา้พนัส่ีสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,386,281 โดยแต่ละองคป์ระกอบของ

ตน้ทุน มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย 4,889,918 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1,211,464  ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 2,562,340 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

658,383 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 302,789 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 193,584 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนเท่ากบั 10,122,698 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.88 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนเท่ากบั 10,044,361 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

10.79 และตํา่ท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนเท่ากบั 5,932,810 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 23: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (functional cost centers: FCC) จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานหลกั 

(FCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   3,534,173 

(10.15%)   

54.12  

  

 2,953,464 

(11.38%)   

45.23  

 

 42,335 

(2.18%)   

0.65  

  

 6,529,972 

(10.41%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   4,098,594 

(11.77%)   

62.84  

  

 2,115,468 

(8.15%)   

32.43  

 

 308,628 

(15.92%)   

4.73  

  

 6,522,690 

(10.40%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   4,627,979 

(13.29%)   

74.36  

  

 1,519,360 

(5.85%)   

24.41  

 

 76,600 

(3.95%)  

1.23  

  

 6,223,939 

(9.92%)  

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   3,041,712 

(8.73%)   

49.56  

  

 3,079,462 

(11.86%)   

50.18  

 

 15,876 

(0.82%)   

0.26  

  

 6,137,050 

(9.78%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   2,913,985 

(8.37%)   

54.57  

  

 2,333,775 

(8.99%)   

43.70  

 

 92,570 

(4.77%)   

1.73  

  

 5,340,330 

(8.51%)   

100.00   

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   2,549,632 

(7.32%)   

48.56  

  

 2,601,295 

(10.02%)   

49.54  

  

 99,997 

(5.16%)   

1.90  

  

 5,250,924 

(8.37%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   2,658,716 

(7.63%)   

52.13  

  

 2,183,810 

(8.41%)   

42.82  

 

 257,458 

(13.28%)  

5.05  

  

 5,099,984 

(8.13%)   

100.00   

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   3,011,784 

(8.65%)   

60.48  

  

 1,803,614 

(6.95%)   

36.22  

 

 164,000 

(8.46%)   

3.29  

  

 4,979,398 

(7.94%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,308,444 

(6.63%)   

49.71  

  

 2,212,507 

(8.52%)   

47.65  

 

 122,596 

(6.32%)   

2.64  

 

 4,643,547 

(7.40%)  

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   1,985,622 

(5.70%)   

43.49  

  

 2,283,916 

(8.80%)   

50.02  

 

 296,218 

(15.28%)   

6.49  

 

 4,565,756 

(7.28%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,022,043 

(5.81%)   

53.95  

  

 1,550,660 

(5.97%)   

41.37  

 

 175,295 

(9.04%)   

4.68  

  

 3,747,998 

(5.98%)   

100.00   

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,074,773 

(5.96%)   

56.32  

 

 1,321,974 

(5.09%)   

35.89  

 

 287,128 

(14.81%)   

7.79  

  

 3,683,875 

(5.87%)   

100.00 

รวม 34,827,457 

(100.00%)   

55.52      25,959,305 

(100.00%)   

41.39 1,938,701 

(100.00%)   

3.09 62,725,463 

(100.00%)   

100.00 

ค่าเฉล่ีย  2,902,288    2,163,275    161,558    5,227,122   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  835,368    550,329    103,416    983,307   

 

จากตารางท่ี 23 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วย

ตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) 

ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 62,725,463 บาท (หกสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัส่ี

รอ้ยหกสิบสามบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 55.52 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 41.39 และ

ค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 3.09 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 5,227,122 

บาท (หา้ลา้นสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงรอ้ยยีสิ่บสองบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 983,307 โดยแต่ละ

องคป์ระกอบของตน้ทุน มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย 2,902,288 บาท มี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 835,368 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 2,163,275 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 550,329 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 161,558 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 103,416 
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จากตารางท่ี 22 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

ศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสาม

ลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) จาํนวน 58,679,020 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 63.05 ค่าวสัดุ (MC) จาํนวน 30,748,083 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.04 และค่าลงทุน (CC) จาํนวน 

3,633,473 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 3.90 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 7,755,048 บาท (เจ็ดลา้น

เจ็ดแสนหา้หม่ืนหา้พนัส่ีสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,386,281 โดยแต่ละองคป์ระกอบของ

ตน้ทุน มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย 4,889,918 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1,211,464  ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 2,562,340 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

658,383 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 302,789 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 193,584 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนเท่ากบั 10,122,698 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.88 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนเท่ากบั 10,044,361 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

10.79 และตํา่ท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนเท่ากบั 5,932,810 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 6.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 23: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (functional cost centers: FCC) จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานหลกั 

(FCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   3,534,173 

(10.15%)   

54.12  

  

 2,953,464 

(11.38%)   

45.23  

 

 42,335 

(2.18%)   

0.65  

  

 6,529,972 

(10.41%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   4,098,594 

(11.77%)   

62.84  

  

 2,115,468 

(8.15%)   

32.43  

 

 308,628 

(15.92%)   

4.73  

  

 6,522,690 

(10.40%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   4,627,979 

(13.29%)   

74.36  

  

 1,519,360 

(5.85%)   

24.41  

 

 76,600 

(3.95%)  

1.23  

  

 6,223,939 

(9.92%)  

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   3,041,712 

(8.73%)   

49.56  

  

 3,079,462 

(11.86%)   

50.18  

 

 15,876 

(0.82%)   

0.26  

  

 6,137,050 

(9.78%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   2,913,985 

(8.37%)   

54.57  

  

 2,333,775 

(8.99%)   

43.70  

 

 92,570 

(4.77%)   

1.73  

  

 5,340,330 

(8.51%)   

100.00   

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   2,549,632 

(7.32%)   

48.56  

  

 2,601,295 

(10.02%)   

49.54  

  

 99,997 

(5.16%)   

1.90  

  

 5,250,924 

(8.37%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   2,658,716 

(7.63%)   

52.13  

  

 2,183,810 

(8.41%)   

42.82  

 

 257,458 

(13.28%)  

5.05  

  

 5,099,984 

(8.13%)   

100.00   

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   3,011,784 

(8.65%)   

60.48  

  

 1,803,614 

(6.95%)   

36.22  

 

 164,000 

(8.46%)   

3.29  

  

 4,979,398 

(7.94%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,308,444 

(6.63%)   

49.71  

  

 2,212,507 

(8.52%)   

47.65  

 

 122,596 

(6.32%)   

2.64  

 

 4,643,547 

(7.40%)  

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   1,985,622 

(5.70%)   

43.49  

  

 2,283,916 

(8.80%)   

50.02  

 

 296,218 

(15.28%)   

6.49  

 

 4,565,756 

(7.28%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,022,043 

(5.81%)   

53.95  

  

 1,550,660 

(5.97%)   

41.37  

 

 175,295 

(9.04%)   

4.68  

  

 3,747,998 

(5.98%)   

100.00   

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,074,773 

(5.96%)   

56.32  

 

 1,321,974 

(5.09%)   

35.89  

 

 287,128 

(14.81%)   

7.79  

  

 3,683,875 

(5.87%)   

100.00 

รวม 34,827,457 

(100.00%)   

55.52      25,959,305 

(100.00%)   

41.39 1,938,701 

(100.00%)   

3.09 62,725,463 

(100.00%)   

100.00 

ค่าเฉล่ีย  2,902,288    2,163,275    161,558    5,227,122   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  835,368    550,329    103,416    983,307   

 

จากตารางท่ี 23 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วย

ตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) 

ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 62,725,463 บาท (หกสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัส่ี

รอ้ยหกสิบสามบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 55.52 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 41.39 และ

ค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 3.09 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 5,227,122 

บาท (หา้ลา้นสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงรอ้ยยีสิ่บสองบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 983,307 โดยแต่ละ

องคป์ระกอบของตน้ทุน มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย 2,902,288 บาท มี

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 835,368 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 2,163,275 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 550,329 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 161,558 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 103,416 
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หน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

มีตน้ทุนเท่ากบั 6,529,972 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.41 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนเท่ากบั 

6,522,690 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.40 และตํา่ท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนเท่ากบั 3,683,875 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 5.87 

 

ตารางท่ี 24: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยตน้ทุนงาน

สนบัสนุน (support cost centers: SCC) จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานสนบัสนุน 

(SCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   2,952,227 

(12.38%)  

82.17  

  

 636,709 

(13.30%)   

17.72  

 

 3,790 

(0.22%)   

0.11  

 

 3,592,726 

(11.84%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   2,673,340 

(11.21%)   

75.91  

  

 539,703 

(11.27%)   

15.33  

  

 308,628 

(18.21%)   

8.76  

  

 3,521,671 

(11.61%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,463,481 

(10.33%)   

82.30  

  

 365,781 

(7.64%)   

12.22  

 

 164,000 

(9.68%)   

5.48  

 

 2,993,262 

(9.87%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,614,184 

(10.96%)   

87.51  

  

 250,538 

(5.23%)   

8.39  

 

 122,596 

(7.23%)  

4.10  

 

 2,987,318 

(9.85%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,400,351 

(10.06%)   

81.49  

  

 258,134 

(5.39%)   

8.76  

 

 287,128 

(16.94%)  

9.75  

 

 2,945,613 

(9.71%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,905,384 

(7.99%)   

70.24  

  

 785,122 

(16.40%)   

28.94  

  

 22,341 

(1.32%)  

0.82  

 

 2,712,847 

(8.94 %)  

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,969,527 

(8.26%)   

84.72  

  

 268,286 

(5.60%)   

11.54  

 

 87,046 

(5.14%)   

3.74  

 

 2,324,859 

(7.66%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   1,450,728 

(6.08%)   

66.40  

  

 549,548 

(11.48%)   

25.15  

  

 184,536 

(10.89%)   

8.45  

 

 2,184,812 

(7.20%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,371,984 

(5.75%)   

72.91  

  

 383,104 

(8.00%)   

20.36  

  

 126,615 

(7.47%)   

6.73  

 

 1,881,703 

(6.20%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,317,067 

(5.52%)   

75.80  

  

 327,844 

(6.85%)   

18.87  

  

 92,570 

(5.46%)   

5.33  

 

 1,737,481 

(5.73%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   1,461,811 

(6.13%)   

84.24  

  

 190,394 

(3.98%)   

10.97  

 

 83,030 

  (4.90%) 

4.78  

 

 1,735,235 

(5.72%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   1,271,479 

(5.33%)   

74.03  

 

 233,615 

(4.88%)   

13.60  

  

 212,492 

(12.54%)   

12.37  

 

 1,717,586 

(5.66%)  

100.00  

รวม 23,851,563 

(100.00%)   

78.63   4,788,778 

(100.00%) 

15.79 1,694,772 

(100.00%)   

5.59 30,335,113 

(100.00%)  

100.00  

ค่าเฉล่ีย  1,987,630    399,065    141,231    2,527,926   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  610,765    186,917    94,895    690,451   

 

จากตารางท่ี 24 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วย

ตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) 

ของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 30,335,113 บาท (สามสิบลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนั

หน่ึงรอ้ยสิบสามบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 78.63 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 15.79 

และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 5.59 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

2,527,926 บาท (สองลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัเกา้รอ้ยยีสิ่บหกบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

690,451 โดยแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย  

1,987,630 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 610,765 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 399,065 บาท มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 186,917 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 141,231 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 94,895 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) ของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

10 มีตน้ทุนเท่ากบั 3,592,726 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.84 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนเท่ากบั  

3,521,671 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.61 และตํา่ท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนเท่ากบั 1,717,586 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 5.66 
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หน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

มีตน้ทุนเท่ากบั 6,529,972 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.41 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนเท่ากบั 

6,522,690 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.40 และตํา่ท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนเท่ากบั 3,683,875 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 5.87 

 

ตารางท่ี 24: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยตน้ทุนงาน

สนบัสนุน (support cost centers: SCC) จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานสนบัสนุน 

(SCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   2,952,227 

(12.38%)  

82.17  

  

 636,709 

(13.30%)   

17.72  

 

 3,790 

(0.22%)   

0.11  

 

 3,592,726 

(11.84%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   2,673,340 

(11.21%)   

75.91  

  

 539,703 

(11.27%)   

15.33  

  

 308,628 

(18.21%)   

8.76  

  

 3,521,671 

(11.61%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,463,481 

(10.33%)   

82.30  

  

 365,781 

(7.64%)   

12.22  

 

 164,000 

(9.68%)   

5.48  

 

 2,993,262 

(9.87%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,614,184 

(10.96%)   

87.51  

  

 250,538 

(5.23%)   

8.39  

 

 122,596 

(7.23%)  

4.10  

 

 2,987,318 

(9.85%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,400,351 

(10.06%)   

81.49  

  

 258,134 

(5.39%)   

8.76  

 

 287,128 

(16.94%)  

9.75  

 

 2,945,613 

(9.71%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,905,384 

(7.99%)   

70.24  

  

 785,122 

(16.40%)   

28.94  

  

 22,341 

(1.32%)  

0.82  

 

 2,712,847 

(8.94 %)  

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,969,527 

(8.26%)   

84.72  

  

 268,286 

(5.60%)   

11.54  

 

 87,046 

(5.14%)   

3.74  

 

 2,324,859 

(7.66%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   1,450,728 

(6.08%)   

66.40  

  

 549,548 

(11.48%)   

25.15  

  

 184,536 

(10.89%)   

8.45  

 

 2,184,812 

(7.20%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,371,984 

(5.75%)   

72.91  

  

 383,104 

(8.00%)   

20.36  

  

 126,615 

(7.47%)   

6.73  

 

 1,881,703 

(6.20%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,317,067 

(5.52%)   

75.80  

  

 327,844 

(6.85%)   

18.87  

  

 92,570 

(5.46%)   

5.33  

 

 1,737,481 

(5.73%)   

100.00  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   1,461,811 

(6.13%)   

84.24  

  

 190,394 

(3.98%)   

10.97  

 

 83,030 

  (4.90%) 

4.78  

 

 1,735,235 

(5.72%)   

100.00 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   1,271,479 

(5.33%)   

74.03  

 

 233,615 

(4.88%)   

13.60  

  

 212,492 

(12.54%)   

12.37  

 

 1,717,586 

(5.66%)  

100.00  

รวม 23,851,563 

(100.00%)   

78.63   4,788,778 

(100.00%) 

15.79 1,694,772 

(100.00%)   

5.59 30,335,113 

(100.00%)  

100.00  

ค่าเฉล่ีย  1,987,630    399,065    141,231    2,527,926   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  610,765    186,917    94,895    690,451   

 

จากตารางท่ี 24 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วย

ตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) 

ของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 30,335,113 บาท (สามสิบลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนั

หน่ึงรอ้ยสิบสามบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 78.63 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 15.79 

และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 5.59 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

2,527,926 บาท (สองลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัเกา้รอ้ยยีสิ่บหกบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

690,451 โดยแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัน้ี ตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย  

1,987,630 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 610,765 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 399,065 บาท มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 186,917 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 141,231 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เท่ากบั 94,895 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) ของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

10 มีตน้ทุนเท่ากบั 3,592,726 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.84 รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนเท่ากบั  

3,521,671 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.61 และตํา่ท่ีสุด คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนเท่ากบั 1,717,586 บาท คิด

เป็นรอ้ยละ 5.66 
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ตารางท่ี 25: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุน 
 

 

หน่วยตน้ทุน 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

งานสนับสนุนและพฒันา

เครือข่าย (F1) 

 9,153,112  

(15.60%) 

47.98   9,586,112 

(31.18%)  

 50.25   338,810 

(9.32%)  

 1.78  19,078,034 

(20.50%)  

100.00  

งานฝึกอบรมและ

สมัมนา (F4) 

 7,570,175 

(12.90%)  

46.57   8,369,311 

(27.22%)  

 51.49   315,145 

(8.67%)  

 1.94  16,254,631 

(17.47%)  

100.00  

งานกาํกบัดแูล ให ้

คาํปรึกษา (F2) 

 6,224,817 

(10.61%)  

71.68   2,137,185 

(6.95%)  

 24.61   321,646 

(8.85%)  

 3.70   8,683,648 

(9.33%)  

100.00  

งานจดัการความรู ้ 

(F3) 

 4,165,025 

(7.10%)  

53.02   3,374,020 

(10.97%)  

 42.95   316,993 

(8.72%)  

 4.04   7,856,038 

(8.44%)  

100.00  

งานจดัการทัว่ไป  

(S6) 

 5,487,161 

(9.35%)  

81.91   893,814 

(2.91%)  

 13.34   317,871 

(8.75%) 

 4.75   6,698,846 

(7.20%) 

100.00  

งานฐานขอ้มลูและ

เครือข่าย (F5) 

 4,428,480 

(7.55%)  

71.18   1,461,274 

(4.75%)  

 23.49   331,575 

(9.13%)  

 5.33   6,221,329 

(6.69%)  

100.00  

งานการเจา้หนา้ท่ี  

(S1) 

 3,784,327 

(6.45%)  

72.90   1,136,982 

(3.70%)  

 21.90   269,770 

(7.42%)  

 5.20   5,191,079 

(5.58%)  

100.00  

งานธุรการ  

(S4) 

 3,884,494 

(6.62%)  

78.89   759,646 

(2.47%) 

 15.43   279,570 

(7.69%)    

 5.68   4,923,710 

(5.29%)    

100.00  

งานพสัดุ  

(S3) 

 3,914,333 

(6.67%)  

80.24   695,628 

(2.26%)  

 14.26   268,617 

(7.39%)  

 5.51   4,878,578 

(5.24%)  

100.00  

งานการเงินและบญัช ี

(S2) 

 3,897,931 

(6.64%)  

80.76   656,320 

(2.13%)  

 13.60   272,305 

(7.49%)  

 5.64   4,826,556 

(5.19%)  

100.00  

งานวิกฤตสุขภาพจิต 

(F6) 

 3,285,849 

(5.60%)  

70.94   1,031,399 

(3.35%)  

 22.27   314,532 

(8.66%)  

 6.79   4,631,780 

(4.98%)  

100.00  

งานยานพาหนะ 

(S5) 

 2,883,316 

(4.91%)            

75.55   646,392 

(2.10%)             

 16.94   286,639 

(7.89%)          

 7.51   3,816,347 

(4.10%)        

100.00  

รวม 58,679,020 

(100.00%)  

63.05  30,748,083 

(100.00%)   

 33.04  3,633,473  

(100.00%) 

 3.90  93,060,576 

(100.00%)   

100.00  

ค่าเฉล่ีย  4,889,918    2,562,340    302,789    7,755,048   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1,883,038    3,108,693    25,564    4,875,747   

 

จากตารางท่ี 25 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (Total Direct Costs) เท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสามลา้นหก

หม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (Labor Costs) รอ้ยละ 63.05 ค่าวสัดุ 

(Material Costs) รอ้ยละ 33.04 และค่าลงทุน (Capital Costs) รอ้ยละ 3.90 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 7,755,048 บาท (เจ็ดลา้นเจ็ด

แสนหา้หม่ืนหา้พนัส่ีสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4,875,747  

หน่วยตน้ทุนท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนเท่ากบั 

19,078,034 บาท รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนเท่ากบั 16,254,631 บาท และตํา่ท่ีสุด คือ 

งานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนเท่ากบั 3,816,347 บาท 

 

ตารางท่ี 26: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานหลกั 

(FCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

งานสนับสนุนและ

พฒันาเครือข่าย (F1) 

9,153,112 

(26.28%) 

47.98 9,586,112 

(36.93%) 

50.25 338,810 

(17.48%) 

1.78 19,078,034 

(30.42%) 

100.00 

 

งานฝึกอบรมและ

สมัมนา (F4) 

7,570,175 

(27.74%) 

46.57 8,369,311 

(32.24%) 

51.49 315,145 

(16.26%) 

1.94 16,254,631 

(25.91%) 

100.00 

 

