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Abstract
Title: Unit Cost Analysis of Mental Health Promotion and Prevention of Mental Health Center, Department of
Mental Health, Fiscal Year 2015
Researcher: Mr. Thaweesak Sirirutraykha, Miss. Korntip Wittayakan, Mrs. Jutharat Khowlaor, Miss. Arunsri
Boontee, Mental Health Center 13, Department of Mental Health.
Objectives: To analyzed unit cost of mental health promotion and prevention in 13 Mental Health Centers,
Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Thailand, in the fiscal year 2015. (October 1, 2014 –
September 30, 2015)
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. The “full cost”, “operating cost”, “unit cost” and “total cost” were calculated.
Results: The result showed that the total cost of 13 Mental Health Centers was 122,498,346.06 Baht. The
average cost per Mental Health Center was 9,422,949.70 Baht. The percentage of labor cost, material cost
and capital cost were 63.69, 33.68 and 2.63 respectively. The percentage of labor cost, material cost and
capital cost of the total cost of the functional cost centers were 60.93, 36.79 and 2.28 respectively. The
percentage of labor cost, material cost and capital cost of the total cost of the support cost centers were 68.30,
28.50 and 3.20 respectively.
The full cost of the functional cost centers consisted of the total direct cost 76,596,803.13 Baht
(62.53 %) and the indirect cost 45,901,542.93 Baht (37.47 %) which allocated from the support cost
centers. The operating cost was 119,280,097.29 Baht.
The functional cost centers consisted of the support and development unit, the consultant unit, the
knowledge management unit, the training and seminar unit, the database and information unit and the mental
health crisis unit. The percentage of full cost were 25.93, 15.49, 13.29, 25.92, 11.53 and 7.85 respectively.
The unit cost were 33,574.58/ 20,052.57/ 184,987.79/ 1,415.46/ 181,005.91 and 10,167.01
respectively.
The unit cost were 132,002.53 Baht per district in responsibility area, and 1.88 Baht per head of
population in responsibility area.
Suggestions: The study reflected the overall cost of mental health center. These findings could be applied for
decision makers in policy implication and effective resources management of mental health promotion and
prevention programs, especially in budget allocation which fit to the target of services requirement or the output.
Keywords: unit cost, mental health center, mental health, prevention and promotion, fiscal year 2015
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ตารางที่ 10: แสดงต้นทุนค่าแรงต่อหัว จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 11: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 12: แสดงต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 13: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง จาแนกตามประเภทต้นทุน
ตารางที่ 14: แสดงต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน
ตารางที่ 15: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 16: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 17: แสดงต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 18: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามประเภทต้นทุน
ตารางที่ 19: แสดงต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน
ตารางที่ 20 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 21: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 22: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 23: แสดงต้นทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 24: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามประเภทต้นทุน
ตารางที่ 25: แสดงต้นทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน
ตารางที่ 26: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 27: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด
ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers: FCC) จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 28: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด
ของหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers: SCC) จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 29: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด
จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 30: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด
จาแนกตามหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC)
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จาแนกตามหน่ วยต้นทุนงานหลักและงานสนับสนุ น
ตารางที่ 33: แสดงร้อยละของต้นทุนรวม จาแนกตามหน่ วยต้นทุนงานหลัก
ตารางที่ 34: แสดงต้นทุนรวมของแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลัก จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 35: แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนิ นการ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 36: แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนิ นการ จาแนกตามหน่ วยต้นทุน
ตารางที่ 37: แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนิ นการ จาแนกตามหน่ วยต้นทุนงานหลัก
(แสดงองค์ประกอบต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมจากการปั นส่วน)
ตารางที่ 38: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1)
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 39 แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2)
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 40: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานบริหารระบบความรู ้ (F3)
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 41: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4)
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 42: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานข้อมูลและสารสนเทศ (F5)
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 43: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6)
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 44: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยของแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลัก จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 45: แสดงต้นทุนต่ออาเภอในพื้ นที่รบั ผิดชอบ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 46: แสดงต้นทุนต่อหัวประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 47: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของศูนย์สุขภาพจิต
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ตารางที่ 48: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC)
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ตารางที่ 49: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC)
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ตารางที่ 50: แสดงร้อยละของต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่ วยต้นทุนงานหลัก และต้นทุนทางอ้อมที่ได้จาก
การปั นส่วน เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ตารางที่ 51: แสดงต้นทุนดาเนิ นการของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ตารางที่ 52 แสดงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนดาเนิ นการของศูนย์สุขภาพจิต
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2558 จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ตารางที่ 53: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยของแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลัก เปรียบเทียบปี งบประมาณ
พ.ศ.2556-2558