งานกาํกบัดแูล ให ้

คาํปรึกษา (F2) 

6,224,817 

(11.87%) 

71.68 2,137,185 

(8.23%) 

24.61 321,646 

(16.59%) 

3.70 8,683,648 

(13.84%) 

100.00 

 

งานจดัการความรู ้

(F3) 

4,165,025 

(11.96%) 

53.02 3,374,020 

(13.00%) 

42.95 316,993 

(16.35%) 

4.04 7,856,038 

(12.52%) 

100.00 

 

งานฐานขอ้มลูและ

เครือข่าย (F5) 

4,428,480 

(12.72%) 

71.18 1,461,274 

(5.63%) 

23.49 331,575 

(17.10%) 

5.33 6,221,329 

(9.92%) 

100.00 

 

งานวิกฤตสุขภาพจิต 

(F6) 

3,285,849 

(9.43%) 

70.94 1,031,399 

(3.97%) 

22.27 314,532 

(16.22%) 

6.79 4,631,780 

(7.38%) 

100.00 

 

รวม 

 

34,827,458 

(100.00%) 

55.52 25,959,301 

(100.00%) 

41.39 1,938,701 

(100.00%) 

3.09 62,725,460 

(100.00%) 

100.00 

 

 

จากตารางท่ี 26 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั 

เท่ากบั 62,725,460 บาท (หกสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัส่ีรอ้ยหกสิบบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุน

เป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 55.52 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 41.39 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 3.09  

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) สงูท่ีสุด เท่ากบั 19,078,034 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 30.42 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 16,254,631 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

25.91 และตํา่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) เท่ากบั 4,631,780 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.38 
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ตารางท่ี 25: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุน 
 

 

หน่วยตน้ทุน 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

งานสนับสนุนและพฒันา

เครือข่าย (F1) 

 9,153,112  

(15.60%) 

47.98   9,586,112 

(31.18%)  

 50.25   338,810 

(9.32%)  

 1.78  19,078,034 

(20.50%)  

100.00  

งานฝึกอบรมและ

สมัมนา (F4) 

 7,570,175 

(12.90%)  

46.57   8,369,311 

(27.22%)  

 51.49   315,145 

(8.67%)  

 1.94  16,254,631 

(17.47%)  

100.00  

งานกาํกบัดแูล ให ้

คาํปรึกษา (F2) 

 6,224,817 

(10.61%)  

71.68   2,137,185 

(6.95%)  

 24.61   321,646 

(8.85%)  

 3.70   8,683,648 

(9.33%)  

100.00  

งานจดัการความรู ้ 

(F3) 

 4,165,025 

(7.10%)  

53.02   3,374,020 

(10.97%)  

 42.95   316,993 

(8.72%)  

 4.04   7,856,038 

(8.44%)  

100.00  

งานจดัการทัว่ไป  

(S6) 

 5,487,161 

(9.35%)  

81.91   893,814 

(2.91%)  

 13.34   317,871 

(8.75%) 

 4.75   6,698,846 

(7.20%) 

100.00  

งานฐานขอ้มลูและ

เครือข่าย (F5) 

 4,428,480 

(7.55%)  

71.18   1,461,274 

(4.75%)  

 23.49   331,575 

(9.13%)  

 5.33   6,221,329 

(6.69%)  

100.00  

งานการเจา้หนา้ท่ี  

(S1) 

 3,784,327 

(6.45%)  

72.90   1,136,982 

(3.70%)  

 21.90   269,770 

(7.42%)  

 5.20   5,191,079 

(5.58%)  

100.00  

งานธุรการ  

(S4) 

 3,884,494 

(6.62%)  

78.89   759,646 

(2.47%) 

 15.43   279,570 

(7.69%)    

 5.68   4,923,710 

(5.29%)    

100.00  

งานพสัดุ  

(S3) 

 3,914,333 

(6.67%)  

80.24   695,628 

(2.26%)  

 14.26   268,617 

(7.39%)  

 5.51   4,878,578 

(5.24%)  

100.00  

งานการเงินและบญัช ี

(S2) 

 3,897,931 

(6.64%)  

80.76   656,320 

(2.13%)  

 13.60   272,305 

(7.49%)  

 5.64   4,826,556 

(5.19%)  

100.00  

งานวิกฤตสุขภาพจิต 

(F6) 

 3,285,849 

(5.60%)  

70.94   1,031,399 

(3.35%)  

 22.27   314,532 

(8.66%)  

 6.79   4,631,780 

(4.98%)  

100.00  

งานยานพาหนะ 

(S5) 

 2,883,316 

(4.91%)            

75.55   646,392 

(2.10%)             

 16.94   286,639 

(7.89%)          

 7.51   3,816,347 

(4.10%)        

100.00  

รวม 58,679,020 

(100.00%)  

63.05  30,748,083 

(100.00%)   

 33.04  3,633,473  

(100.00%) 

 3.90  93,060,576 

(100.00%)   

100.00  

ค่าเฉล่ีย  4,889,918    2,562,340    302,789    7,755,048   

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  1,883,038    3,108,693    25,564    4,875,747   

 

จากตารางท่ี 25 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุน พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (Total Direct Costs) เท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสามลา้นหก

หม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (Labor Costs) รอ้ยละ 63.05 ค่าวสัดุ 

(Material Costs) รอ้ยละ 33.04 และค่าลงทุน (Capital Costs) รอ้ยละ 3.90 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของศนูยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุน เท่ากบั 7,755,048 บาท (เจ็ดลา้นเจ็ด

แสนหา้หม่ืนหา้พนัส่ีสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4,875,747  

หน่วยตน้ทุนท่ีมีตน้ทุนทางตรงทั้งหมดสงูท่ีสุด คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนเท่ากบั 

19,078,034 บาท รองลงมาคือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนเท่ากบั 16,254,631 บาท และตํา่ท่ีสุด คือ 

งานยานพาหนะ (S5) มีตน้ทุนเท่ากบั 3,816,347 บาท 

 

ตารางท่ี 26: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานหลกั 

(FCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

งานสนับสนุนและ

พฒันาเครือข่าย (F1) 

9,153,112 

(26.28%) 

47.98 9,586,112 

(36.93%) 

50.25 338,810 

(17.48%) 

1.78 19,078,034 

(30.42%) 

100.00 

 

งานฝึกอบรมและ

สมัมนา (F4) 

7,570,175 

(27.74%) 

46.57 8,369,311 

(32.24%) 

51.49 315,145 

(16.26%) 

1.94 16,254,631 

(25.91%) 

100.00 

 

งานกาํกบัดแูล ให ้

คาํปรึกษา (F2) 

6,224,817 

(11.87%) 

71.68 2,137,185 

(8.23%) 

24.61 321,646 

(16.59%) 

3.70 8,683,648 

(13.84%) 

100.00 

 

งานจดัการความรู ้

(F3) 

4,165,025 

(11.96%) 

53.02 3,374,020 

(13.00%) 

42.95 316,993 

(16.35%) 

4.04 7,856,038 

(12.52%) 

100.00 

 

งานฐานขอ้มลูและ

เครือข่าย (F5) 

4,428,480 

(12.72%) 

71.18 1,461,274 

(5.63%) 

23.49 331,575 

(17.10%) 

5.33 6,221,329 

(9.92%) 

100.00 

 

งานวิกฤตสุขภาพจิต 

(F6) 

3,285,849 

(9.43%) 

70.94 1,031,399 

(3.97%) 

22.27 314,532 

(16.22%) 

6.79 4,631,780 

(7.38%) 

100.00 

 

รวม 

 

34,827,458 

(100.00%) 

55.52 25,959,301 

(100.00%) 

41.39 1,938,701 

(100.00%) 

3.09 62,725,460 

(100.00%) 

100.00 

 

 

จากตารางท่ี 26 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั 

เท่ากบั 62,725,460 บาท (หกสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัส่ีรอ้ยหกสิบบาท) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุน

เป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 55.52 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 41.39 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 3.09  

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) สงูท่ีสุด เท่ากบั 19,078,034 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 30.42 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 16,254,631 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

25.91 และตํา่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) เท่ากบั 4,631,780 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.38 
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ตารางท่ี 27: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุนงานสนบัสนุน (support cost centers; SCC) 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานสนบัสนุน 

(SCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

งานจดัการทัว่ไป 

(S6) 

 5,487,161  

(23.01%) 

81.91   893,814 

(18.66%)  

13.34   317,871 

(18.76%) 

 4.75   6,698,846 

(22.08%)   

100.00  

งานการเจา้หนา้ท่ี 

(S1) 

 3,784,327 

(15.87%) 

72.90   1,136,982 

(23.74%) 

21.90   269,770 

(15.92%)    

 5.20   5,191,079 

(17.11%)  

100.00  

งานธุรการ 

(S4) 

 3,884,494 

(16.29%)    

78.89   759,646 

(15.86%) 

15.43   279,570 

(16.50%) 

 5.68   4,923,710 

(16.23%) 

100.00  

งานพสัดุ 

(S3) 

 3,914,333 

(16.41%) 

80.24   695,628 

(14.53%) 

14.26   268,617 

(15.85 %) 

 5.51   4,878,578 

(16.08%)  

100.00  

งานการเงินและบญัชี  

(S2) 

 3,897,931 

(16.34%) 

80.76   656,320 

(13.71%) 

13.60   272,305 

(16.07%)    

 5.64   4,826,556 

(15.91%)  

100.00  

งานยานพาหนะ 

(S5) 

 2,883,316 

(12.09%)     

75.55   646,392 

(13.50%)     

16.94   286,639 

(16.91%) 

 7.51   3,816,347 

(12.58%)    

100.00  

รวม 23,851,562 

(100.00%)  

78.63   4,788,782 

(100.00%)   

15.79   1,694,772 

(100.00%)   

 5.59  30,335,116 

(100.00%)  

100.00  

 

จากตารางท่ี 27 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงาน

สนับสนุน เท่ากบั 30,335,116 บาท (สามสิบลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนัหน่ึงรอ้ยสิบหกบาท) โดยมีองคป์ระกอบ

ของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 78.63 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 15.79 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 5.59  

งานจดัการทัว่ไป (S6) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) สงูท่ีสุด เท่ากบั  6,698,846 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

22.08 รองลงมา คือ งานการเจา้หน้าท่ี (S1) เท่ากบั 5,191,079 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.11 และตํา่ท่ีสุด คือ งาน

ยานพาหนะ (S5) เท่ากบั 3,816,347 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.58 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 28: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุนงานหลกัและงานสนบัสนุน 
 

 

หน่วยตน้ทุน 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

หน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (FCC) 

34,827,458  

(59.35%) 

55.52  25,959,301 

(84.43%)  

41.39   1,938,701 

(53.36%)  

 3.09  62,725,460 

(67.40%)  

100.00  

หน่วยตน้ทุนงาน

สนับสนุน (SCC) 

23,851,562 

(40.65%)  

78.63   4,788,782 

(15.57%)  

15.79   1,694,772 

(46.64%)  

 5.59  30,335,116  

(32.60%) 

100.00  

รวม 58,679,020 

(100.00%)  

63.05  30,748,083  

(100.00%) 

33.04   3,633,473 

(100.00%)  

 3.90  93,060,576  

(100.00%) 

100.00  

 

จากตารางท่ี 28 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานหลกัและงานสนับสนุน พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) สงูกว่า

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนค่าแรง (LC) สงูท่ีสุด รอ้ยละ 63.05 รองลงมาคือ

ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 33.04 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ตํา่ท่ีสุด รอ้ยละ 3.90 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

67.40 ของตน้ทุนทั้งหมด โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 55.52 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 

41.39 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 3.09 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 32.60 ของตน้ทุนทั้งหมด โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 78.63 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 

15.79 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 5.59 
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ตารางท่ี 27: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุนงานสนบัสนุน (support cost centers; SCC) 
 

หน่วยตน้ทุน 

งานสนบัสนุน 

(SCC) 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

งานจดัการทัว่ไป 

(S6) 

 5,487,161  

(23.01%) 

81.91   893,814 

(18.66%)  

13.34   317,871 

(18.76%) 

 4.75   6,698,846 

(22.08%)   

100.00  

งานการเจา้หนา้ท่ี 

(S1) 

 3,784,327 

(15.87%) 

72.90   1,136,982 

(23.74%) 

21.90   269,770 

(15.92%)    

 5.20   5,191,079 

(17.11%)  

100.00  

งานธุรการ 

(S4) 

 3,884,494 

(16.29%)    

78.89   759,646 

(15.86%) 

15.43   279,570 

(16.50%) 

 5.68   4,923,710 

(16.23%) 

100.00  

งานพสัดุ 

(S3) 

 3,914,333 

(16.41%) 

80.24   695,628 

(14.53%) 

14.26   268,617 

(15.85 %) 

 5.51   4,878,578 

(16.08%)  

100.00  

งานการเงินและบญัชี  

(S2) 

 3,897,931 

(16.34%) 

80.76   656,320 

(13.71%) 

13.60   272,305 

(16.07%)    

 5.64   4,826,556 

(15.91%)  

100.00  

งานยานพาหนะ 

(S5) 

 2,883,316 

(12.09%)     

75.55   646,392 

(13.50%)     

16.94   286,639 

(16.91%) 

 7.51   3,816,347 

(12.58%)    

100.00  

รวม 23,851,562 

(100.00%)  

78.63   4,788,782 

(100.00%)   

15.79   1,694,772 

(100.00%)   

 5.59  30,335,116 

(100.00%)  

100.00  

 

จากตารางท่ี 27 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) พบวา่ ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงาน

สนับสนุน เท่ากบั 30,335,116 บาท (สามสิบลา้นสามแสนสามหม่ืนหา้พนัหน่ึงรอ้ยสิบหกบาท) โดยมีองคป์ระกอบ

ของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 78.63 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 15.79 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 5.59  

งานจดัการทัว่ไป (S6) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) สงูท่ีสุด เท่ากบั  6,698,846 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

22.08 รองลงมา คือ งานการเจา้หน้าท่ี (S1) เท่ากบั 5,191,079 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 17.11 และตํา่ท่ีสุด คือ งาน

ยานพาหนะ (S5) เท่ากบั 3,816,347 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 12.58 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 28: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตามหน่วย

ตน้ทุนงานหลกัและงานสนบัสนุน 
 

 

หน่วยตน้ทุน 

ตน้ทุนค่าแรง 

(Labor Costs) 

ตน้ทุนค่าวสัด ุ

(Material Costs) 

ตน้ทุนค่าลงทุน 

(Capital Costs) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด 

(Total Direct Costs) 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

หน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (FCC) 

34,827,458  

(59.35%) 

55.52  25,959,301 

(84.43%)  

41.39   1,938,701 

(53.36%)  

 3.09  62,725,460 

(67.40%)  

100.00  

หน่วยตน้ทุนงาน

สนับสนุน (SCC) 

23,851,562 

(40.65%)  

78.63   4,788,782 

(15.57%)  

15.79   1,694,772 

(46.64%)  

 5.59  30,335,116  

(32.60%) 

100.00  

รวม 58,679,020 

(100.00%)  

63.05  30,748,083  

(100.00%) 

33.04   3,633,473 

(100.00%)  

 3.90  93,060,576  

(100.00%) 

100.00  

 

จากตารางท่ี 28 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และตน้ทุนทางตรงทั้งหมด จาํแนกตาม

หน่วยตน้ทุนงานหลกัและงานสนับสนุน พบว่า ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) สงูกว่า

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนค่าแรง (LC) สงูท่ีสุด รอ้ยละ 63.05 รองลงมาคือ

ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 33.04 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ตํา่ท่ีสุด รอ้ยละ 3.90 

หน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

67.40 ของตน้ทุนทั้งหมด โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 55.52 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 

41.39 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 3.09 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 32.60 ของตน้ทุนทั้งหมด โดยมีองคป์ระกอบของตน้ทุนเป็นค่าแรง (LC) รอ้ยละ 78.63 ค่าวสัดุ (MC) รอ้ยละ 

15.79 และค่าลงทุน (CC) รอ้ยละ 5.59 
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ส่วนที่ 3 ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 
 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6 หน่วยตน้ทุน 

คาํนวณจากตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) รวมกบัตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost; IDC) จากการปัน

ส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) 

 

ตารางท่ี 29: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนรวม จาํแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั หน่วยตน้ทุนงานหลกั TDC IDC FC รอ้ยละ 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   19,078,034  7,132,313  26,210,347  28.16  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา  16,254,631  8,297,628   24,552,259  26.38  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา  8,683,648  4,290,734  12,974,382  13.94  

F3 งานจดัการความรู ้  7,856,038  4,287,835  12,143,873  13.05  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย  6,221,329  3,484,985  9,706,314    10.43  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต  4,631,780  2,841,621  7,473,401      8.03  

 รวม 62,725,460   30,335,116   93,060,576  100.00  

 

จากตารางท่ี 29 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนรวม จาํแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั พบว่า ตน้ทุนรวม (FC) ของ

หน่วยตน้ทุนงานหลกั ทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดย

แยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 62,725,460 บาท (หกสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัส่ีรอ้ยหก

สิบบาท) และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 30,335,116 บาท (สามสิบลา้นสามแสนสามหม่ืน

หา้พนัหน่ึงรอ้ยสิบหกบาท) 

ตน้ทุนรวม (FC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุนหลกั เท่ากบั 15,510,096 บาท (สิบหา้ลา้นหา้แสนหน่ึงหม่ืน

เกา้สิบหกบาท) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,903,034 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด เท่ากบั 26,210,347 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

28.16 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 24,552,259 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.38 และตํา่ท่ีสุด 

คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) เท่ากบั 7,473,401 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 30: แสดงตน้ทุนรวมของแตล่ะหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  2,103,441  1,014,520 1,250,985 3,398,749 423,620 658,582 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  2,521,976  867,434 598,805 2,160,506 1,168,941 654,999 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  1,631,643  1,125,828 662,596 2,557,696 674,624 425,426 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  1,856,114  1,265,572 839,509 2,590,331 663,525 415,812 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7    1,516,758  771,191 1,658,909 1,744,722 636,454 653,652 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  2,410,947  744,498 464,862 1,737,532 569,934 355,571 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  3,182,106  487,923 628,947 1,493,202 720,082 473,898 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  2,835,518  2,373,573 1,278,118 1,591,303 1,091,595 952,591 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  2,233,142  942,004 1,236,541 2,320,946 943,042 873,124 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  934,096  853,117 1,140,434 2,025,119 968,273 708,449 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  1,880,093  701,160 467,131 2,167,808 391,209 325,408 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15  3,104,513  1,827,562 1,917,036 764,345 1,455,015 975,889 

ตน้ทุนรวม (FC) 26,210,347  12,974,382 12,143,873 24,552,259 9,706,314 7,473,401 

ค่าเฉล่ีย 2,184,196  1,081,199 1,011,989 2,046,022 808,860 622,783 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 671,167  530,068 476,537 662,841 320,114 227,741 

 

จากตารางท่ี 30 แสดงตน้ทุนรวมของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุน

รวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ทั้ง 6 หน่วย เป็นดงัน้ี 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 26,210,347 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 2,184,196 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 671,167 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนรวม

สงูท่ีสุด ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 12,974,382 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจติ 

เท่ากบั 1,081,199 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 530,068 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 12,143,873 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจติ เท่ากบั 

1,011,989 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 476,537 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 24,552,259 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 2,046,022 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 662,841 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 9,706,314 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 808,860 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 320,114 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 7,473,401 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

622,783 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 227,741 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 
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ส่วนที่ 3 ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 
 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6 หน่วยตน้ทุน 

คาํนวณจากตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) รวมกบัตน้ทุนทางออ้ม (indirect cost; IDC) จากการปัน

ส่วนจากหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC) 

 

ตารางท่ี 29: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนรวม จาํแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั 
 

รหสั หน่วยตน้ทุนงานหลกั TDC IDC FC รอ้ยละ 

F1 งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย   19,078,034  7,132,313  26,210,347  28.16  