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
79
80
81
82
83
84
85

ตารางที่

หน้า

ตารางที่ 54: แสดงต้นทุนต่อหน่ วยของศูนย์สุขภาพจิตต่ออาเภอและประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ตารางที่ 55: แสดงต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ตารางที่ 56 แสดงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2558 จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
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5
89

บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปั ญหา
การศึกษาต้นทุนเป็ นพื้ นฐานของการหาขนาดการลงทุน การรูต้ น้ ทุน ด้านสุขภาพทาให้เข้าใจว่าต้องลงทุนใน
ระบบสุขภาพอย่างไร การศึกษาต้นทุนของการบริการสุขภาพที่ถูกต้องครบถ้ว น ไม่ว่าจะมีแหล่งที่มาของต้นทุนจากรัฐ
ประชาชน หรือการบริจาค จะมีผลถึงการประมาณการเพื่อระดมทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาสุขภาพอย่าง
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็ นส่วนสาคัญในการให้บริการทางสุขภาพ
การจัดสรรงบประมาณในปั จจุบันเป็ นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงาน โดยให้ความสาคัญกับผลผลิต
แทนการควบคุมรายละเอียดของปั จจัยนาเข้าหรือปั จจัยการผลิต โดยผลผลิตดังกล่าวต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
ชาติ นโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวง และสามารถเชื่อมโยงผลลัพธ์ในระดับกระทรวงและระดับชาติ
ได้ การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย ทาให้สามารถเลือกกิจกรรมที่เพิ่ มมูลค่า และส่งผลให้การนาส่งผลผลิตเกิดต้นทุน
ตา่ สุดในขณะที่สามารถบรรลุเป้ าหมายตามที่ตกลงไว้ได้
การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย สามารถนามาเปรียบเทียบระหว่างหน่ วยงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ
การดาเนิ นงานของหน่ วยงาน และนามากาหนดเป็ นต้นทุนเป้ าหมายที่รัฐจะซื้ อบริการจากหน่ วยงาน ซึ่งรัฐอาจซื้ อ
บริ ก ารจากหน่ ว ยงานตา่ กว่ า ต้น ทุ น ที่ ใ ช้ดาเนิ น การในปั จ จุ บัน โดยหลัก การนี้ จะทาให้ห น่ ว ยงานมี ก ารปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในและกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนในระยะยาวตลอดเวลา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 21
กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีตน้ ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้ น ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิ บัติ ง านด้า นการจัด ท าต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต โดยให้ส่ ว นราชการจัด ท าบัญ ชี ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลิ ต และให้
เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตระหว่างปี งบประมาณว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้ นหรือลดลง พร้อม
ทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปจัดทาแผน เพิ่มประสิทธิภาพสามารถวัดผลได้ และนาไปสู่การ
บริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุม้ ค่าเกิดประโยชน์ สูงสุดต่อราชการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2543 กรมสุขภาพจิต เริ่มโครงการวิจยั การศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลจิตเวช 15 แห่ง เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนการให้บริการที่แท้จริงทั้งหมด ซึ่งจะ
ช่ ว ยให้ผู ้บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานกรมสุ ขภาพจิต ได้มี แนวทางในการร่ ว มกัน ทาให้เกิ ด การจัด สรรงบประมาณและ
บริ หารงานได้อย่างเหมาะสม มีการตัดสิ นและตกลงใจที่ จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดไปในทางที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขอีกทางหนึ่ ง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2548-2550 กรมสุ ขภาพจิต ได้เริ่ ม โครงการวิจัยการศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อหน่ วยงาน
ส่ งเสริมและป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตเขต โดยนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ ์ อธิ บดีกรม
สุขภาพจิตในขณะนั้น แต่หลังจากนั้นการดาเนิ นงานได้ขาดช่วงไประยะหนึ่ ง จนถึงปี งบประมาณ พ.ศ.2557 นายแพทย์
เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้มีนโยบายให้จดั ทาต้นทุนต่อหน่ วยของหน่ วยงานในกรมสุขภาพจิตขึ้ นอีก
ครั้ง โดยให้ศึกษาย้อนหลังปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ด้วย
ศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต เป็ นหน่ วยงานวิชาการระดับพื้ นที่ สนับสนุ นการดาเนิ นงานในมิติงาน
ส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ซึ่งปั จจุบนั มีอยู่ 13 ศูนย์ ครอบคลุมพื้ นที่ทวั ่ ประเทศ รับผิดชอบพื้ นที่ตามการแบ่ง
เขตสุขภาพ 12 เขต และเขตพื้ นที่กรุงเทพมหานคร ของกระทรวงสาธารณสุข
การศึ กษาวิจัยในครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ตน้ ทุ นต่ อหน่ วย งานส่ งเสริ มและป้ องกัน ด้านสุ ขภาพจิต ศูนย์
สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยวิเคราะห์ตามหน่ วยผลผลิตงาน