F4 งานฝึกอบรมและสมัมนา  16,254,631  8,297,628   24,552,259  26.38  

F2 งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา  8,683,648  4,290,734  12,974,382  13.94  

F3 งานจดัการความรู ้  7,856,038  4,287,835  12,143,873  13.05  

F5 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย  6,221,329  3,484,985  9,706,314    10.43  

F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต  4,631,780  2,841,621  7,473,401      8.03  

 รวม 62,725,460   30,335,116   93,060,576  100.00  

 

จากตารางท่ี 29 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนรวม จาํแนกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั พบว่า ตน้ทุนรวม (FC) ของ

หน่วยตน้ทุนงานหลกั ทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดย

แยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 62,725,460 บาท (หกสิบสองลา้นเจ็ดแสนสองหม่ืนหา้พนัส่ีรอ้ยหก

สิบบาท) และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 30,335,116 บาท (สามสิบลา้นสามแสนสามหม่ืน

หา้พนัหน่ึงรอ้ยสิบหกบาท) 

ตน้ทุนรวม (FC) มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุนหลกั เท่ากบั 15,510,096 บาท (สิบหา้ลา้นหา้แสนหน่ึงหม่ืน

เกา้สิบหกบาท) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,903,034 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด เท่ากบั 26,210,347 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 

28.16 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) เท่ากบั 24,552,259 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.38 และตํา่ท่ีสุด 

คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) เท่ากบั 7,473,401 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 30: แสดงตน้ทุนรวมของแตล่ะหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1  2,103,441  1,014,520 1,250,985 3,398,749 423,620 658,582 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3  2,521,976  867,434 598,805 2,160,506 1,168,941 654,999 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5  1,631,643  1,125,828 662,596 2,557,696 674,624 425,426 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6  1,856,114  1,265,572 839,509 2,590,331 663,525 415,812 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7    1,516,758  771,191 1,658,909 1,744,722 636,454 653,652 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  2,410,947  744,498 464,862 1,737,532 569,934 355,571 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9  3,182,106  487,923 628,947 1,493,202 720,082 473,898 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10  2,835,518  2,373,573 1,278,118 1,591,303 1,091,595 952,591 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11  2,233,142  942,004 1,236,541 2,320,946 943,042 873,124 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12  934,096  853,117 1,140,434 2,025,119 968,273 708,449 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  1,880,093  701,160 467,131 2,167,808 391,209 325,408 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15  3,104,513  1,827,562 1,917,036 764,345 1,455,015 975,889 

ตน้ทุนรวม (FC) 26,210,347  12,974,382 12,143,873 24,552,259 9,706,314 7,473,401 

ค่าเฉล่ีย 2,184,196  1,081,199 1,011,989 2,046,022 808,860 622,783 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 671,167  530,068 476,537 662,841 320,114 227,741 

 

จากตารางท่ี 30 แสดงตน้ทุนรวมของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุน

รวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ทั้ง 6 หน่วย เป็นดงัน้ี 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 26,210,347 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 2,184,196 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 671,167 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนรวม

สงูท่ีสุด ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 12,974,382 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจติ 

เท่ากบั 1,081,199 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 530,068 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 12,143,873 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจติ เท่ากบั 

1,011,989 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 476,537 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 24,552,259 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 2,046,022 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 662,841 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 9,706,314 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 808,860 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 320,114 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 

งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนรวม เท่ากบั 7,473,401 บาท มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

622,783 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 227,741 โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนรวมสงูท่ีสุด ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนรวมตํา่ท่ีสุด 
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ส่วนที่ 4 ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 
 

การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers, FCC) ทั้ง 

6 หน่วยตน้ทุน ไดจ้ากตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุน หารดว้ยจาํนวนการบริการหรือผลผลิต 

(output) ของหน่วยตน้ทุนน้ัน ซ่ึงแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกัจะมีหน่วยบริการหรือผลผลิตแตกต่างกนั จึงขอนําเสนอ

ขอ้มลูแยกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 31: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนบัสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) จาํแนกตาม

ศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F1 จาํนวนเครือข่าย ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   3,104,513   37   83,906  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   3,182,106   47   67,704  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   2,410,947   54   44,647  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,521,976   69   36,550  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   2,233,142   74   30,178  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   2,103,441   70   30,049  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   1,880,093   68   27,648  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   2,835,518   103   27,529  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   1,856,114   77   24,105  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   934,096   40   23,352  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,516,758   70   21,668  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,631,643   88   18,541  

รวม 26,210,347 797 32,886 

 

จากตารางท่ี 31 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) 

จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) 

ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 32,886 บาทต่อหน่วยงาน (สามหม่ืนสองพนัแปดรอ้ยแปดสิบหกบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 36,323 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 19,992 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 83,906 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 67,704 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 5 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 18,541 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนหน่วยงานท่ีไดร้บัการสนับสนุนและพฒันา ซ่ึงแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตมี

การนับจาํนวนเครือขา่ยในระดบัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจาํนวนเครือขา่ยระดบัอาํเภอเป็นเครือขา่ยเดียวกนั คือ

เครือขา่ยในอาํเภอเดียวกนั นับเป็น 1 หน่วยงาน ยกเวน้ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 นับจาํนวนเครือขา่ยในพื้ นท่ีการ

ใหบ้ริการเดียวกนัของศนูยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เป็น 1 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 32 แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F2 จาํนวนเครือข่าย ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   1,827,562   37   49,394  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   2,373,573   103   23,044  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   853,117   40   21,328  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   1,265,572   77   16,436  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,014,520   70   14,493  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   701,160   68   10,311  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   744,498   54   13,787  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,125,828   88   12,794  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   942,004   74   12,730  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   867,434   69   12,572  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   771,191   70   11,017  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   487,923   47   10,381  

รวม 12,974,382 797 16,279 

 

จากตารางท่ี 32 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) จาํแนก

ตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) ของศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 16,279 บาทต่อหน่วยงาน (หน่ึงหม่ืนหกพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบเกา้บาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 17,357 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,871  

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 49,394 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 23,044 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 10,381 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลและใหค้าํปรึกษา ซ่ึงแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตมีการ

นับจาํนวนเครือขา่ยในระดบัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจาํนวนเครือขา่ยระดบัอาํเภอเป็นเครือขา่ยเดียวกนั คือ

เครือขา่ยในอาํเภอเดียวกนั นับเป็น 1 หน่วยงาน ยกเวน้ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 นับจาํนวนเครือขา่ยในพื้ นท่ีการ

ใหบ้ริการเดียวกนัของศนูยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เป็น 1 หน่วยงาน 
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ส่วนที่ 4 ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 
 

การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (unit cost; UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers, FCC) ทั้ง 

6 หน่วยตน้ทุน ไดจ้ากตน้ทุนรวม (full cost; FC) ของแต่ละหน่วยตน้ทุน หารดว้ยจาํนวนการบริการหรือผลผลิต 

(output) ของหน่วยตน้ทุนน้ัน ซ่ึงแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกัจะมีหน่วยบริการหรือผลผลิตแตกต่างกนั จึงขอนําเสนอ

ขอ้มลูแยกตามหน่วยตน้ทุนงานหลกั ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 31: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนบัสนุนและพฒันาเครือข่าย (F1) จาํแนกตาม

ศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F1 จาํนวนเครือข่าย ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   3,104,513   37   83,906  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   3,182,106   47   67,704  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   2,410,947   54   44,647  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,521,976   69   36,550  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   2,233,142   74   30,178  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   2,103,441   70   30,049  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   1,880,093   68   27,648  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   2,835,518   103   27,529  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   1,856,114   77   24,105  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   934,096   40   23,352  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,516,758   70   21,668  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,631,643   88   18,541  

รวม 26,210,347 797 32,886 

 

จากตารางท่ี 31 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) 

จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) 

ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 32,886 บาทต่อหน่วยงาน (สามหม่ืนสองพนัแปดรอ้ยแปดสิบหกบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 36,323 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 19,992 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 83,906 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 67,704 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 5 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 18,541 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนหน่วยงานท่ีไดร้บัการสนับสนุนและพฒันา ซ่ึงแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตมี

การนับจาํนวนเครือขา่ยในระดบัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจาํนวนเครือขา่ยระดบัอาํเภอเป็นเครือขา่ยเดียวกนั คือ

เครือขา่ยในอาํเภอเดียวกนั นับเป็น 1 หน่วยงาน ยกเวน้ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 นับจาํนวนเครือขา่ยในพื้ นท่ีการ

ใหบ้ริการเดียวกนัของศนูยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เป็น 1 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 32 แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F2 จาํนวนเครือข่าย ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   1,827,562   37   49,394  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   2,373,573   103   23,044  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   853,117   40   21,328  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   1,265,572   77   16,436  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,014,520   70   14,493  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   701,160   68   10,311  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   744,498   54   13,787  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   1,125,828   88   12,794  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   942,004   74   12,730  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   867,434   69   12,572  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   771,191   70   11,017  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   487,923   47   10,381  

รวม 12,974,382 797 16,279 

 

จากตารางท่ี 32 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) จาํแนก

ตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) ของศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 16,279 บาทต่อหน่วยงาน (หน่ึงหม่ืนหกพนัสองรอ้ยเจ็ดสิบเกา้บาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 17,357 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,871  

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 49,394 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 23,044 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 9 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 10,381 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนหน่วยงานท่ีกาํกบัดแูลและใหค้าํปรึกษา ซ่ึงแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตมีการ

นับจาํนวนเครือขา่ยในระดบัยอ่ยท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจาํนวนเครือขา่ยระดบัอาํเภอเป็นเครือขา่ยเดียวกนั คือ

เครือขา่ยในอาํเภอเดียวกนั นับเป็น 1 หน่วยงาน ยกเวน้ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 นับจาํนวนเครือขา่ยในพื้ นท่ีการ

ใหบ้ริการเดียวกนัของศนูยบ์ริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เป็น 1 หน่วยงาน 
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ตารางท่ี 33: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานจดัการความรู ้(F3) จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F3 จาํนวนเรื่อง ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,658,909   1   1,658,909  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   839,509   1   839,509  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,236,541   2   618,271  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   1,917,036   4   479,259  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   1,140,434   3   380,145  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,278,118   4   319,530  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,250,985   5   250,197  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   467,131   2   233,566  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   598,805   3   199,602  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   628,947   5   125,789  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   662,596   6   110,433  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   464,862   7   66,409  

รวม 12,143,873 43 282,416 

 

จากตารางท่ี 33 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานจดัการความรู ้(F3) จาํแนกตามศนูย์

สุขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานจดัการความรู ้(F3) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

282,416 บาทต่อเร่ือง (สองแสนแปดหม่ืนสองพนัส่ีรอ้ยสิบหกบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 440,135 

บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 445,187 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 1,658,909 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 839,509 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 66,409 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนเร่ืองของงานวิจยั การพฒันาเทคโนโลยหีรือตน้แบบ การเขยีนตาํราหรือ

คู่มือ การจดัการความรู ้ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 34: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F4 จาํนวนคน ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   1,737,532   256   6,787  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,160,506   561   3,851  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   3,398,749   1,173   2,897  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,025,119   737   2,748  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,167,808   849   2,553  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   2,320,946   912   2,545  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   1,493,202   711   2,100  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   764,345   374   2,044  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   2,557,696   2,156   1,186  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,590,331   2,270   1,141  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,591,303   1,423   1,118  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,744,722   1,620   1,077  

รวม 24,552,259 13,042 1,883 

 

จากตารางท่ี 34 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) จาํแนกตาม

ศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 1,883 บาทต่อคน  (หน่ึงพนัแปดรอ้ยแปดสิบสามบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2,504 บาท 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,604 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 6,787 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 3,851 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 7 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 1,077 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนคนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมหรือสมัมนาทั้งหมด ท่ีศนูยสุ์ขภาพจิตจดั ในช่วง

ปีงบประมาณ 2556 
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ตารางท่ี 33: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานจดัการความรู ้(F3) จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F3 จาํนวนเรื่อง ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,658,909   1   1,658,909  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   839,509   1   839,509  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   1,236,541   2   618,271  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   1,917,036   4   479,259  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   1,140,434   3   380,145  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,278,118   4   319,530  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   1,250,985   5   250,197  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   467,131   2   233,566  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   598,805   3   199,602  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   628,947   5   125,789  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   662,596   6   110,433  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   464,862   7   66,409  

รวม 12,143,873 43 282,416 

 

จากตารางท่ี 33 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานจดัการความรู ้(F3) จาํแนกตามศนูย์

สุขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานจดัการความรู ้(F3) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

282,416 บาทต่อเร่ือง (สองแสนแปดหม่ืนสองพนัส่ีรอ้ยสิบหกบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 440,135 

บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 445,187 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 1,658,909 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 839,509 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 66,409 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนเร่ืองของงานวิจยั การพฒันาเทคโนโลยหีรือตน้แบบ การเขยีนตาํราหรือ

คู่มือ การจดัการความรู ้ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 34: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F4 จาํนวนคน ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   1,737,532   256   6,787  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   2,160,506   561   3,851  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   3,398,749   1,173   2,897  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   2,025,119   737   2,748  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   2,167,808   849   2,553  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   2,320,946   912   2,545  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   1,493,202   711   2,100  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   764,345   374   2,044  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   2,557,696   2,156   1,186  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   2,590,331   2,270   1,141  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,591,303   1,423   1,118  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   1,744,722   1,620   1,077  

รวม 24,552,259 13,042 1,883 

 

จากตารางท่ี 34 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) จาํแนกตาม

ศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 1,883 บาทต่อคน  (หน่ึงพนัแปดรอ้ยแปดสิบสามบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2,504 บาท 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,604 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 6,787 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 3,851 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 7 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 1,077 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนคนผูเ้ขา้ร่วมการอบรมหรือสมัมนาทั้งหมด ท่ีศนูยสุ์ขภาพจิตจดั ในช่วง

ปีงบประมาณ 2556 
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ตารางท่ี 35: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฐานขอ้มูลและเครือข่าย (F5) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F5 จาํนวนฐานขอ้มูล ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   1,455,015   6   242,503  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   1,168,941   6   194,824  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,091,595   6   181,933  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   968,273   6   161,379  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   943,042   6   157,174  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   720,082   6   120,014  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   674,624   6   112,437  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   663,525   6   110,588  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   636,454   6   106,076  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   569,934   6   94,989  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   423,620   6   70,603  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   391,209   6   65,202  

รวม 9,706,314 72 134,810 

 

จากตารางท่ี 35 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) จาํแนกตาม

ศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 134,810 บาทต่อเร่ือง (หน่ึงแสนสามหม่ืนส่ีพนัแปดรอ้ยสิบบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

134,810 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 53,352  

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 242,503 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 194,824 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 65,202 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนฐานขอ้มลูและเครือขา่ย ซ่ึงแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตมีการนับจาํนวนใน

รายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจาํนวนใหเ้หมือนกนัทุกศนูยสุ์ขภาพจิต 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 36: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจติ (F6) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F6 จาํนวน MCATT ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   975,889   33   29,572  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   708,449   44   16,101  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   873,124   74   11,799  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   473,898   46   10,302  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   653,652   64   10,213  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   654,999   66   9,924  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   952,591   98   9,720  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   658,582   69   9,545  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   355,571   47   7,565  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   415,812   77   5,400  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   425,426   88   4,834  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   325,408   68   4,785  

รวม 7,473,401 774 9,656 

 

จากตารางท่ี 36 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) จาํแนกตามศนูย์

สุขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวกิฤตสุขภาพจิต (F6) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

9,656 บาทต่อทีม MCATT (เกา้พนัหกรอ้ยหกสิบหา้บาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 10,814 บาท ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6,722 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 29,572 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 16,101 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 4,785 บาทต่อทีม 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนทีม MCATT (mental health crisis assessment and treatment team) 

ระดบัอาํเภอท่ีมีการจดัตั้งขึ้ น เน่ืองจากงานวิกฤตสุขภาพจิตไม่ใช่การออกหน่วยอยา่งเดียว แต่เป็นการทาํงานเป็นทีม

ร่วมกบั MCATT ระดบัอาํเภอ และงานประกอบดว้ย การประชุมเตรียมการ วางแผน ซอ้มแผน การออกหน่วยร่วมกบั

เครือขา่ย การจดัทาํรายงาน ฯลฯ การออกหน่วยแต่ละครั้งมีขนาดงานและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั จึงไม่สามารถ

นับเป็นจาํนวนครั้งได ้
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ตารางท่ี 35: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฐานขอ้มูลและเครือข่าย (F5) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F5 จาํนวนฐานขอ้มูล ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   1,455,015   6   242,503  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   1,168,941   6   194,824  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   1,091,595   6   181,933  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   968,273   6   161,379  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   943,042   6   157,174  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   720,082   6   120,014  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   674,624   6   112,437  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   663,525   6   110,588  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   636,454   6   106,076  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   569,934   6   94,989  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   423,620   6   70,603  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   391,209   6   65,202  

รวม 9,706,314 72 134,810 

 

จากตารางท่ี 35 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) จาํแนกตาม

ศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) ของศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 134,810 บาทต่อเร่ือง (หน่ึงแสนสามหม่ืนส่ีพนัแปดรอ้ยสิบบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

134,810 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 53,352  

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 242,503 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 194,824 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 65,202 บาท 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนฐานขอ้มลูและเครือขา่ย ซ่ึงแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตมีการนับจาํนวนใน

รายละเอียดท่ีแตกต่างกนั ในท่ีน้ีจึงนับจาํนวนใหเ้หมือนกนัทุกศนูยสุ์ขภาพจิต 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 36: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจติ (F6) จาํแนกตามศูนย์

สุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวมของ F6 จาํนวน MCATT ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   975,889   33   29,572  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   708,449   44   16,101  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   873,124   74   11,799  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   473,898   46   10,302  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   653,652   64   10,213  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   654,999   66   9,924  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   952,591   98   9,720  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   658,582   69   9,545  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   355,571   47   7,565  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   415,812   77   5,400  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   425,426   88   4,834  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   325,408   68   4,785  

รวม 7,473,401 774 9,656 

 

จากตารางท่ี 36 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) จาํแนกตามศนูย์

สุขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวกิฤตสุขภาพจิต (F6) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

9,656 บาทต่อทีม MCATT (เกา้พนัหกรอ้ยหกสิบหา้บาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 10,814 บาท ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6,722 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิตสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหน่วย

เท่ากบั 29,572 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 16,101 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 4,785 บาทต่อทีม 

หน่วยบริการหรือผลผลิต คือ จาํนวนทีม MCATT (mental health crisis assessment and treatment team) 

ระดบัอาํเภอท่ีมีการจดัตั้งขึ้ น เน่ืองจากงานวิกฤตสุขภาพจิตไม่ใช่การออกหน่วยอยา่งเดียว แต่เป็นการทาํงานเป็นทีม

ร่วมกบั MCATT ระดบัอาํเภอ และงานประกอบดว้ย การประชุมเตรียมการ วางแผน ซอ้มแผน การออกหน่วยร่วมกบั

เครือขา่ย การจดัทาํรายงาน ฯลฯ การออกหน่วยแต่ละครั้งมีขนาดงานและรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั จึงไม่สามารถ

นับเป็นจาํนวนครั้งได ้
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ตารางท่ี 37: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยของแตล่ะหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   83,906   49,394  1,658,909   6,787   242,503   29,572  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   67,704   23,044   839,509   3,851   194,824   16,101  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   44,647   21,328   618,271   2,897   181,933   11,799  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   36,550   16,436   479,259   2,748   161,379   10,302  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   30,178   14,493   380,145   2,553   157,174   10,213  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   30,049   10,311   319,530   2,545   120,014   9,924  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   27,648   13,787   250,197   2,100   112,437   9,720  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   27,529   12,794   233,566   2,044   110,588   9,545  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   24,105   12,730   199,602   1,186   106,076   7,565  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   23,352   12,572   125,789   1,141   94,989   5,400  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   21,668   11,017   110,433   1,118   70,603   4,834  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   18,541   10,381   66,409   1,077   65,202   4,785  

ตน้ทุนตอ่หน่วย (UC) 32,886 16,279 282,416 1,883 134,810 9,656 

ค่าเฉล่ีย  36,323   17,357   440,135   2,504   134,810   10,814  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  19,992   10,871   445,187   1,604   53,352   6,722  

 

จากตารางท่ี 37 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า 

ตน้ทุนต่อหน่วย (UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ทั้ง 6 หน่วย เป็นดงัน้ี 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 32,886 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อ

ศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 36,323 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 19,992 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 16,279 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 17,357 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,871  

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 282,416 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 440,135 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 445,187 

งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1,883 บาทต่อคน มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 2,504 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,604 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 134,810 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 134,810 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 53,352  

งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 9,656 บาทต่อทีม มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

10,814 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6,722  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (UC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ในภาพรวมระดบัประเทศ คิดจากตน้ทุนทั้งหมดของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิต หารดว้ยจาํนวนอาํเภอ และจาํนวนประชากร

ในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 38: แสดงตน้ทุนตอ่อาํเภอในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวม จาํนวนอาํเภอ ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   10,044,360   37   271,469  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   6,629,488   40   165,737  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   6,986,158   47   148,642  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   8,849,897   70   126,427  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   5,932,809   50   118,656  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   6,283,344   54   116,358  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   7,972,661   69   115,546  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   8,548,799   74   115,524  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   6,981,686   70   99,738  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   7,630,863   77   99,102  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   10,122,698   103   98,279  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   7,077,813   88   80,430  

รวม 93,060,576 779 119,462 

 

จากตารางท่ี 38 แสดงตน้ทุนต่ออาํเภอในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนของศนูย์

สุขภาพจิตต่ออาํเภอ เท่ากบั 119,462 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยหกสิบสองบาท) 

ตน้ทุนต่ออาํเภอ มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 129,659 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนเกา้พนัหกรอ้ยหา้

สิบเกา้บาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 50,197 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่ออาํเภอสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจติท่ี 15 มีตน้ทุนต่ออาํเภอเท่ากบั 271,469 

บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่ออาํเภอเท่ากบั 165,737 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 

มีตน้ทุนต่ออาํเภอเท่ากบั 80,430 บาท 
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ตารางท่ี 37: แสดงตน้ทุนตอ่หน่วยของแตล่ะหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศูนยสุ์ขภาพจติ 
 

ศูนยสุ์ขภาพจติ F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   83,906   49,394  1,658,909   6,787   242,503   29,572  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   67,704   23,044   839,509   3,851   194,824   16,101  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   44,647   21,328   618,271   2,897   181,933   11,799  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   36,550   16,436   479,259   2,748   161,379   10,302  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   30,178   14,493   380,145   2,553   157,174   10,213  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   30,049   10,311   319,530   2,545   120,014   9,924  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   27,648   13,787   250,197   2,100   112,437   9,720  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   27,529   12,794   233,566   2,044   110,588   9,545  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   24,105   12,730   199,602   1,186   106,076   7,565  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   23,352   12,572   125,789   1,141   94,989   5,400  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   21,668   11,017   110,433   1,118   70,603   4,834  

ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   18,541   10,381   66,409   1,077   65,202   4,785  

ตน้ทุนตอ่หน่วย (UC) 32,886 16,279 282,416 1,883 134,810 9,656 

ค่าเฉล่ีย  36,323   17,357   440,135   2,504   134,810   10,814  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  19,992   10,871   445,187   1,604   53,352   6,722  

 

จากตารางท่ี 37 แสดงตน้ทุนต่อหน่วยของแต่ละหน่วยตน้ทุนงานหลกั จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า 

ตน้ทุนต่อหน่วย (UC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) ทั้ง 6 หน่วย เป็นดงัน้ี 

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 32,886 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อ

ศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 36,323 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 19,992 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 16,279 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 17,357 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,871  

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 282,416 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 440,135 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 445,187 

งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1,883 บาทต่อคน มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 2,504 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,604 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 134,810 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 134,810 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 53,352  

งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 9,656 บาทต่อทีม มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

10,814 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6,722  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคาํนวณตน้ทุนต่อหน่วย (UC) ของงานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ในภาพรวมระดบัประเทศ คิดจากตน้ทุนทั้งหมดของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิต หารดว้ยจาํนวนอาํเภอ และจาํนวนประชากร

ในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 38: แสดงตน้ทุนตอ่อาํเภอในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวม จาํนวนอาํเภอ ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   10,044,360   37   271,469  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   6,629,488   40   165,737  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   6,986,158   47   148,642  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   8,849,897   70   126,427  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   5,932,809   50   118,656  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   6,283,344   54   116,358  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   7,972,661   69   115,546  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   8,548,799   74   115,524  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   6,981,686   70   99,738  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   7,630,863   77   99,102  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   10,122,698   103   98,279  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   7,077,813   88   80,430  

รวม 93,060,576 779 119,462 

 

จากตารางท่ี 38 แสดงตน้ทุนต่ออาํเภอในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบวา่ ตน้ทุนของศนูย์

สุขภาพจิตต่ออาํเภอ เท่ากบั 119,462 บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหม่ืนเกา้พนัส่ีรอ้ยหกสิบสองบาท) 

ตน้ทุนต่ออาํเภอ มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 129,659 บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนเกา้พนัหกรอ้ยหา้

สิบเกา้บาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 50,197 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่ออาํเภอสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจติท่ี 15 มีตน้ทุนต่ออาํเภอเท่ากบั 271,469 

บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่ออาํเภอเท่ากบั 165,737 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 

มีตน้ทุนต่ออาํเภอเท่ากบั 80,430 บาท 
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ตารางท่ี 39: แสดงตน้ทุนตอ่หวัประชากรในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวม จาํนวนประชากร ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   10,044,360   1,951,121   5.15  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   6,629,488   1,970,421   3.36  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   6,283,344   3,012,933   2.09  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   6,986,158   3,438,014   2.03  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   8,548,799   4,325,958   1.98  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   7,630,863   4,012,167   1.90  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   8,849,897   4,846,934   1.83  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   10,122,698   5,698,957   1.78  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   7,972,661   5,088,216   1.57  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   6,981,686   4,587,695   1.52  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   7,077,813   6,686,959   1.06  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   5,932,809   5,686,252   1.04  

รวม 93,060,576 51,305,627 1.81 

 

จากตารางท่ี 39 แสดงตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุน

ของศนูยสุ์ขภาพจิตต่อหวัประชากร เท่ากบั 1.81 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)์ 

ตน้ทุนต่อหวัประชากร มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2.11 บาท (สองบาทสิบเอ็ดสตางค)์ มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.94 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหวัประชากรสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหวัประชากรเท่ากบั 

5.15 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหวัประชากรเท่ากบั 3.36 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหวัประชากรเท่ากบั 1.04 บาท โดยจาํนวนประชากรในท่ีน้ีอา้งอิงตามประชากรใน

ทะเบียนราษฎร ์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 

ทัว่ประเทศ จาํนวน 12 แห่ง จาก 14 แห่ง (ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 ยกเวน้ศนูยสุ์ขภาพจิต

ท่ี 2 ซ่ึงไม่มีขอ้มลู และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการปรบัโครงสรา้งใหม่ตามเขตบริการสุขภาพ) เป็นการวิจยั

เชิงพรรณนา โดยเก็บขอ้มลูยอ้นหลงัในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 

30 กนัยายน 2556) 

กาํหนดหน่วยตน้ทุน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั (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) โดย

วิธีการกระจายโดยตรง (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) หารดว้ยจาํนวนบริการ

หรือผลผลิต ท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วยตน้ทุนน้ันๆ 

ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต สามารถคาํนวณจาก ตน้ทุนต่อหน่วย (UC) คณูดว้ย

จาํนวนบริการหรือผลผลิต ซ่ึงสามารถนํามาคาํนวณตน้ทุนท่ีตอ้งใชใ้นปีงบประมาณถดัไป เม่ือกาํหนดเป้าหมายบริการ

หรือผลผลิตท่ีชดัเจน  

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เทียบเท่ากบั ผลรวมของตน้ทุนทางตรง (TDC) ของทุกหน่วยตน้ทุน 

ทั้ง 12 หน่วยตน้ทุน และเท่ากบัผลรวมของตน้ทุนรวม (FC) ของทั้ง 6 หน่วยตน้ทุนงานหลกั  
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ตารางท่ี 39: แสดงตน้ทุนตอ่หวัประชากรในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศูนยส์ุขภาพจติ 
 

ศูนยส์ุขภาพจติ ตน้ทุนรวม จาํนวนประชากร ตน้ทุนตอ่หน่วย 

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15   10,044,360   1,951,121   5.15  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12   6,629,488   1,970,421   3.36  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8   6,283,344   3,012,933   2.09  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9   6,986,158   3,438,014   2.03  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11   8,548,799   4,325,958   1.98  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6   7,630,863   4,012,167   1.90  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1   8,849,897   4,846,934   1.83  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10   10,122,698   5,698,957   1.78  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3   7,972,661   5,088,216   1.57  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7   6,981,686   4,587,695   1.52  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5   7,077,813   6,686,959   1.06  

 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13   5,932,809   5,686,252   1.04  

รวม 93,060,576 51,305,627 1.81 

 

จากตารางท่ี 39 แสดงตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ จาํแนกตามศนูยสุ์ขภาพจิต พบว่า ตน้ทุน

ของศนูยสุ์ขภาพจิตต่อหวัประชากร เท่ากบั 1.81 บาท (หน่ึงบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)์ 

ตน้ทุนต่อหวัประชากร มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2.11 บาท (สองบาทสิบเอ็ดสตางค)์ มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.94 

โดยศนูยสุ์ขภาพจิตท่ีมีตน้ทุนต่อหวัประชากรสงูท่ีสุดคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 มีตน้ทุนต่อหวัประชากรเท่ากบั 

5.15 บาท รองลงมาคือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 มีตน้ทุนต่อหวัประชากรเท่ากบั 3.36 บาท และตํา่ท่ีสุดคือ ศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 13 มีตน้ทุนต่อหวัประชากรเท่ากบั 1.04 บาท โดยจาํนวนประชากรในท่ีน้ีอา้งอิงตามประชากรใน

ทะเบียนราษฎร ์ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหลกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัน้ี เป็นการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากศนูยสุ์ขภาพจิต สงักดักรมสุขภาพจิต 

ทัว่ประเทศ จาํนวน 12 แห่ง จาก 14 แห่ง (ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-13 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 ยกเวน้ศนูยสุ์ขภาพจิต

ท่ี 2 ซ่ึงไม่มีขอ้มลู และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการปรบัโครงสรา้งใหม่ตามเขตบริการสุขภาพ) เป็นการวิจยั

เชิงพรรณนา โดยเก็บขอ้มลูยอ้นหลงัในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2555 – 

30 กนัยายน 2556) 

กาํหนดหน่วยตน้ทุน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยตน้ทุนงานหลกั (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) โดย

วิธีการกระจายโดยตรง (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) หารดว้ยจาํนวนบริการ

หรือผลผลิต ท่ีเกิดขึ้ นจากหน่วยตน้ทุนน้ันๆ 

ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต สามารถคาํนวณจาก ตน้ทุนต่อหน่วย (UC) คณูดว้ย

จาํนวนบริการหรือผลผลิต ซ่ึงสามารถนํามาคาํนวณตน้ทุนท่ีตอ้งใชใ้นปีงบประมาณถดัไป เม่ือกาํหนดเป้าหมายบริการ

หรือผลผลิตท่ีชดัเจน  

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เทียบเท่ากบั ผลรวมของตน้ทุนทางตรง (TDC) ของทุกหน่วยตน้ทุน 

ทั้ง 12 หน่วยตน้ทุน และเท่ากบัผลรวมของตน้ทุนรวม (FC) ของทั้ง 6 หน่วยตน้ทุนงานหลกั  
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สรุปผลการวิจยั 
 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของทุกหน่วยตน้ทุน ของศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 12 แห่ง เท่ากบั 93,060,576 

บาท (เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 7,755,048 บาท (เจ็ด

ลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนหา้พนัส่ีสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,386,281 แบ่งเป็น หน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (FCC) เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 ของตน้ทุนทั้งหมด หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) 

เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 ของตน้ทุนทั้งหมด  

เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน คิดเป็นสดัส่วนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) 

เท่ากบั 63.05 : 33.04 : 3.90 โดยหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงสงูสุด คิดเป็นรอ้ยละ 55.52 

และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงสงูสุดเช่นเดียวกนั คิดเป็นรอ้ยละ 78.63 

ในแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน พบวา่ มีตน้ทุนค่าแรง (LC) ทั้งหมดเท่ากบั 58,679,020 บาท มีค่าเฉล่ีย 

4,889,918 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ทั้งหมดเท่ากบั 30,748,083 

บาท มีค่าเฉล่ีย 2,562,340 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 658,383 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ทั้งหมด

เท่ากบั 3,633,473 บาท มีค่าเฉล่ีย 302,789 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 193,584 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 5,227,122 

บาท (หา้ลา้นสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงรอ้ยยีสิ่บสองบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 983,307 คิดเป็น

สดัส่วนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากบั 55.52 : 41.39 : 3.09  

แต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย 2,902,288 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 835,368 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 2,163,275 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

550,329 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 161,558 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 103,416 

เม่ือนํามาประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) จากศนูยสุ์ขภาพจิต 12 แห่ง 

ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 14 แห่ง ของกรมสุขภาพจิต โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต คณู

ดว้ย 14 แห่ง จะประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) เท่ากบั 73,179,708 บาท 

(เจ็ดสิบสามลา้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัเจ็ดรอ้ยแปดบาท)  

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

2,527,926 บาท (สองลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัเกา้รอ้ยยีสิ่บหกบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

690,451 คิดเป็นสดัส่วนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากบั 78.63 : 15.79 : 5.59  

แต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย  1,987,630 บาท มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 610,765 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 399,065 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

186,917 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 141,231 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 94,895 

เม่ือนํามาประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยงานสนับสนุน (SCC) จากศนูยสุ์ขภาพจิต 12 แห่ง 

ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 14 แห่ง ของกรมสุขภาพจิต โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต คณู

ดว้ย 14 แห่ง จะประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) เท่ากบั 35,390,964 

(สามสิบหา้ลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเกา้รอ้ยหกสิบส่ีบาท) 

 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

ตน้ทุนรวม (FC) เป็นผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) กบัตน้ทุนทางออ้มจากการ

กระจาย (indirect cost; IDC) พบว่า ตน้ทุนรวมของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 93,060,576 บาท 

(เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 62,725,460 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 32.60 มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุนหลกั เท่ากบั 15,510,096 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,903,034 

หน่วยตน้ทุนงานหลกัท่ีมีตน้ทุนรวมสงูสุด คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 

26,210,347 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.16 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 

24,552,259 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.38 และตํา่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 

7,473,401 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.03 

ส่วนงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 12,974,38212 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.94 

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 12,143,873 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.05 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย 

(F5) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 9,706,314 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.43 

 

ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) ของศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 12 แห่ง มีดงัน้ี  

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 32,886 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อ

ศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 36,323 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 19,992 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 16,279 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 17,357 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,871  

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 282,416 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 440,135 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 445,187 

งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1,883 บาทต่อคน มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 2,504 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,604 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 134,810 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 134,810 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 53,352  

งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 9,656 บาทต่อทีม มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

10,814 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6,722  

ตน้ทุนต่ออาํเภอในพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 119,462 บาทต่ออาํเภอ มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 129,659 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 50,197 

ตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1.81 บาทต่อหวัประชากร มีค่าเฉล่ียต่อ

ศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2.11 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.94 

 

ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) 

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เทียบเท่ากบั ผลรวมของตน้ทุนทางตรง (TDC) ของทุกหน่วยตน้ทุน 

ทั้ง 12 หน่วยตน้ทุน ซ่ึงเท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) แบ่งเป็น หน่วย

ตน้ทุนงานหลกั (FCC) เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 ของตน้ทุนทั้งหมด หน่วยตน้ทุนงาน

สนับสนุน (SCC) เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 ของตน้ทุนทั้งหมด  

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 7,755,048 บาท เม่ือนํามา

ประมาณการตน้ทุนทั้งหมดจากศนูยสุ์ขภาพจิต 12 แห่ง ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 14 แห่ง ของกรม

สุขภาพจิต โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต คณูดว้ย 14 แห่ง จะประมาณการตน้ทุนทั้งหมด ของศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 108,570,672 บาท (หน่ึงรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหกรอ้ยเจ็ดสิบสองบาท) 

 ทั้งน้ียงัไม่ไดร้วมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ ของศนูยสุ์ขภาพจิต ทั้ง 14 

แห่ง จาํนวนเงิน 4,222,316 บาท 
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ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของทุกหน่วยตน้ทุน ของศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 12 แห่ง เท่ากบั 93,060,576 

บาท (เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 7,755,048 บาท (เจ็ด

ลา้นเจ็ดแสนหา้หม่ืนหา้พนัส่ีสิบแปดบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,386,281 แบ่งเป็น หน่วยตน้ทุนงาน

หลกั (FCC) เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 ของตน้ทุนทั้งหมด หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) 

เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 ของตน้ทุนทั้งหมด  

เม่ือพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน คิดเป็นสดัส่วนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) 

เท่ากบั 63.05 : 33.04 : 3.90 โดยหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงสงูสุด คิดเป็นรอ้ยละ 55.52 

และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรงสงูสุดเช่นเดียวกนั คิดเป็นรอ้ยละ 78.63 

ในแต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุน พบวา่ มีตน้ทุนค่าแรง (LC) ทั้งหมดเท่ากบั 58,679,020 บาท มีค่าเฉล่ีย 

4,889,918 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1,211,464 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ทั้งหมดเท่ากบั 30,748,083 

บาท มีค่าเฉล่ีย 2,562,340 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 658,383 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ทั้งหมด

เท่ากบั 3,633,473 บาท มีค่าเฉล่ีย 302,789 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 193,584 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 5,227,122 

บาท (หา้ลา้นสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงรอ้ยยีสิ่บสองบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 983,307 คิดเป็น

สดัส่วนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากบั 55.52 : 41.39 : 3.09  

แต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุนงานหลกั (FCC) มีตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย 2,902,288 บาท มีส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน เท่ากบั 835,368 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 2,163,275 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

550,329 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 161,558 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 103,416 

เม่ือนํามาประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) จากศนูยสุ์ขภาพจิต 12 แห่ง 

ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 14 แห่ง ของกรมสุขภาพจิต โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต คณู

ดว้ย 14 แห่ง จะประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) เท่ากบั 73,179,708 บาท 

(เจ็ดสิบสามลา้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนเกา้พนัเจ็ดรอ้ยแปดบาท)  

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

2,527,926 บาท (สองลา้นหา้แสนสองหม่ืนเจ็ดพนัเกา้รอ้ยยีสิ่บหกบาท) มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

690,451 คิดเป็นสดัส่วนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากบั 78.63 : 15.79 : 5.59  

แต่ละองคป์ระกอบของตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) มีตน้ทุนค่าแรง (LC) เฉล่ีย  1,987,630 บาท มีส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 610,765 ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เฉล่ีย 399,065 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

186,917 และตน้ทุนค่าลงทุน (CC) เฉล่ีย 141,231 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 94,895 

เม่ือนํามาประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยงานสนับสนุน (SCC) จากศนูยสุ์ขภาพจิต 12 แห่ง 

ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 14 แห่ง ของกรมสุขภาพจิต โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต คณู