หลัก ที่ มีการดาเนิ นงานในพื้ นที่ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ ต่อการวางแผนบริ หารจัดการ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนิ นงาน นอกจากนี้ ยังเป็ นข้อมูลให้ผูบ้ ริหารของกรมสุขภาพจิตที่จะใช้ตัดสินใจในการบริหารทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

คาถามของการวิจยั
คาถามหลัก
ต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย งานส่ ง เสริ ม และป้ อ งกัน ด้า นสุ ข ภาพจิ ต ของศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต ในสัง กัด กรมสุ ขภาพจิ ต
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เป็ นเท่าไร
คาถามรอง
1. ต้นทุ นทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) และองค์ประกอบของต้นทุ น คือ ต้นทุ นค่าแรง (labor
cost; LC) ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost; MC) และต้นทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ของศูนย์สุขภาพจิต เป็ นเท่าไร
2. สัดส่วนต้นทุนค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน ของศูนย์สุขภาพจิต ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก และของหน่ วย
ต้นทุนงานสนับสนุ น เป็ นเท่าไร
3. ต้นทุนรวม (full cost; FC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก ของศูนย์สุขภาพจิต เป็ นเท่าไร
4. ต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก ของศูนย์สุขภาพจิต เป็ นเท่าไร
5. ต้นทุนต่อหน่ วย (unit cost; UC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก ของศูนย์สุขภาพจิต เป็ นเท่าไร
6. ต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของศูนย์สุขภาพจิต เป็ นเท่าไร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
วัตถุประสงค์ทั ่วไป
เพื่อวิเคราะห์ตน้ ทุ นต่ อหน่ วย งานส่ งเสริ มและป้ องกัน ด้านสุ ขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2558
วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) และองค์ประกอบของต้นทุน คือ ต้นทุนค่าแรง
(labor cost; LC) ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost; MC) และต้นทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ของศูนย์สุขภาพจิต
2. เพื่อศึกษาสัดส่วนต้นทุนค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน ของศูนย์สุขภาพจิต ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก และของ
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น
3. เพื่อศึกษาต้นทุนรวม (full cost; FC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก ของศูนย์สุขภาพจิต
4. เพื่อศึกษาต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก ของศูนย์สุขภาพจิต
5. เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่ วย (unit cost; UC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก ของศูนย์สุขภาพจิต
6. เพื่อศึกษาต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของศูนย์สุขภาพจิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. สามารถนาผลวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย ของงานส่งเสริมและป้ องกัน ด้านสุขภาพจิตมาเป็ นข้อมูลพื้ นฐาน
ประกอบการพิจารณานโยบายการดาเนิ นงานอย่างเหมาะสมมากยิง่ ขึ้ น

2. สามารถนาผลวิเคราะห์ไปพิจารณาจัดทางบประมาณประจาปี การจัดสรรทรัพยากร การควบคุมกากับ
ประเมินผล และประเมินลาดับความสาคัญของกิจกรรมและแผนงาน
3. สามารถนาผลวิเคราะห์ไปปรับปรุงหรือสร้างระบบข้อมูล ซึ่งนามาใช้ในการติดตามดูแลค่าใช้จ่ายต้นทุน
ของศูนย์สุขภาพจิตได้

ขอบเขตการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์หาต้นทุนต่อหน่ วย (unit cost analysis) ของงานส่งเสริมและป้ องกันด้าน
สุ ขภาพจิต ที่ อยู่ในขอบเขตงานของศูนย์บริ การสาธารณสุ ข สังกัดกรมสุ ขภาพจิต ทั้ง 13 ศูนย์ ช่ วงปี งบประมาณ
พ.ศ.2558 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558)