ดว้ย 14 แห่ง จะประมาณการตน้ทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) เท่ากบั 35,390,964 

(สามสิบหา้ลา้นสามแสนเกา้หม่ืนเกา้รอ้ยหกสิบส่ีบาท) 

 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

ตน้ทุนรวม (FC) เป็นผลรวมของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) กบัตน้ทุนทางออ้มจากการ

กระจาย (indirect cost; IDC) พบว่า ตน้ทุนรวมของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 93,060,576 บาท 

(เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากบั 62,725,460 

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 32.60 มีค่าเฉล่ียต่อหน่วยตน้ทุนหลกั เท่ากบั 15,510,096 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 7,903,034 

หน่วยตน้ทุนงานหลกัท่ีมีตน้ทุนรวมสงูสุด คือ งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 

26,210,347 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.16 รองลงมา คือ งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 

24,552,259 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 26.38 และตํา่ท่ีสุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 

7,473,401 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.03 

ส่วนงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 12,974,38212 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.94 

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 12,143,873 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.05 งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย 

(F5) มีตน้ทุนรวมเท่ากบั 9,706,314 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.43 

 

ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) ของศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 12 แห่ง มีดงัน้ี  

งานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 32,886 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อ

ศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 36,323 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 19,992 

งานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 16,279 บาทต่อหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 17,357 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 10,871  

งานจดัการความรู ้(F3) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 282,416 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 440,135 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 445,187 

งานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1,883 บาทต่อคน มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 

เท่ากบั 2,504 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,604 

งานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 134,810 บาทต่อเร่ือง มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 134,810 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 53,352  

งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 9,656 บาทต่อทีม มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

10,814 บาท ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 6,722  

ตน้ทุนต่ออาํเภอในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 119,462 บาทต่ออาํเภอ มีค่าเฉล่ียต่อศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 129,659 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 50,197 

ตน้ทุนต่อหวัประชากรในพื้ นท่ีรบัผิดชอบ มีตน้ทุนต่อหน่วย เท่ากบั 1.81 บาทต่อหวัประชากร มีค่าเฉล่ียต่อ

ศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 2.11 บาท มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.94 

 

ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) 

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต เทียบเท่ากบั ผลรวมของตน้ทุนทางตรง (TDC) ของทุกหน่วยตน้ทุน 

ทั้ง 12 หน่วยตน้ทุน ซ่ึงเท่ากบั 93,060,576 บาท (เกา้สิบสามลา้นหกหม่ืนหา้รอ้ยเจ็ดสิบหกบาท) แบ่งเป็น หน่วย

ตน้ทุนงานหลกั (FCC) เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 ของตน้ทุนทั้งหมด หน่วยตน้ทุนงาน

สนับสนุน (SCC) เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 ของตน้ทุนทั้งหมด  

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต มีค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 7,755,048 บาท เม่ือนํามา

ประมาณการตน้ทุนทั้งหมดจากศนูยสุ์ขภาพจิต 12 แห่ง ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 14 แห่ง ของกรม

สุขภาพจิต โดยคาํนวณจากค่าเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต คณูดว้ย 14 แห่ง จะประมาณการตน้ทุนทั้งหมด ของศนูย์

สุขภาพจิต เท่ากบั 108,570,672 บาท (หน่ึงรอ้ยแปดลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหกรอ้ยเจ็ดสิบสองบาท) 

 ทั้งน้ียงัไม่ไดร้วมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ ของศนูยสุ์ขภาพจิต ทั้ง 14 

แห่ง จาํนวนเงิน 4,222,316 บาท 

 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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 การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งน้ีนับเป็นการศึกษาวิจยัครั้งท่ี 3 ของศนูยสุ์ขภาพจิต ซ่ึงในการศึกษาวจิยั 2 ครั้งแรก

ทาํการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 

และ พ.ศ.2550 โดย นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ  

นับวา่ห่างจากการศึกษาวิจยัครั้งล่าสุด 6 ปี ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีและพนัธะกิจของศนูยสุ์ขภาพจิตมีการ

เปล่ียนแปลงไปบา้ง ทาํใหก้ารวิเคราะหร์ะบบงานเพื่อกาํหนดหน่วยตน้ทุนมีการเปล่ียนแปลงหน่วยตน้ทุนใหม่ โดย

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนไดเ้พิ่มหน่วยตน้ทุนงานจดัการทัว่ไป อีกหน่วยตน้ทุน จึงเพิ่มจากเดิม 5 หน่วยตน้ทุนเป็น 6 

หน่วยตน้ทุน ส่วนหน่วยตน้ทุนงานหลกัมีการเปล่ียนแปลงการจดักลุ่มใหม่ เพื่อใหเ้ขา้กบัมาตรฐานของกลุ่มศนูย์

สุขภาพจิต และไดเ้พิ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีเพิ่มขึ้ นมา มีเน้ืองานและผลผลิตชดัเจน เม่ือรวมแลว้ยงัมี 6 

หน่วยตน้ทุนเท่าเดิม แต่เปล่ียนแปลงรายละเอียดของแต่ละหน่วยใหม่ 

 การแบ่งประเภทของหน่วยตน้ทุน (cost centers) ของศนูยสุ์ขภาพจิต มีความแตกต่างจากการศึกษาตน้ทุน

ต่อหน่วยของโรงพยาบาลจิตเวช เน่ืองจากโครงสรา้งของศนูยสุ์ขภาพจิตไม่ซบัซอ้น มีเพียง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต จึงแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost 

centers; SCC) และหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC)  

ในขณะท่ีโครงสรา้งของโรงพยาบาลจิตเวชมีความซบัซอ้นกว่า และมีบริการหลายรปูแบบ ทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วย

ใน ผูป่้วยจิตเวชฉุกเฉิน ผูป่้วยรบัยาทางไปรษณีย ์งานส่งเสริมและป้องกนั งานวชิาการและฝึกอบรม ฯลฯ การ

ศึกษาวิจยัส่วนใหญ่จึงแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(non-revenue producing 

cost centers; NRPCC), หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้(revenue producing cost centers; RPCC) และหน่วยบริการ

ผูป่้วย (patient service cost centers; PS) เช่น การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการผูป่้วย โรงพยาบาลสวนปรุง (สุวฒัน์ 

มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ, 2542), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์ปีงบประมาณ 

2547 (สมยั ศิริทองถาวร และคณะ, 2548), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจติ โรงพยาบาลยุวประสาท

ไวทโยปถมัภ ์ปีงบประมาณ 2547 (ธีรารตัน์ แทนขาํ และตวงพร แจ่มแจง้, 2549), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงาน

บริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ปีงบประมาณ 2549 (ทวี ตั้งเสรี และคณะ, 2550) 

 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

เม่ือพิจารณาสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ของตน้ทุนทั้งหมด พบว่า มีสดัส่วน

ตน้ทุนค่าแรงสงูสุด ทั้งหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) ก็มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง

สงูสุดเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาตน้ทุนของโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆ ในสงักดักรมสุขภาพจิต ซ่ึงส่วนใหญ่

มีตน้ทุนค่าแรงในสดัส่วนสงูสุด ยกเวน้เพียงบางหน่วยงานท่ีมีสดัส่วนตน้ทุนค่าวสัดุสงู เน่ืองจากมีวสัดุทางการแพทย์

และเวชภณัฑท่ี์มีมลูค่าสงูเขา้มารวมอยูด่ว้ย ส่วนตน้ทุนค่าลงทุนของศนูยสุ์ขภาพจิตจะมีสดัส่วนตํา่สุดเช่นเดียวกบั

โรงพยาบาลจิตเวช ศนูยสุ์ขภาพจิตมีสดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุนตํา่เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นพื้ นท่ีสาํนักงาน มีขนาดเล็ก 

ครุภณัฑส่์วนใหญ่เป็นครุภณัฑส์าํนักงาน ราคาไม่สงู ไม่มีครุภณัฑท์างการแพทย ์ 

ตน้ทุนค่าแรง (LC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากบั รอ้ยละ 63.05 ของตน้ทุนทั้งหมด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าแรงของโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั รอ้ยละ 53.36 ของตน้ทุนทั้งหมด (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543) พบว่ารอ้ยละของตน้ทุนค่าแรงเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ของศนูยสุ์ขภาพจิตสงูกว่า

โรงพยาบาลจิตเวช 

ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากบั รอ้ยละ 33.04 ของตน้ทุนทั้งหมด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าวสัดุของโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั รอ้ยละ 36.31 ของตน้ทุนทั้งหมด (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543) พบว่ารอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ของศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่กว่า

โรงพยาบาลจิตเวช 

ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากบั รอ้ยละ 3.90 ของตน้ทุนทั้งหมด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าลงทุนของโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั รอ้ยละ 10.33 ของตน้ทุนทั้งหมด (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543) พบว่ารอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุนเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ของศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่กวา่

โรงพยาบาลจิตเวชมาก 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยของศนูยสุ์ขภาพจติในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.

2550 ของ นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ พบว่า เป็นดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 40: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามปีงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2548 61.50 29.63 8.67 

พ.ศ.2550 54.92 38.08 7.00 

พ.ศ.2556 63.05 33.04 3.90 

ค่าเฉล่ีย 59.82 33.58 6.52 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.32 4.25 2.42 

 

จากตารางท่ี 40 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตาม

ปีงบประมาณ พบว่า สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มี

องคป์ระกอบไม่แตกต่างจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 คือ ตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด ตน้ทุนค่าวสัดุ

รองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนตํา่ท่ีสุด 

สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้ นจากเดิม จากรอ้ยละ 61.50 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 54.92 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 63.05 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

เน่ืองจากมีการปรบัขึ้ นเงินเดือนและค่าจา้งสงูของบุคลากรเพิ่มขึ้ น ในช่วง 6 ปี ท่ีผ่านมา ในขณะท่ีจาํนวนบุคลากรไม่

เพิ่มขึ้ น  

สดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 8.67 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 7.00 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 3.90 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เน่ืองจาก

ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง มีอายุการใชง้านเกินจาํนวนปีท่ีมีมลูค่า ตามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร 

กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา ไม่ตอ้งนํามาคาํนวณเป็นตน้ทุนค่าลงทุนหลายรายการ และในช่วง 6 ปี ท่ีผ่านมา 

มีการลงทุนค่าครุภณัฑน้์อยมาก ส่วนใหญ่เป็นครุภณัฑส์าํนักงาน ราคาไม่สงู 
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อภิปรายผล 
 

 การวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งน้ีนับเป็นการศึกษาวิจยัครั้งท่ี 3 ของศนูยสุ์ขภาพจิต ซ่ึงในการศึกษาวจิยั 2 ครั้งแรก

ทาํการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกนัปัญหาสุขภาพจิต ศนูยสุ์ขภาพจิตเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 

และ พ.ศ.2550 โดย นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ  

นับวา่ห่างจากการศึกษาวิจยัครั้งล่าสุด 6 ปี ซ่ึงบทบาทหน้าท่ีและพนัธะกิจของศนูยสุ์ขภาพจิตมีการ

เปล่ียนแปลงไปบา้ง ทาํใหก้ารวิเคราะหร์ะบบงานเพื่อกาํหนดหน่วยตน้ทุนมีการเปล่ียนแปลงหน่วยตน้ทุนใหม่ โดย

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนไดเ้พิ่มหน่วยตน้ทุนงานจดัการทัว่ไป อีกหน่วยตน้ทุน จึงเพิ่มจากเดิม 5 หน่วยตน้ทุนเป็น 6 

หน่วยตน้ทุน ส่วนหน่วยตน้ทุนงานหลกัมีการเปล่ียนแปลงการจดักลุ่มใหม่ เพื่อใหเ้ขา้กบัมาตรฐานของกลุ่มศนูย์

สุขภาพจิต และไดเ้พิ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีเพิ่มขึ้ นมา มีเน้ืองานและผลผลิตชดัเจน เม่ือรวมแลว้ยงัมี 6 

หน่วยตน้ทุนเท่าเดิม แต่เปล่ียนแปลงรายละเอียดของแต่ละหน่วยใหม่ 

 การแบ่งประเภทของหน่วยตน้ทุน (cost centers) ของศนูยสุ์ขภาพจิต มีความแตกต่างจากการศึกษาตน้ทุน

ต่อหน่วยของโรงพยาบาลจิตเวช เน่ืองจากโครงสรา้งของศนูยสุ์ขภาพจิตไม่ซบัซอ้น มีเพียง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต จึงแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (support cost 

centers; SCC) และหน่วยตน้ทุนงานหลกั (functional cost centers; FCC)  

ในขณะท่ีโครงสรา้งของโรงพยาบาลจิตเวชมีความซบัซอ้นกว่า และมีบริการหลายรปูแบบ ทั้งผูป่้วยนอก ผูป่้วย

ใน ผูป่้วยจิตเวชฉุกเฉิน ผูป่้วยรบัยาทางไปรษณีย ์งานส่งเสริมและป้องกนั งานวชิาการและฝึกอบรม ฯลฯ การ

ศึกษาวิจยัส่วนใหญ่จึงแบ่งหน่วยตน้ทุนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หน่วยงานท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(non-revenue producing 

cost centers; NRPCC), หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้(revenue producing cost centers; RPCC) และหน่วยบริการ

ผูป่้วย (patient service cost centers; PS) เช่น การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการผูป่้วย โรงพยาบาลสวนปรุง (สุวฒัน์ 

มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ, 2542), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการของสถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร ์ปีงบประมาณ 

2547 (สมยั ศิริทองถาวร และคณะ, 2548), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยบริการสุขภาพจติ โรงพยาบาลยุวประสาท

ไวทโยปถมัภ ์ปีงบประมาณ 2547 (ธีรารตัน์ แทนขาํ และตวงพร แจ่มแจง้, 2549), การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยงาน

บริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์ปีงบประมาณ 2549 (ทวี ตั้งเสรี และคณะ, 2550) 

 

ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) 

เม่ือพิจารณาสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ของตน้ทุนทั้งหมด พบว่า มีสดัส่วน

ตน้ทุนค่าแรงสงูสุด ทั้งหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) และหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) ก็มีสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง

สงูสุดเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาตน้ทุนของโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆ ในสงักดักรมสุขภาพจิต ซ่ึงส่วนใหญ่

มีตน้ทุนค่าแรงในสดัส่วนสงูสุด ยกเวน้เพียงบางหน่วยงานท่ีมีสดัส่วนตน้ทุนค่าวสัดุสงู เน่ืองจากมีวสัดุทางการแพทย์

และเวชภณัฑท่ี์มีมลูค่าสงูเขา้มารวมอยูด่ว้ย ส่วนตน้ทุนค่าลงทุนของศนูยสุ์ขภาพจิตจะมีสดัส่วนตํา่สุดเช่นเดียวกบั

โรงพยาบาลจิตเวช ศนูยสุ์ขภาพจิตมีสดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุนตํา่เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นพื้ นท่ีสาํนักงาน มีขนาดเล็ก 

ครุภณัฑส่์วนใหญ่เป็นครุภณัฑส์าํนักงาน ราคาไม่สงู ไม่มีครุภณัฑท์างการแพทย ์ 

ตน้ทุนค่าแรง (LC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากบั รอ้ยละ 63.05 ของตน้ทุนทั้งหมด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าแรงของโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั รอ้ยละ 53.36 ของตน้ทุนทั้งหมด (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543) พบว่ารอ้ยละของตน้ทุนค่าแรงเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ของศนูยสุ์ขภาพจิตสงูกว่า

โรงพยาบาลจิตเวช 

ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากบั รอ้ยละ 33.04 ของตน้ทุนทั้งหมด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าวสัดุของโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั รอ้ยละ 36.31 ของตน้ทุนทั้งหมด (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543) พบว่ารอ้ยละของตน้ทุนค่าวสัดุเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ของศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่กว่า

โรงพยาบาลจิตเวช 

ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี เท่ากบั รอ้ยละ 3.90 ของตน้ทุนทั้งหมด เม่ือ

เปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าลงทุนของโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั รอ้ยละ 10.33 ของตน้ทุนทั้งหมด (พรเทพ ศิริวนา

รงัสรรค ์และคณะ, 2543) พบว่ารอ้ยละของตน้ทุนค่าลงทุนเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ของศนูยสุ์ขภาพจิตตํา่กวา่

โรงพยาบาลจิตเวชมาก 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยของศนูยสุ์ขภาพจติในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.

2550 ของ นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ พบว่า เป็นดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 40: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของศูนยส์ุขภาพจติ จาํแนกตามปีงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2548 61.50 29.63 8.67 

พ.ศ.2550 54.92 38.08 7.00 

พ.ศ.2556 63.05 33.04 3.90 

ค่าเฉล่ีย 59.82 33.58 6.52 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.32 4.25 2.42 

 

จากตารางท่ี 40 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของศนูยสุ์ขภาพจิต จาํแนกตาม

ปีงบประมาณ พบว่า สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มี

องคป์ระกอบไม่แตกต่างจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 คือ ตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด ตน้ทุนค่าวสัดุ

รองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนตํา่ท่ีสุด 

สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้ นจากเดิม จากรอ้ยละ 61.50 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 54.92 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 63.05 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

เน่ืองจากมีการปรบัขึ้ นเงินเดือนและค่าจา้งสงูของบุคลากรเพิ่มขึ้ น ในช่วง 6 ปี ท่ีผ่านมา ในขณะท่ีจาํนวนบุคลากรไม่

เพิ่มขึ้ น  

สดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 8.67 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 7.00 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 3.90 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เน่ืองจาก

ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสรา้ง มีอายุการใชง้านเกินจาํนวนปีท่ีมีมลูค่า ตามขอ้กาํหนดอายุการใชง้านของสินทรพัยถ์าวร 

กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา ไม่ตอ้งนํามาคาํนวณเป็นตน้ทุนค่าลงทุนหลายรายการ และในช่วง 6 ปี ท่ีผ่านมา 

มีการลงทุนค่าครุภณัฑน้์อยมาก ส่วนใหญ่เป็นครุภณัฑส์าํนักงาน ราคาไม่สงู 
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ตารางท่ี 41: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) จาํแนกตาม

ปีงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2548 60.68 33.53 5.78 

พ.ศ.2550 51.21 44.84 3.95 

พ.ศ.2556 55.52 41.39 3.09 

ค่าเฉล่ีย 55.80 39.92 4.27 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.74 5.80 1.37 

 

จากตารางท่ี 41 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) จาํแนก

ตามปีงบประมาณ พบวา่ สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มี

องคป์ระกอบไม่แตกต่างจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 คือ ตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด ตน้ทุนค่าวสัดุ

รองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนตํา่ท่ีสุด 

สดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 5.78 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 3.95 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 3.09 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในขณะท่ี

สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC) และตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เปล่ียนแปลงไม่มาก 

 

ตารางท่ี 42: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน (SCC) จาํแนก

ตามปีงบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2548 63.14 21.77 15.09 

พ.ศ.2550 64.43 20.76 14.81 

พ.ศ.2556 78.63 15.79 5.59 

ค่าเฉล่ีย 68.73 19.44 11.83 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.60 3.20 5.41 

 

จากตารางท่ี 42 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) 

จาํแนกตามปีงบประมาณ พบว่า สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 มีองคป์ระกอบไม่แตกต่างจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 คือ ตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด ตน้ทุนค่า

วสัดุรองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนตํา่ท่ีสุด 

สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้ นจากเดิม จากรอ้ยละ 63.14 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 64.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 78.63 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สดัส่วนตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 21.77 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 20.76 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 15.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

สดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 15.09 ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 14.81 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 5.59 ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2556  

 

 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

ตน้ทุนรวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 93,060,576 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุน

ทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 และตน้ทุน

ทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ตน้ทุนรวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

56,258,306.59 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

37,599,013.94 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 66.83 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 

18,659,292.65 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.17 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตน้ทุนรวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

71,006,064.48 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

51,045,888.27 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.89 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 

19,960,176.21 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.11 

 พบวา่รอ้ยละของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั สงูกวา่ตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีได้

จากการปันส่วน ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้ง 3 ปีงบประมาณ 

 

ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (UC) ท่ีไดจ้ากการศึกษาครั้งน้ี ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกบั

การศึกษาก่อนหน้าน้ีไดท้ั้งหมด เน่ืองจาก มีการแบ่งหน่วยตน้ทุนงานหลกั และกาํหนดหน่วยบริการหรือผลผลิต

แตกต่างกนั มีเพียงบางหน่วยตน้ทุนท่ีกาํหนดนิยามคลา้ยคลึงกนั พอเทียบเคียงกนัได ้ดงัน้ี 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 

32,886 บาทต่อหน่วยงาน เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2548 มีค่ามธัยฐาน 1,025.26 บาทต่อแห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 2,391.28 บาทต่อแห่ง 

(และมีบางส่วนของหน่วยตน้ทุนงานนิเทศและติดตามงาน คาบเก่ียวกนัดว้ย) พบว่าหน่วยท่ีใชคื้อจาํนวนเครือขา่ย

เหมือนกนั แต่มีการแบ่งระดบัแตกต่างกนั จึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได ้ในการศึกษาครั้งน้ี นับเครือขา่ยใน

อาํเภอเดียวกนัเป็น 1 เครือขา่ย จึงทาํใหจ้าํนวนเครือขา่ยลดลงจากเดิมท่ีนับทุกแห่ง ตน้ทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้ น 

หน่วยตน้ทุนงานจดัการความรู ้(F3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 282,416 บาทต่อ

เร่ือง เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานวิจยั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีค่ามธัยฐาน 196,020.52 บาทต่อเร่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 235,047.69 บาทต่อเร่ือง พบวา่ตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้ น 

หน่วยตน้ทุนงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 1,883 บาท

ต่อคน (จาํนวนผูเ้ขา้อบรมและสมัมนา) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีค่ามธัยฐาน 97.51 บาทต่อคนต่อวนั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 655.32 

บาทต่อคนต่อวนั พบว่าตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้ น 

หน่วยตน้ทุนงานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั  

134,810 บาท ต่อเร่ือง เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีค่ามธัยฐาน 

19,132.03 บาทต่อเร่ือง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 12,871.32 บาทต่อเร่ือง พบว่าตน้ทุนต่อหน่วย

เพิ่มขึ้ น 

ส่วนหน่วยตน้ทุนงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) ไม่สามารถนํามา

เปรียบเทียบกบัการศึกษาก่อนหน้าน้ีได ้

 

 

 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556
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ตารางท่ี 41: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) จาํแนกตาม

ปีงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2548 60.68 33.53 5.78 

พ.ศ.2550 51.21 44.84 3.95 

พ.ศ.2556 55.52 41.39 3.09 

ค่าเฉล่ีย 55.80 39.92 4.27 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.74 5.80 1.37 

 

จากตารางท่ี 41 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั (FCC) จาํแนก

ตามปีงบประมาณ พบวา่ สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มี

องคป์ระกอบไม่แตกต่างจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 คือ ตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด ตน้ทุนค่าวสัดุ

รองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนตํา่ท่ีสุด 

สดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 5.78 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 3.95 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 3.09 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในขณะท่ี

สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC) และตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) เปล่ียนแปลงไม่มาก 

 

ตารางท่ี 42: แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัด ุค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานสนบัสนุน (SCC) จาํแนก

ตามปีงบประมาณ 

 

ปีงบประมาณ ตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัด ุ(MC) ตน้ทุนค่าลงทุน (CC) 

พ.ศ.2548 63.14 21.77 15.09 

พ.ศ.2550 64.43 20.76 14.81 

พ.ศ.2556 78.63 15.79 5.59 

ค่าเฉล่ีย 68.73 19.44 11.83 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.60 3.20 5.41 

 

จากตารางท่ี 42 แสดงรอ้ยละของตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุน (SCC) 

จาํแนกตามปีงบประมาณ พบว่า สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC): ค่าวสัดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 มีองคป์ระกอบไม่แตกต่างจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2550 คือ ตน้ทุนค่าแรงสงูท่ีสุด ตน้ทุนค่า

วสัดุรองลงมา และตน้ทุนค่าลงทุนตํา่ท่ีสุด 

สดัส่วนตน้ทุนค่าแรง (LC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้ นจากเดิม จากรอ้ยละ 63.14 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 64.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 78.63 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

สดัส่วนตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 21.77 ในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 20.76 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 15.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

สดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุน (CC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ลดลงจากเดิม จากรอ้ยละ 15.09 ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และรอ้ยละ 14.81 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เป็นรอ้ยละ 5.59 ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2556  

 

 

ตน้ทุนรวม (full cost; FC) 

ตน้ทุนรวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั ทั้ง 6 หน่วย เท่ากบั 93,060,576 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุน

ทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 62,725,460 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 67.40 และตน้ทุน

ทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 30,335,116 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ตน้ทุนรวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

56,258,306.59 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

37,599,013.94 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 66.83 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 

18,659,292.65 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 33.17 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตน้ทุนรวม (FC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

71,006,064.48 บาท โดยแยกเป็น ตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั เท่ากบั 

51,045,888.27 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 71.89 และตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีไดจ้ากการปันส่วน เท่ากบั 

19,960,176.21 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 28.11 

 พบวา่รอ้ยละของตน้ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่วยตน้ทุนงานหลกั สงูกวา่ตน้ทุนทางออ้ม (IDC) ท่ีได้

จากการปันส่วน ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้ง 3 ปีงบประมาณ 

 

ตน้ทุนตอ่หน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC) 

ตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (UC) ท่ีไดจ้ากการศึกษาครั้งน้ี ไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกบั

การศึกษาก่อนหน้าน้ีไดท้ั้งหมด เน่ืองจาก มีการแบ่งหน่วยตน้ทุนงานหลกั และกาํหนดหน่วยบริการหรือผลผลิต

แตกต่างกนั มีเพียงบางหน่วยตน้ทุนท่ีกาํหนดนิยามคลา้ยคลึงกนั พอเทียบเคียงกนัได ้ดงัน้ี 

หน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย (F1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 

32,886 บาทต่อหน่วยงาน เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานสนับสนุนและพฒันาเครือขา่ย ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2548 มีค่ามธัยฐาน 1,025.26 บาทต่อแห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 2,391.28 บาทต่อแห่ง 

(และมีบางส่วนของหน่วยตน้ทุนงานนิเทศและติดตามงาน คาบเก่ียวกนัดว้ย) พบว่าหน่วยท่ีใชคื้อจาํนวนเครือขา่ย

เหมือนกนั แต่มีการแบ่งระดบัแตกต่างกนั จึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกนัได ้ในการศึกษาครั้งน้ี นับเครือขา่ยใน

อาํเภอเดียวกนัเป็น 1 เครือขา่ย จึงทาํใหจ้าํนวนเครือขา่ยลดลงจากเดิมท่ีนับทุกแห่ง ตน้ทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้ น 

หน่วยตน้ทุนงานจดัการความรู ้(F3) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 282,416 บาทต่อ

เร่ือง เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานวิจยั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีค่ามธัยฐาน 196,020.52 บาทต่อเร่ือง 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 235,047.69 บาทต่อเร่ือง พบวา่ตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้ น 

หน่วยตน้ทุนงานฝึกอบรมและสมัมนา (F4) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 1,883 บาท

ต่อคน (จาํนวนผูเ้ขา้อบรมและสมัมนา) เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีค่ามธัยฐาน 97.51 บาทต่อคนต่อวนั ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 655.32 

บาทต่อคนต่อวนั พบว่าตน้ทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้ น 

หน่วยตน้ทุนงานฐานขอ้มลูและเครือขา่ย (F5) ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มีตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั  

134,810 บาท ต่อเร่ือง เม่ือเปรียบเทียบกบัหน่วยตน้ทุนงานสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีค่ามธัยฐาน 

19,132.03 บาทต่อเร่ือง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 มีค่ามธัยฐาน 12,871.32 บาทต่อเร่ือง พบว่าตน้ทุนต่อหน่วย

เพิ่มขึ้ น 

ส่วนหน่วยตน้ทุนงานกาํกบัดแูล ใหค้าํปรึกษา (F2) และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) ไม่สามารถนํามา

เปรียบเทียบกบัการศึกษาก่อนหน้าน้ีได ้
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ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) 

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี (รวมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ) เท่ากบั 108,570,672 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัรายงานสรุปผลการวิเคราะหต์น้ทุนต่อ

หน่วยผลผลิต ของกองคลงั กรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณเดียวกนั ซ่ึงเท่ากบั 109,584,498 บาท พบวา่ต่างกนั  

1,013,826 บาท หรือนอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.93 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ตน้ทุน

รวมของศนูยสุ์ขภาพจิต ซ่ึงเท่ากบั 56,258,306.59 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตน้ทุนรวมของศนูย์

สุขภาพจิต ซ่ึงเท่ากบั 71,006,064.48 บาท พบวา่ ตน้ทุนรวมของศนูยสุ์ขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้ น

จากปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จาํนวน 56,534,681.41 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.49 และเพิ่มขึ้ นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ.2550 จาํนวน 41,786,923.52 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 58.85  

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี มีตน้ทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

7,755,048 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของโรงพยาบาลจิตเวช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กองคลงั 

กรมสุขภาพจิต, 2557) เท่ากบั 4,425,923,206 บาท (รวม 18 แห่ง) มีตน้ทุนเฉล่ียต่อโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั 

245,884,623 บาท พบวา่ตน้ทุนเฉล่ียต่อโรงพยาบาลจิตเวช สงูกว่าตน้ทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 31.71 เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนต่างๆ ของศนูยสุ์ขภาพจิต นับวา่เป็นประโยชน์สาํหรบัผูบ้ริหารในการ

กาํหนดนโยบาย และบริหารทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหมี้ประสิทธิภาพสงูสุด ในงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น

สุขภาพจิต โดยเฉพาะการทาํแผนงบประมาณ ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริการหรือผลผลิตท่ีตอ้งการ และควรมี

การควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ท่ีเหมาะสม การศึกษาวจิยัครั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 4 

ประเด็น คือ 

 

1) การพฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศ 

 1.1. ควรมีการจดัทาํฐานขอ้มลูดา้นการเงินอยา่งเป็นระบบ มีโครงสรา้งขอ้มลูเหมือนกนัในศนูยสุ์ขภาพจิต

ทุกแห่ง เก่ียวกบัตน้ทุนต่างๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน มีการบนัทึกขอ้มลูอยา่งสมํา่เสมอ และจดัทาํรายงานเป็นรายปี 

1.2. ควรมีการจดัทาํฐานขอ้มลูกิจกรรม โครงการ และจาํนวนบริการท่ีให ้หรือผลผลิตท่ีไดร้บั มีโครงสรา้ง

ขอ้มลูเหมือนกนัในศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง 

1.3. ควรจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความเหมาะสม มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มลูตน้ทุน และ

ฐานขอ้มลูกิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดึงขอ้มลูมาใช ้

1.4. ควรมีเจา้ภาพท่ีชดัเจนในการบริหารระบบขอ้มลู สารสนเทศ ในภาพรวมของศนูยสุ์ขภาพจติ 

 

2) การควบคมุตน้ทุน 

 2.1. การควบคุมตน้ทุนค่าแรง พบวา่ตน้ทุนค่าแรงแปรผนัตามอตัรากาํลงัขา้ราชการ และอายุงาน ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีเพิ่มขึ้ นโดยไม่สมัพนัธก์บัปริมาณผลผลิต หน่วยงานท่ีมีจาํนวนขา้ราชการมากกวา่จะมีตน้ทุนค่าแรงสงูกวา่มาก 

การการลดปริมาณบุคลากร อาจไม่ช่วยแกปั้ญหาเพราะยิง่ทาํใหภ้าวะขาดอตัรากาํลงัรุนแรงขึ้ น หรือการเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตอาจมีขอ้จาํกดั ดงัน้ันการเพิ่มคุณค่าของผลผลิต หรือการสรา้งมลูค่าเพิ่มอื่นๆ น่าจะเป็นทางออกท่ีเหมาะสม 

 2.2. การควบคุมตน้ทุนค่าวสัดุ พบวา่ตน้ทุนค่าวสัดุสงูมากในบางหน่วยตน้ทุน โดยท่ียงัไม่สามารถอธิบาย

จาํนวนผลผลิตท่ีเหมาะสมกบักบัตน้ทุนท่ีสงูได ้จึงควรมีการควบคุมตน้ทุนค่าวสัดุ ใหมี้สดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัผลผลิตท่ี

ได ้โดยอา้งอิงจากตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ในหน่วยตน้ทุนน้ัน 

 2.3. การควบคุมตน้ทุนค่าลงทุน พบวา่อายุการใชง้านของอาคารสถานท่ี ในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง

กนัมาก และบางส่วนเกินอายุใชง้านแลว้ จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา ทาํใหไ้ม่สามารถนํามาเปรียบเทียบตน้ทุนไดช้ดัเจน แต่

มีผลทาํใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของตน้ทุนค่าลงทุน การควบคุมตน้ทุนค่าลงทุนควรพิจารณาแยกส่วนของครุภณัฑ ์

ออกจากอาคารสถานท่ี และควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุนส่วนของครุภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 

 2.4. ควรมีการควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ท่ีเหมาะสม  

 

3) การวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วย 

3.1. ควรมีการจดัทาํบญัชีตน้ทุนของศนูยสุ์ขภาพจิตเป็นประจาํทุกปี วิเคราะหเ์พื่อใหท้ราบถึงแนวโน้มของ

การเปล่ียนแปลงตน้ทุน และการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุน  

3.2. ควรมีการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ในภาพรวมของศนูย์

สุขภาพจิตทุกแห่ง เพื่อใหรู้ถึ้งปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบริบทของศนูยสุ์ขภาพจิต 

3.3. ควรมีการจดัอบรมหรือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย เพื่อใหบุ้คลากรมีความรูพ้ื้ นฐาน

ดา้นเศรษฐศาสตร ์ดา้นการเงินและบญัชี มีมุมมองและความเขา้ใจในเร่ืองความคุม้ค่า ความคุม้ทุน 

3.4. ควรสนับสนุนใหมี้การนําผลการศึกษาวจิยัท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนของ

หน่วยงาน รวมถึงการวางนโยบาย การปรบัโครงสรา้งของหน่วยงาน ท่ีอา้งอิงฐานขอ้มลูตน้ทุนดว้ย 
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ตน้ทุนทั้งหมด (total cost; TC) 

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี (รวมเงินสวสัดิการค่ารกัษาพยาบาลของ

ขา้ราชการและลกูจา้งประจาํ) เท่ากบั 108,570,672 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัรายงานสรุปผลการวิเคราะหต์น้ทุนต่อ

หน่วยผลผลิต ของกองคลงั กรมสุขภาพจิต ในปีงบประมาณเดียวกนั ซ่ึงเท่ากบั 109,584,498 บาท พบวา่ต่างกนั  

1,013,826 บาท หรือนอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.93 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการศึกษาของ นพ.มล.สมชาย จกัรพนัธุ ์และคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ตน้ทุน

รวมของศนูยสุ์ขภาพจิต ซ่ึงเท่ากบั 56,258,306.59 บาท และในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ตน้ทุนรวมของศนูย์

สุขภาพจิต ซ่ึงเท่ากบั 71,006,064.48 บาท พบวา่ ตน้ทุนรวมของศนูยสุ์ขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มขึ้ น

จากปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จาํนวน 56,534,681.41 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 100.49 และเพิ่มขึ้ นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ.2550 จาํนวน 41,786,923.52 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 58.85  

ตน้ทุนทั้งหมด (TC) ของศนูยสุ์ขภาพจิต ในการศึกษาครั้งน้ี มีตน้ทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต เท่ากบั 

7,755,048 บาท เม่ือเปรียบเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของโรงพยาบาลจิตเวช ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (กองคลงั 

กรมสุขภาพจิต, 2557) เท่ากบั 4,425,923,206 บาท (รวม 18 แห่ง) มีตน้ทุนเฉล่ียต่อโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากบั 

245,884,623 บาท พบวา่ตน้ทุนเฉล่ียต่อโรงพยาบาลจิตเวช สงูกว่าตน้ทุนเฉล่ียต่อศนูยสุ์ขภาพจิต 31.71 เท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงตน้ทุนต่างๆ ของศนูยสุ์ขภาพจิต นับวา่เป็นประโยชน์สาํหรบัผูบ้ริหารในการ

กาํหนดนโยบาย และบริหารทรพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจาํกดัใหมี้ประสิทธิภาพสงูสุด ในงานส่งเสริมและป้องกนัดา้น

สุขภาพจิต โดยเฉพาะการทาํแผนงบประมาณ ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบริการหรือผลผลิตท่ีตอ้งการ และควรมี

การควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ท่ีเหมาะสม การศึกษาวจิยัครั้งน้ีมีขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันา 4 

ประเด็น คือ 

 

1) การพฒันาระบบขอ้มูล สารสนเทศ 

 1.1. ควรมีการจดัทาํฐานขอ้มลูดา้นการเงินอยา่งเป็นระบบ มีโครงสรา้งขอ้มลูเหมือนกนัในศนูยสุ์ขภาพจิต

ทุกแห่ง เก่ียวกบัตน้ทุนต่างๆ ท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน มีการบนัทึกขอ้มลูอยา่งสมํา่เสมอ และจดัทาํรายงานเป็นรายปี 

1.2. ควรมีการจดัทาํฐานขอ้มลูกิจกรรม โครงการ และจาํนวนบริการท่ีให ้หรือผลผลิตท่ีไดร้บั มีโครงสรา้ง

ขอ้มลูเหมือนกนัในศนูยสุ์ขภาพจิตทุกแห่ง 

1.3. ควรจดัหาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมีความเหมาะสม มาช่วยในการจดัการฐานขอ้มลูตน้ทุน และ

ฐานขอ้มลูกิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดึงขอ้มลูมาใช ้

1.4. ควรมีเจา้ภาพท่ีชดัเจนในการบริหารระบบขอ้มลู สารสนเทศ ในภาพรวมของศนูยสุ์ขภาพจติ 

 

2) การควบคมุตน้ทุน 

 2.1. การควบคุมตน้ทุนค่าแรง พบวา่ตน้ทุนค่าแรงแปรผนัตามอตัรากาํลงัขา้ราชการ และอายุงาน ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีเพิ่มขึ้ นโดยไม่สมัพนัธก์บัปริมาณผลผลิต หน่วยงานท่ีมีจาํนวนขา้ราชการมากกวา่จะมีตน้ทุนค่าแรงสงูกวา่มาก 

การการลดปริมาณบุคลากร อาจไม่ช่วยแกปั้ญหาเพราะยิง่ทาํใหภ้าวะขาดอตัรากาํลงัรุนแรงขึ้ น หรือการเพิ่มปริมาณ

ผลผลิตอาจมีขอ้จาํกดั ดงัน้ันการเพิ่มคุณค่าของผลผลิต หรือการสรา้งมลูค่าเพิ่มอื่นๆ น่าจะเป็นทางออกท่ีเหมาะสม 

 2.2. การควบคุมตน้ทุนค่าวสัดุ พบวา่ตน้ทุนค่าวสัดุสงูมากในบางหน่วยตน้ทุน โดยท่ียงัไม่สามารถอธิบาย

จาํนวนผลผลิตท่ีเหมาะสมกบักบัตน้ทุนท่ีสงูได ้จึงควรมีการควบคุมตน้ทุนค่าวสัดุ ใหมี้สดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัผลผลิตท่ี