ข้อตกลงเบื้ องต้น
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมป้ องกันด้านสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดย
ดาเนิ นการวิจยั ในศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิตทัว่ ประเทศ จานวน 13 แห่ง ซึ่งได้กาหนดข้อตกลงเบื้ องต้น
ร่วมกัน ดังนี้
1. ค่าแรงและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุ คลากร คิดตามการเบิ กจ่ายจริ งจากการทางานทั้งหมด
โดยค่าแรงของบุคลากรที่ปฏิบัติงานคิดตามเวลาที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงบุคลากรที่มาช่วยราชการ ไม่คิดค่าแรงของ
บุ คลากรที่ลาศึ กษาต่ อหรือไปฝึ กอบรมระยะยาว และไปช่วยราชการที่ หน่ ว ยราชการอื่น ถ้าลาหรือไปช่วยราชการ
ระหว่างช่ วงที่ ทาการศึกษา คิดเฉพาะช่ วงเวลาที่ อยู่ปฏิบัติงาน ในที่ นี้ไม่ ได้นาเงินสวัสดิ การค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจามาคิดเป็ นต้นทุนค่าแรง
2. เนื่ องจากบุคลากรบางคนทางานมากกว่า 1 งาน ในช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้ นจึงต้องเก็บ
ข้อมูลเวลาที่บุคลากรใช้ไปในการปฏิบตั ิงานตามหน่ วยต้นทุนต่างๆ โดยคิดเป็ นจานวนบุคลากรในลักษณะเทียบเท่า
การทางานเต็มเวลา (full time equivalent: FTE) ซึ่งจะได้จานวนบุคลากรที่เป็ นจุดทศนิ ยม
3. การดาเนิ นโครงการประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการของงานต่างๆ ให้นาค่าใช้จ่ายมาคิดเป็ นต้นทุนค่า
วัสดุ โดยถือเป็ นต้นทุนทางตรงของหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น ส่วนจะจัดอยู่ในหน่ วยงานไหนขึ้ นอยู่กบั กลุ่มเป้ าหมาย
หรือผลผลิตของหน่ วยงานนั้น
4. ครุภณ
ั ฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่หมดอายุการใช้งาน ถือว่าไม่มีค่าเสื่อมราคา โดยใช้เกณฑ์ตามข้อกาหนด
อายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร กรมสุขภาพจิต
5. มูลค่าอาคาร สิ่งก่อสร้าง ในกรณี ของศูนย์สุขภาพจิตที่อยู่ในพื้ นที่ของโรงพยาบาลจิตเวช ให้คิดค่าเสื่อม
ราคาของอาคารตามสัดส่วนพื้ นที่การใช้งาน ส่วนในกรณีของศูนย์สุขภาพจิตที่เช่าอาคาร ค่าเช่าอาคารให้นามาคิดเป็ น
ต้นทุนค่าลงทุน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบต้นทุนของแต่ละศูนย์สุขภาพจิตได้
6. มูลค่าที่ดิน ไม่นามาคิดเป็ นต้นทุนค่าลงทุน

ข้อจากัดในการวิจยั
1. เนื่ องจากเป็ นการเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง (retrospective) ทาให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลต้นทุนบางอย่างให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้เกิดขึ้ นจริงได้
2. หน่ วยงานบางหน่ วย การเบิกวัสดุเพื่อใช้งาน รวมกันเบิกไม่ได้แยกงาน การวิจยั ครั้งนี้ จึงไม่สามารถแยกค่า
วัสดุบางส่วนได้ถูกต้องสมบูรณ์ได้