ได ้โดยอา้งอิงจากตน้ทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ในหน่วยตน้ทุนน้ัน 

 2.3. การควบคุมตน้ทุนค่าลงทุน พบวา่อายุการใชง้านของอาคารสถานท่ี ในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่าง

กนัมาก และบางส่วนเกินอายุใชง้านแลว้ จึงไม่มีค่าเส่ือมราคา ทาํใหไ้ม่สามารถนํามาเปรียบเทียบตน้ทุนไดช้ดัเจน แต่

มีผลทาํใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนของตน้ทุนค่าลงทุน การควบคุมตน้ทุนค่าลงทุนควรพิจารณาแยกส่วนของครุภณัฑ ์

ออกจากอาคารสถานท่ี และควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าลงทุนส่วนของครุภณัฑเ์ปรียบเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมด ใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 

 2.4. ควรมีการควบคุมสดัส่วนตน้ทุนค่าแรง: ค่าวสัดุ: ค่าลงทุน ท่ีเหมาะสม  

 

3) การวิเคราะหต์น้ทุนตอ่หน่วย 

3.1. ควรมีการจดัทาํบญัชีตน้ทุนของศนูยสุ์ขภาพจิตเป็นประจาํทุกปี วิเคราะหเ์พื่อใหท้ราบถึงแนวโน้มของ

การเปล่ียนแปลงตน้ทุน และการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อตน้ทุน  

3.2. ควรมีการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ในภาพรวมของศนูย์

สุขภาพจิตทุกแห่ง เพื่อใหรู้ถึ้งปัจจยัท่ีมีผลต่อตน้ทุนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบริบทของศนูยสุ์ขภาพจิต 

3.3. ควรมีการจดัอบรมหรือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย เพื่อใหบุ้คลากรมีความรูพ้ื้ นฐาน

ดา้นเศรษฐศาสตร ์ดา้นการเงินและบญัชี มีมุมมองและความเขา้ใจในเร่ืองความคุม้ค่า ความคุม้ทุน 

3.4. ควรสนับสนุนใหมี้การนําผลการศึกษาวจิยัท่ีไดไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตน้ทุนของ

หน่วยงาน รวมถึงการวางนโยบาย การปรบัโครงสรา้งของหน่วยงาน ท่ีอา้งอิงฐานขอ้มลูตน้ทุนดว้ย 
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3.5. ควรมีเจา้ภาพท่ีชดัเจนในการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ในภาพรวมของศนูยสุ์ขภาพจิต คู่ขนานไปกบั

การวิเคราะหข์องกองคลงั กรมสุขภาพจิต 

 

4) การปรบัปรุงและพฒันาในการศึกษาวิจยัครั้งตอ่ไป  

 4.1. ควรทาํการศึกษาวิจยัเป็นประจาํต่อเน่ืองทุกปี ทั้งในระดบัของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิต และในระดบั

ภาพรวมของกรมสุขภาพจิต  

 4.2. ควรทาํการศึกษาวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย แบบเก็บขอ้มลูไปขา้งหน้า (prospective study) ควบคู่ไปกบั

การดาํเนินงานปกติ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั และครบถว้น ไม่ตกหล่นขอ้มลูท่ีจาํเป็นบางเร่ือง ลด

ความคลาดเคล่ือนจากขอ้มลูทุติยภมิูท่ีมีการบนัทึกไว ้จะช่วยเพิม่ความสมบรูณแ์ละความน่าเช่ือถือไดข้องขอ้มลูมาก

ยิง่ขึ้ น 

4.3. ควรศึกษาตน้ทุนต่อหน่วย งานส่งเสริมและป้องกนัดา้นสุขภาพจิต ในกรอบท่ีกวา้งกวา่ศนูยสุ์ขภาพจิต 

โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานท่ีดาํเนินการในพื้ นท่ีท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงอาจเป็นระดบัจงัหวดัหรือเขตสุขภาพ 
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3.5. ควรมีเจา้ภาพท่ีชดัเจนในการวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย ในภาพรวมของศนูยสุ์ขภาพจิต คู่ขนานไปกบั

การวิเคราะหข์องกองคลงั กรมสุขภาพจิต 

 

4) การปรบัปรุงและพฒันาในการศึกษาวิจยัครั้งตอ่ไป  

 4.1. ควรทาํการศึกษาวิจยัเป็นประจาํต่อเน่ืองทุกปี ทั้งในระดบัของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิต และในระดบั

ภาพรวมของกรมสุขภาพจิต  

 4.2. ควรทาํการศึกษาวิเคราะหต์น้ทุนต่อหน่วย แบบเก็บขอ้มลูไปขา้งหน้า (prospective study) ควบคู่ไปกบั
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ภาคผนวก 1 

ประวตัิความเป็นมาและโครงสรา้งศูนยสุ์ขภาพจติ 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 

ศนูยสุ์ขภาพจิตเป็นหน่วยงานระดบักอง ท่ีขึ้ นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดิมจดัตั้งในระดบั

ภาค จาํนวน 4 แห่ง คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-4 โดยกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดขอบเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ตามลาํดบั ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่าศนูยสุ์ขภาพจิต 1-4 มีพื้ นท่ีรบัผิดชอบกวา้ง

ใหญ่เกินกว่ากาํลงัของบุคลากรศนูยฯ์ จะดแูลรบัผิดชอบไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี  

042/2542 ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2542 จดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตเขต 1-13 รวม 13 แห่ง เป็นการภายใน และมี

ฐานะเทียบเท่ากองในสงักดักรมสุขภาพจิต โดยใหแ้ต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตรบัผิดขอบพื้ นท่ีเช่นเดียวกบัพื้ นท่ีเขตตรวจ

ราชการของกระทรวงสาธารณสุข  ส่วนศนูยสุ์ขภาพจิตเขต 13 รบัผิดชอบกรุงเทพมหานคร  

ต่อมารฐับาลมีนโยบายปฏริปูระบบราชการ และใหทุ้กส่วนราชการปรบับทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งของ

ส่วนราชการใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัต่อสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เม่ือ

พระราชบญัญติัปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช ้กรมสุขภาพจิตจึงไดด้าํเนินการปรบับทบาท 

ภารกิจและโครงสรา้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดงักฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซ่ึงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 103 ก วนัท่ี  9 ตุลาคม 2545 ใหมี้ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-12 และเพื่อใหก้าร

บริหารงานของกรมสุขภาพจิตดาํเนินงานตามนโยบาย การพฒันางานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด กรมสุขภาพจิตจึงมีคาํสัง่จดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13ขึ้ นเป็นการภายใน ตั้งแต่วนัท่ี 

29 ตุลาคม 2545 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 998/2545 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

 ในปี พ.ศ. 2547 กรมสุขภาพจติไดมี้คาํสัง่จดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 14 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 เพิ่มขึ้ นเป็น

การภายใน โดยมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและแบ่งส่วนราชการภายในเช่นเดียวกบัศนูยสุ์ขภาพจติท่ี 1- 13  โดยศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 14 จดัตั้งตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1189/2547 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2547 และต่อมาไดมี้การยกเลิกคาํสัง่การจดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 14 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 ตามคาํสัง่

กรมสุขภาพจิตท่ี 596/2550 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ.2550 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 จดัตั้งตั้งแต่วนัท่ี  27 ธนัวาคม 

2547 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1190/2547 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 

  ในปี พ.ศ.2555 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้อนุสนธิคาํสัง่กระทรวงสาธารณสุขท่ี 1641/2555 และ 

1643/2555 ลงวนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2555 เร่ืองกาํหนดเครือขา่ยบริการ และมอบหมายผูต้รวจราชการกระทรวง 

สาธารณสุขสาธารณสุขนิเทศก ์และรกัษาการในตาํแหน่งสาธารณสุขนิเทศก ์ปฏบิติัหน้าท่ีผูต้รวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข ปฏบิติังานในเขตพื้ นท่ีเครือขา่ยบริการ ซ่ึงคาํสัง่กรมสุขภาพจิต ท่ี 869/2553 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 

2553 เร่ืองการเปล่ียนแปลงการกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต ไดก้าํหนดเขตจงัหวดัพื้ นท่ีความ

รบัผิดชอบ ไม่สอดคลอ้งกบัคาํสัง่กระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ันกรมสุขภาพจิตจึงเห็นสมควรใหเ้ปล่ียนแปลงการกาํหนด

พื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิตตามการกาํหนดเครือขา่ยบริการ กระทรวงสาธารณสุข และยกเลิกคาํสัง่กรม

สุขภาพจิต ท่ี 869/2553 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 19 

พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1.ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 รบัผิดชอบพื้ นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 4 และ 5 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 

1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555เร่ืองเปล่ียนแปลงการกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต 

และใหค้ณะเจา้หน้าท่ีท่ีปฏบิติัราชการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 เดิม ใหป้ฏบิติัราชการท่ีศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 ตามคาํสัง่กรม

สุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองใหข้า้ราชการและพนักงานราชการปฏบิติั

ราชการ 

2.คณะเจา้หน้าท่ีท่ีปฏบิติัราชการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 เดิม ใหป้ฏบิติัราชการท่ี ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 ตามคาํสัง่

กรมสุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองใหข้า้ราชการและพนักงานราชการปฏบิติั

ราชการ 

3.ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ยา้ยสาํนักงานจากเดิมตั้งอยูท่ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี 

ไปตั้งสาํนักงานชัว่คราวอยูท่ี่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ต่อมาไดย้า้ยไป

ตั้งสาํนักงานชัว่คราวอยูท่ี่ สถาบนัพฒันาการเด็กภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และใน

ปัจจุบนั ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ไดย้า้ยไปตั้ง ณ เลขท่ี 38/12-13 ตาํบลหมกแขง้ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี (ตาม

คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1078/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 413/2557 ลง

วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เร่ืองยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4) 

 ในปี พ.ศ. 2556 ไดมี้คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 654/2556 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ใหย้กเลิกศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 15 และใหบุ้คลากรปฏบิติังานร่วมกบัศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 โดยปฏบิติังานตามการเปล่ียนแปลงกาํหนด

พื้ นท่ีรบัผิดชอบกรมสุขภาพตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทั้งน้ีไดมี้

คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 929/2556 ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เร่ืองสถานท่ีปฏบิติังานของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

12 มีสถานท่ีปฏบิติังาน 2 แห่ง ดงัน้ี 

1.ใหท่ี้ทาํการหลกั ตั้งอยูใ่นโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์เลขท่ี 472 ถนนไทรบุรี ตาํบลบ่อยาง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 91000 

2.ท่ีทาํการรองตั้งอยูภ่ายในโรงพยาบาลธญัญารกัษปั์ตตานี เลขท่ี 294 หมู่ 6 ถนนปากน้ํา ตาํบลรสูะมิแล 

อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000  

 ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อใหก้ารบริหารงานของกรมสุขภาพจิตดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัเขต

พื้ นท่ีเครือขา่ยบริการของกระทรวงสาธารณสุข และสะดวกต่อการบริหารจดัการในพื้ นท่ีตามบริบทในการขบัเคล่ือน

นโยบายการดาํเนินงานสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มวยั ไดมี้คาํสัง่ยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิต 

จาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

1.คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 526/2557 สัง่ ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง ยา้ยสาํนักงานศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 2 จากเดิม ตั้งอยูท่ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 ไปตั้ง

สาํนักงานใหม่ ณ เลขท่ี 206/5-6 ถนนรถไฟ ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 

16 กรกฎาคม  2557 เป็นตน้ไป  

2.คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 541/2557 ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง ยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิต

ท่ี 9 จากเดิม ตั้งอยูใ่นโรงพยาลบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร ์ตาํบลท่าน้ําออ้ย อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดั

นครสวรรค ์ไปตั้งสาํนักงานใหม่ ณ เลขท่ี 138/35-36 หมู่ 7 ส่ีแยกอินโดจีน ตาํบลสมอแข อาํเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป 

3.คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 552/2557 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง ยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิต

ท่ี 3 จากเดิม ตั้งอยูท่ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 ไปตั้งสาํนักงานใหม่ 

ณ เลขท่ี 76 หมู่ 5 ถนนอา่งศิลา-บางแสน ตาํบลอา่งศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 4 

สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป  

ทั้งน้ีตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดมี้คาํสัง่เปล่ียนแปลง

การกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต เพื่อการบริหารงานของกรมสุขภาพจิตดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลอ้งกบัเขตพื้ นท่ีเครือขา่ยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ไดก้าํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต 

ดงัน้ี 

 

 

 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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ภาคผนวก 1 

ประวตัิความเป็นมาและโครงสรา้งศูนยสุ์ขภาพจติ 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 

ศนูยสุ์ขภาพจิตเป็นหน่วยงานระดบักอง ท่ีขึ้ นตรงต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดิมจดัตั้งในระดบั

ภาค จาํนวน 4 แห่ง คือ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-4 โดยกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดขอบเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้ตามลาํดบั ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่าศนูยสุ์ขภาพจิต 1-4 มีพื้ นท่ีรบัผิดชอบกวา้ง

ใหญ่เกินกว่ากาํลงัของบุคลากรศนูยฯ์ จะดแูลรบัผิดชอบไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี  

042/2542 ลงวนัท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2542 จดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตเขต 1-13 รวม 13 แห่ง เป็นการภายใน และมี

ฐานะเทียบเท่ากองในสงักดักรมสุขภาพจิต โดยใหแ้ต่ละศนูยสุ์ขภาพจิตรบัผิดขอบพื้ นท่ีเช่นเดียวกบัพื้ นท่ีเขตตรวจ

ราชการของกระทรวงสาธารณสุข  ส่วนศนูยสุ์ขภาพจิตเขต 13 รบัผิดชอบกรุงเทพมหานคร  

ต่อมารฐับาลมีนโยบายปฏริปูระบบราชการ และใหทุ้กส่วนราชการปรบับทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งของ

ส่วนราชการใหมี้ประสิทธิภาพ ทนัต่อสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เม่ือ

พระราชบญัญติัปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศใช ้กรมสุขภาพจิตจึงไดด้าํเนินการปรบับทบาท 

ภารกิจและโครงสรา้งใหส้อดคลอ้งกบันโยบายรฐับาล และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดงักฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ซ่ึงประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 103 ก วนัท่ี  9 ตุลาคม 2545 ใหมี้ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1-12 และเพื่อใหก้าร

บริหารงานของกรมสุขภาพจิตดาํเนินงานตามนโยบาย การพฒันางานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสุด กรมสุขภาพจิตจึงมีคาํสัง่จดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13ขึ้ นเป็นการภายใน ตั้งแต่วนัท่ี 

29 ตุลาคม 2545 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 998/2545 ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 

 ในปี พ.ศ. 2547 กรมสุขภาพจติไดมี้คาํสัง่จดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 14 และศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 เพิ่มขึ้ นเป็น

การภายใน โดยมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและแบ่งส่วนราชการภายในเช่นเดียวกบัศนูยสุ์ขภาพจติท่ี 1- 13  โดยศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 14 จดัตั้งตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2547 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1189/2547 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2547 และต่อมาไดมี้การยกเลิกคาํสัง่การจดัตั้งศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 14 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 ตามคาํสัง่

กรมสุขภาพจิตท่ี 596/2550 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ.2550 ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 จดัตั้งตั้งแต่วนัท่ี  27 ธนัวาคม 

2547 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1190/2547 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 

  ในปี พ.ศ.2555 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้อนุสนธิคาํสัง่กระทรวงสาธารณสุขท่ี 1641/2555 และ 

1643/2555 ลงวนัท่ี 9 พฤศจกิายน 2555 เร่ืองกาํหนดเครือขา่ยบริการ และมอบหมายผูต้รวจราชการกระทรวง 

สาธารณสุขสาธารณสุขนิเทศก ์และรกัษาการในตาํแหน่งสาธารณสุขนิเทศก ์ปฏบิติัหน้าท่ีผูต้รวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข ปฏบิติังานในเขตพื้ นท่ีเครือขา่ยบริการ ซ่ึงคาํสัง่กรมสุขภาพจิต ท่ี 869/2553 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 

2553 เร่ืองการเปล่ียนแปลงการกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต ไดก้าํหนดเขตจงัหวดัพื้ นท่ีความ

รบัผิดชอบ ไม่สอดคลอ้งกบัคาํสัง่กระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ันกรมสุขภาพจิตจึงเห็นสมควรใหเ้ปล่ียนแปลงการกาํหนด

พื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิตตามการกาํหนดเครือขา่ยบริการ กระทรวงสาธารณสุข และยกเลิกคาํสัง่กรม

สุขภาพจิต ท่ี 869/2553 ลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2553 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 19 

พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ซ่ึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1.ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 รบัผิดชอบพื้ นท่ีเขตตรวจราชการท่ี 4 และ 5 ตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 

1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555เร่ืองเปล่ียนแปลงการกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต 

และใหค้ณะเจา้หน้าท่ีท่ีปฏบิติัราชการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 เดิม ใหป้ฏบิติัราชการท่ีศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 ตามคาํสัง่กรม

สุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองใหข้า้ราชการและพนักงานราชการปฏบิติั

ราชการ 

2.คณะเจา้หน้าท่ีท่ีปฏบิติัราชการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 เดิม ใหป้ฏบิติัราชการท่ี ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 ตามคาํสัง่

กรมสุขภาพจิตท่ี 1079/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เร่ืองใหข้า้ราชการและพนักงานราชการปฏบิติั

ราชการ 

3.ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ยา้ยสาํนักงานจากเดิมตั้งอยูท่ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จงัหวดันนทบุรี 

ไปตั้งสาํนักงานชัว่คราวอยูท่ี่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร ์อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ต่อมาไดย้า้ยไป

ตั้งสาํนักงานชัว่คราวอยูท่ี่ สถาบนัพฒันาการเด็กภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น และใน

ปัจจุบนั ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 ไดย้า้ยไปตั้ง ณ เลขท่ี 38/12-13 ตาํบลหมกแขง้ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี (ตาม

คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1078/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 413/2557 ลง

วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เร่ืองยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4) 

 ในปี พ.ศ. 2556 ไดมี้คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 654/2556 ลงวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ใหย้กเลิกศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 15 และใหบุ้คลากรปฏบิติังานร่วมกบัศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 โดยปฏบิติังานตามการเปล่ียนแปลงกาํหนด

พื้ นท่ีรบัผิดชอบกรมสุขภาพตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ทั้งน้ีไดมี้

คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 929/2556 ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เร่ืองสถานท่ีปฏบิติังานของศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 

12 มีสถานท่ีปฏบิติังาน 2 แห่ง ดงัน้ี 

1.ใหท่ี้ทาํการหลกั ตั้งอยูใ่นโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร ์เลขท่ี 472 ถนนไทรบุรี ตาํบลบ่อยาง 

อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 91000 

2.ท่ีทาํการรองตั้งอยูภ่ายในโรงพยาบาลธญัญารกัษปั์ตตานี เลขท่ี 294 หมู่ 6 ถนนปากน้ํา ตาํบลรสูะมิแล 

อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000  

 ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อใหก้ารบริหารงานของกรมสุขภาพจิตดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัเขต

พื้ นท่ีเครือขา่ยบริการของกระทรวงสาธารณสุข และสะดวกต่อการบริหารจดัการในพื้ นท่ีตามบริบทในการขบัเคล่ือน

นโยบายการดาํเนินงานสุขภาพจิตท่ีเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มวยั ไดมี้คาํสัง่ยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิต 

จาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

1.คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 526/2557 สัง่ ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง ยา้ยสาํนักงานศนูย์

สุขภาพจิตท่ี 2 จากเดิม ตั้งอยูท่ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 ไปตั้ง

สาํนักงานใหม่ ณ เลขท่ี 206/5-6 ถนนรถไฟ ตาํบลหน้าเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัราชบุรี 70000 ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 

16 กรกฎาคม  2557 เป็นตน้ไป  

2.คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 541/2557 ลงวนัท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง ยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิต

ท่ี 9 จากเดิม ตั้งอยูใ่นโรงพยาลบาลจิตเวชนครสวรรคร์าชนครินทร ์ตาํบลท่าน้ําออ้ย อาํเภอพยุหะคีรี จงัหวดั

นครสวรรค ์ไปตั้งสาํนักงานใหม่ ณ เลขท่ี 138/35-36 หมู่ 7 ส่ีแยกอินโดจีน ตาํบลสมอแข อาํเภอเมือง จงัหวดั

พิษณุโลก ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป 

3.คาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 552/2557 ลงวนัท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เร่ือง ยา้ยสาํนักงานศนูยสุ์ขภาพจิต

ท่ี 3 จากเดิม ตั้งอยูท่ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 ไปตั้งสาํนักงานใหม่ 

ณ เลขท่ี 76 หมู่ 5 ถนนอา่งศิลา-บางแสน ตาํบลอา่งศิลา อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 20000 ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 4 

สิงหาคม 2557 เป็นตน้ไป  

ทั้งน้ีตามคาํสัง่กรมสุขภาพจิตท่ี 1075/2555 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ไดมี้คาํสัง่เปล่ียนแปลง

การกาํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต เพื่อการบริหารงานของกรมสุขภาพจิตดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลอ้งกบัเขตพื้ นท่ีเครือขา่ยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ไดก้าํหนดพื้ นท่ีรบัผิดชอบของศนูยสุ์ขภาพจิต 

ดงัน้ี 

 

 

 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต

ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2556

80

ตารางท่ี 43: แสดงพ้ืนท่ีรบัผิดชอบของศูนยส์ุขภาพจติ 
 

เครือข่ายบริการ เขตตรวจราชการ จงัหวดั ศูนยส์ุขภาพจติท่ี 

1 15 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาํพนู ลาํปาง ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

 16 น่าน พะเยา เชียงราย แพร่  

2 17 ตาก พิษณุโลก สุโขทยั เพชรบรูณ ์อุตรดิตถ ์ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 9 

3 2 ชยันาท ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8 

 18 กาํแพงเพชร พจิิตร นครสวรรค ์อุทยัธานี  

4 1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 1 

 2 ลพบุรี สิงหบุ์รี อ่างทอง  

 3 นครนายก  

5 4 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี  ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2 

 5 ประจวบคีรีขนัธ ์เพชรบุรี สมุทรสาคร   

  สมุทรสงคราม  

6 3 ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว้ สมุทรปราการ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 3 

 9 จนัทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด  

7 12 รอ้ยเอ็ด ขอบแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ ์ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 6 

8 10 บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบวัลาํภ ู ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 4 

 11 อุดรธานี นครพนม สกลนคร   

9 14 สุรินทร ์นครราชสีมา บุรีรมัย ์ชยัภมิู ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 

10 11 มุกดาหาร ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 

 13 อาํนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี  

11 6 ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 

 7 ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบ่ี  

12 6 พทัลุง ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 

 7 ตรงั  

 8 สตลู สงขลา อาํเภอเมือง สทิงพระ ระโนด  

  กระแสสินธุ ์รตัภมิู หาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง  

  บางกลํา่ สิงหนคร คลองหอยโขง่ และสะเดา  

 8 สงขลา อาํเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบา้ยอ้ย ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 

 8 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งศูนยสุ์ขภาพจติ 

 

แผนภมิูท่ี 2: แสดงโครงสรา้งศูนยส์ุขภาพจติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาพนักงานธุรการ 

ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต 

เจาหนักงานการเงินและบัญชี 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ฝายบริหารท่ัวไป 

นักสังคมสงเคราะห 

นักจิตวิทยาคลินิก 

กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นักจิตวิทยา 

พนักงานบริการ 
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9 14 สุรินทร ์นครราชสีมา บุรีรมัย ์ชยัภมิู ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 5 

10 11 มุกดาหาร ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 7 

 13 อาํนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี  

11 6 ชุมพร สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 11 

 7 ระนอง พงังา ภเูก็ต กระบ่ี  

12 6 พทัลุง ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 

 7 ตรงั  

 8 สตลู สงขลา อาํเภอเมือง สทิงพระ ระโนด  

  กระแสสินธุ ์รตัภมิู หาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง  

  บางกลํา่ สิงหนคร คลองหอยโขง่ และสะเดา  

 8 สงขลา อาํเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบา้ยอ้ย ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 

 8 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งศูนยสุ์ขภาพจติ 

 

แผนภมิูท่ี 2: แสดงโครงสรา้งศูนยส์ุขภาพจติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาพนักงานธุรการ 

ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต 

เจาหนักงานการเงินและบัญชี 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ฝายบริหารท่ัวไป 

นักสังคมสงเคราะห 

นักจิตวิทยาคลินิก 

กลุมงานวิชาการสุขภาพจิต 

นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการสาธารณสุข 

นักวิชาการคอมพิวเตอร 

นักจิตวิทยา 

พนักงานบริการ 
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ภาคผนวก 2 

คณะทาํงาน 
 

คณะทาํงานจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย ของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต ประกอบดว้ยตวัแทนจากศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 13 

ศนูย ์ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มลูตน้ทุนของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิต โดยมีศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 เป็นทีมเลขานุการในการ

ประสานงาน องคป์ระกอบของคณะทาํงาน ประกอบดว้ย 

1. พญ.พรรณพิมล วปุิลากร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 

2. ดร.นพ.พิทกัษ์พล บุณยมาลิก ผูช่้วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต     ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 

3. นางธิดา จลิุนทร  ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 

4. นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา  ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  ประธานคณะทาํงาน 

5. นางสาวอจัฉรา อะทะไชย นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ศนูยฯ์ 1  คณะทาํงาน 

6. นางมลสุรีย ์ลอยรตัน์  นักวิชาการการเงินและบญัชี ศนูยฯ์ 1   คณะทาํงาน 

7. นางสาวรชัวลัย ์บุญโฉม  ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   คณะทาํงาน 

8. นางกญัญา ต่างใจ  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 2  คณะทาํงาน 

9. นายนภดล บุญทอง  นักจดัการงานทัว่ไป ศนูยฯ์ 3   คณะทาํงาน 

10. นางอารยา จารึก  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 4  คณะทาํงาน 

11. นางสาวมณัฑนา สินทรพัย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 4  คณะทาํงาน 

12. นางศิริพร ปรางปรุ   นักสงัคมสงเคราะหป์ฏบิติัการ ศนูยฯ์ 5  คณะทาํงาน 

13. นางสาววิไลพร แซ่เอ็ง   เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 5 คณะทาํงาน 

14. นางสาวยุวนา ไขวพ้นัธ ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 6  คณะทาํงาน 

15. นางศรีสมพร พลบุบผา  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 6 คณะทาํงาน 

16. นางเบญจพร ออ่นสนิท  นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 7  คณะทาํงาน 

17. นางเปียทิพย ์สีดาํ  นักจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการ ศนูยฯ์ 7  คณะทาํงาน 

18. นางสาวปาจารีย ์อกัษรนิตย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 8  คณะทาํงาน 

19. นางสาวกรวรรณ บุญเกิด นักวิชาการการเงินและบญัชี ศนูยฯ์ 8   คณะทาํงาน 

20. นางสาวธมลวรรณ แสนทม นักสงัคมสงเคราะห ์ศนูยฯ์ 8   คณะทาํงาน 

21. นางพนัธิภา สมอบา้น  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 9  คณะทาํงาน 

22. นายวุฒินันท ์สงัจนัทร ์  นักสงัคมสงเคราะหป์ฏบิติัการ ศนูยฯ์ 9  คณะทาํงาน 

23. นายวงคพ์รรณ ์มาลารตัน์ นักกิจกรรมบาํบดัชาํนาญการ ศนูย ์10  คณะทาํงาน 

24. นางพวงเพ็ชร สิงหอ์่อน  นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 10  คณะทาํงาน 

25. นางนงเยาว ์สุขภกัดี  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 11 คณะทาํงาน 

26. นายบุญธรรม ดีดวง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 11  คณะทาํงาน 

27. นางกชกร รอดช ู  เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 12  คณะทาํงาน 

28. นางสาวสุริ อุปมนต ์  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ ศนูยฯ์ 12 คณะทาํงาน 

29. นางนันทนา ผลรอด  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 13  คณะทาํงาน 

30. นางสาวกานตพ์ิชชา สงแกว้ นักวิชาการสาธารณสุข ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

31. นางสาวจิรนันท ์ปุริมาตย ์ นักวิชาการสาธารณสุข ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

32. นางสาวอรุณศรี บุญที  นักวิชาการสาธารณสุข ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

33. นางจนัตรี ใจคาํ  เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 13  คณะทาํงาน 

34. นางสาวสุพรรษา ขนัทองดี นักจดัการงานทัว่ไป ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

35. นางสาวปนัดดา ทองชงั  นักจดัการงานทัว่ไป ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

36. นางกรรณิการ ์คงวิมล  เจา้พนักงานธุรการ ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

37. นางสาวกรทิพย ์วิทยากาญจน์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 13    คณะทาํงานและเลขานุการ 

38. นางจุฑารตัน์ ขาวละออ  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 13      

                                                                          คณะทาํงานและผูช่้วยเลขานุการ 

39. นางสาวอารี อยูภู่ ่  นักวิชาการคอมพวิเตอร ์ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงานและผูช่้วยเลขานุการ 
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คณะทาํงาน 
 

คณะทาํงานจดัทาํตน้ทุนต่อหน่วย ของกลุ่มศนูยสุ์ขภาพจิต ประกอบดว้ยตวัแทนจากศนูยสุ์ขภาพจิตทั้ง 13 

ศนูย ์ช่วยเก็บรวบรวมขอ้มลูตน้ทุนของแต่ละศนูยสุ์ขภาพจิต โดยมีศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 เป็นทีมเลขานุการในการ

ประสานงาน องคป์ระกอบของคณะทาํงาน ประกอบดว้ย 

1. พญ.พรรณพิมล วปุิลากร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต   ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 

2. ดร.นพ.พิทกัษ์พล บุณยมาลิก ผูช่้วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต     ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 

3. นางธิดา จลิุนทร  ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 8  ท่ีปรึกษาคณะทาํงาน 

4. นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา  ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  ประธานคณะทาํงาน 

5. นางสาวอจัฉรา อะทะไชย นักวิเคราะหน์โยบายและแผน ศนูยฯ์ 1  คณะทาํงาน 

6. นางมลสุรีย ์ลอยรตัน์  นักวิชาการการเงินและบญัชี ศนูยฯ์ 1   คณะทาํงาน 

7. นางสาวรชัวลัย ์บุญโฉม  ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 2   คณะทาํงาน 

8. นางกญัญา ต่างใจ  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 2  คณะทาํงาน 

9. นายนภดล บุญทอง  นักจดัการงานทัว่ไป ศนูยฯ์ 3   คณะทาํงาน 

10. นางอารยา จารึก  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 4  คณะทาํงาน 

11. นางสาวมณัฑนา สินทรพัย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 4  คณะทาํงาน 

12. นางศิริพร ปรางปรุ   นักสงัคมสงเคราะหป์ฏบิติัการ ศนูยฯ์ 5  คณะทาํงาน 

13. นางสาววิไลพร แซ่เอ็ง   เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 5 คณะทาํงาน 

14. นางสาวยุวนา ไขวพ้นัธ ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 6  คณะทาํงาน 

15. นางศรีสมพร พลบุบผา  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 6 คณะทาํงาน 

16. นางเบญจพร ออ่นสนิท  นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 7  คณะทาํงาน 

17. นางเปียทิพย ์สีดาํ  นักจิตวทิยาคลินิกชาํนาญการ ศนูยฯ์ 7  คณะทาํงาน 

18. นางสาวปาจารีย ์อกัษรนิตย ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 8  คณะทาํงาน 

19. นางสาวกรวรรณ บุญเกิด นักวิชาการการเงินและบญัชี ศนูยฯ์ 8   คณะทาํงาน 

20. นางสาวธมลวรรณ แสนทม นักสงัคมสงเคราะห ์ศนูยฯ์ 8   คณะทาํงาน 

21. นางพนัธิภา สมอบา้น  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 9  คณะทาํงาน 

22. นายวุฒินันท ์สงัจนัทร ์  นักสงัคมสงเคราะหป์ฏบิติัการ ศนูยฯ์ 9  คณะทาํงาน 

23. นายวงคพ์รรณ ์มาลารตัน์ นักกิจกรรมบาํบดัชาํนาญการ ศนูย ์10  คณะทาํงาน 

24. นางพวงเพ็ชร สิงหอ์่อน  นักจดัการงานทัว่ไปปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 10  คณะทาํงาน 

25. นางนงเยาว ์สุขภกัดี  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 11 คณะทาํงาน 

26. นายบุญธรรม ดีดวง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 11  คณะทาํงาน 

27. นางกชกร รอดช ู  เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 12  คณะทาํงาน 

28. นางสาวสุริ อุปมนต ์  นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ ศนูยฯ์ 12 คณะทาํงาน 

29. นางนันทนา ผลรอด  นักจดัการงานทัว่ไปชาํนาญการ ศนูยฯ์ 13  คณะทาํงาน 

30. นางสาวกานตพ์ิชชา สงแกว้ นักวิชาการสาธารณสุข ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

31. นางสาวจิรนันท ์ปุริมาตย ์ นักวิชาการสาธารณสุข ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

32. นางสาวอรุณศรี บุญที  นักวิชาการสาธารณสุข ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

33. นางจนัตรี ใจคาํ  เจา้พนักงานธุรการชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 13  คณะทาํงาน 

34. นางสาวสุพรรษา ขนัทองดี นักจดัการงานทัว่ไป ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

35. นางสาวปนัดดา ทองชงั  นักจดัการงานทัว่ไป ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

36. นางกรรณิการ ์คงวิมล  เจา้พนักงานธุรการ ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงาน 

37. นางสาวกรทิพย ์วิทยากาญจน์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ ศนูยฯ์ 13    คณะทาํงานและเลขานุการ 

38. นางจุฑารตัน์ ขาวละออ  เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยฯ์ 13      

                                                                          คณะทาํงานและผูช่้วยเลขานุการ 

39. นางสาวอารี อยูภู่ ่  นักวิชาการคอมพวิเตอร ์ศนูยฯ์ 13   คณะทาํงานและผูช่้วยเลขานุการ 
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ประวตัิผูวิ้จยั 
 

ผูวิ้จยัหลกั  
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นายแพทยท์วีศกัดิ์ สิริรตันเ์รขา 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Mr. Thaweesak Sirirutraykha 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั    : รอ้ยละ 70 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2539 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

พ.ศ.2545 วุฒิบตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตรเ์ด็กและวยัรุ่น แพทยสภา (ฝึกอบรม จุฬาฯ) 

พ.ศ.2546 อนุมติับตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2540 ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสองแคว จงัหวดัน่าน 

พ.ศ.2541 ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสนัติสุข จงัหวดัน่าน 

พ.ศ.2546 จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ประจาํสถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต 

พ.ศ.2549 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและสิทธิประโยชน์ สถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต 

พ.ศ.2555 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์สถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจติ 

พ.ศ.2556 ผูอ้าํนวยการ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต 

 

ผูวิ้จยัร่วม คนที่ 1 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวกรทิพย ์วิทยากาญจน ์

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Miss Korntip Wittayakan 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : นักจิตวิทยาคลินิก ปฏบิติัการ 

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั    : รอ้ยละ 10 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2548 วิทยาศาสตรบณัฑิตจิตวิทยา (คลินิก) เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  

  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ.2554 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชุมชน คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2548 นักจิตวิทยา ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  

พ.ศ.2551 นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

 

ผูวิ้จยัร่วม คนที่ 2 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางจฑุารตัน ์ขาวละออ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Mrs. Jutharat Khowlaor 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : เจา้พนักงานการเงินและบญัชี ชาํนาญงาน 

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

  อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

  โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั   : รอ้ยละ 10 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2540 ศิลปศาสตรบณัฑิต สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2540 หวัหน้าส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขา้ง อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.2541 เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  

 

ผูวิ้จยัร่วม คนที่ 3 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวอารี อยูภู่ ่

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Miss. Aree Yupu 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั    : รอ้ยละ 10 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2552 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภมิู 

พ.ศ.2555 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2552 System Consultant โปรแกรมบริหารงานบุคคล บริษัทคอมพิวเตอรซ์ายน์ 

พ.ศ.2557 นักวิชาการคอมพวิเตอร ์ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 
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ประวตัิผูวิ้จยั 
 

ผูวิ้จยัหลกั  
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นายแพทยท์วีศกัดิ์ สิริรตันเ์รขา 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Mr. Thaweesak Sirirutraykha 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : ผูอ้าํนวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั    : รอ้ยละ 70 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2539 แพทยศาสตรบณัฑิต คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

พ.ศ.2545 วุฒิบตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตรเ์ด็กและวยัรุ่น แพทยสภา (ฝึกอบรม จุฬาฯ) 

พ.ศ.2546 อนุมติับตัรแพทยเ์ฉพาะทาง สาขาเวชศาสตรค์รอบครวั แพทยสภา 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2540 ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสองแคว จงัหวดัน่าน 

พ.ศ.2541 ผูอ้าํนวยการ โรงพยาบาลสนัติสุข จงัหวดัน่าน 

พ.ศ.2546 จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น ประจาํสถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต 

พ.ศ.2549 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายแผนงานและสิทธิประโยชน์ สถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต 

พ.ศ.2555 รองผูอ้าํนวยการฝ่ายการแพทย ์สถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจติ 

พ.ศ.2556 ผูอ้าํนวยการ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต 

 

ผูวิ้จยัร่วม คนที่ 1 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวกรทิพย ์วิทยากาญจน ์

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Miss Korntip Wittayakan 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : นักจิตวิทยาคลินิก ปฏบิติัการ 

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั    : รอ้ยละ 10 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2548 วิทยาศาสตรบณัฑิตจิตวิทยา (คลินิก) เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  

  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ.2554 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จิตวิทยาชุมชน คณะสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2548 นักจิตวิทยา ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  

พ.ศ.2551 นักจิตวิทยาคลินิกปฏบิติัการ ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

 

ผูวิ้จยัร่วม คนที่ 2 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางจฑุารตัน ์ขาวละออ 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Mrs. Jutharat Khowlaor 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : เจา้พนักงานการเงินและบญัชี ชาํนาญงาน 

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

  อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

  โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั   : รอ้ยละ 10 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2540 ศิลปศาสตรบณัฑิต สถาบนัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2540 หวัหน้าส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนตาํบลโคกขา้ง อาํเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ.2541 เจา้พนักงานการเงินและบญัชีชาํนาญงาน ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13  

 

ผูวิ้จยัร่วม คนที่ 3 
 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)  : นางสาวอารี อยูภู่ ่

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) : Miss. Aree Yupu 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : นักวิชาการคอมพิวเตอร ์

หน่วยงาน   : ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

      อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4 

      ถนนติวานนท ์ต.ตลาดขวญั อ.เมือง จ.นนทบุรี รหสัไปรษณีย ์11000 

      โทรศพัท ์02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596 

      อีเมล mhc13dmh@gmail.com 

สดัส่วนงานวิจยั    : รอ้ยละ 10 

ประวติัการศึกษา 

พ.ศ.2552 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภมิู 

พ.ศ.2555 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต เทคโนโลยสีารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ประวติัการทาํงาน 

พ.ศ.2552 System Consultant โปรแกรมบริหารงานบุคคล บริษัทคอมพิวเตอรซ์ายน์ 

พ.ศ.2557 นักวิชาการคอมพวิเตอร ์ศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 13 

 



การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยงานส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพจิต
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