กรอบแนวคิดการวิจยั
แบ่ งหน่ ว ยต้น ทุ น ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ หน่ ว ยต้น ทุ น งานหลัก (functional cost centers; FCC) 6 หน่ ว ย
และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers; SCC) 6 หน่ วย
ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง (labor cost; LC) ต้นทุนค่าวัสดุ
(material cost; MC) และต้นทุนค่าลงทุน (capital cost; CC)
ต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC) คิดเฉพาะต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุของหน่ วยต้นทุน โดยไม่
รวมต้นทุนค่าลงทุน
การปั นส่ วนต้นทุ น (indirect cost allocation) จากหน่ วยต้นทุ นงานสนั บสนุ นไปยังหน่ วยต้นทุ นงานหลัก
ตามเกณฑ์การปั นส่วนต้นทุนที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการกระจายโดยตรง (direct distribution method)
ต้นทุ นรวม (full cost; FC) ได้จากผลรวมของต้นทุ นทางตรงทั้งหมดของหน่ วยต้นทุ นงานหลัก กับต้นทุ น
ทางอ้อมที่ได้รบั ปั นส่วนจากหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น และเมื่อนาต้นทุนรวมมาหารด้วยปริมาณบริการหรือผลผลิต
(output) ก็จะเป็ น ต้นทุนต่อหน่ วย (unit cost; UC)
ต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC) ได้จากการนาต้นทุนต่อหน่ วยคูณกับปริมาณบริการหรือผลผลิตของหน่ วย
ต้นทุนงานหลักนั้นๆ แล้วนามารวมกัน

แผนภูมิที่ 1: แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

TC = ∑ [UC (f) x volume (f)]

Output (f)

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

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

IDC (f)

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

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

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

FCC

SCC

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

FCC (functional cost centers)
LC (labor cost)
CC (capital cost)
TDC (total direct cost)
FC (full cost)
TC (total cost)
direct distribution method

= หน่ วยต้นทุนงานหลัก
= ต้นทุนค่าแรง
= ต้นทุนค่าลงทุน
= ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
= ต้นทุนรวม
= ต้นทุนทั้งหมด
= วิธีการกระจายโดยตรง

MC (f)

CC (f)

SCC (support cost centers)
MC (material cost)
OC (operating cost)
IDC (indirect cost)
UC (unit cost)
output

= หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น
= ต้นทุนค่าวัสดุ
= ต้นทุนดาเนิ นการ
= ต้นทุนทางอ้อม
= ต้นทุนต่อหน่ วย
= บริการหรือผลผลิต

นิยามศัพท์
1. ต้นทุน (cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือทรัพยากรที่สามารถวัดเป็ นตัวเงินได้ ที่จะต้องเสียไปในการทางานหรือทา
กิจกรรมใดๆ เพื่อจัดบริการงานส่งเสริมและป้ องกัน ด้านสุขภาพจิต ของกลุ่ มศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ มีดงั นี้
1.1 ต้นทุนค่าแรง (labor cost; LC) หมายถึง รายจ่ายที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่เป็ นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าลงทะเบียน เงิน
เพิ่มพิเศษอื่นๆ (เช่น เงินค่าวิชาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ งที่ มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน - พตส., เงิน
ไม่ทาเวชปฏิบตั ิส่วนตัว) และเงินสวัสดิการต่างๆ ที่รฐั จ่ายให้กบั บุคลากร ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเล่าเรียนบุตร โดยไม่ได้
รวมเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา
1.2 ต้น ทุ น ค่ า วัส ดุ (material cost; MC) หมายถึ ง ค่ า วัส ดุ ทุ ก ประเภทที่ เบิ ก จ่ ายจากหน่ วยจ่ ายของศู นย์
สุขภาพจิต ซึ่งเกิดขึ้ นจริงในรอบระยะเวลาที่กาหนด เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุเชื้ อเพลิง เป็ นต้น
รวมทั้งค่าซ่อมแซมบารุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า ค่าจ้างเหมาต่างๆ และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการต่างๆ
1.3 ต้นทุ นค่าลงทุน (capital cost; CC) หมายถึ ง ต้นทุ นค่าเสื่อมราคาประจาปี (depreciation cost) ของ
ครุภณ
ั ฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง โดยคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง (straight-line method) อายุการใช้งานของครุภณ
ั ฑ์
ใช้เกณฑ์ตามข้อกาหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร กรมสุขภาพจิต ส่วนสิ่งก่อสร้างคิดอายุการใช้งาน 25 ปี โดย
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างของแต่ละหน่ วยงานคิดตามสัดส่วนพื้ นที่การใช้งาน
1.4 ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และ
ต้นทุนค่าลงทุน ที่เกิดขึ้ นที่หน่ วยงานหนึ่ งหน่ วยงานใดโดยตรง หรือคือต้นทุนของหน่ วยงานนั้น โดยยังไม่คิดถึงผลของ
การปั นส่วนต้นทุนจากหน่ วยงานอื่นเลย
1.5 ต้นทุ นทางอ้อม/ต้นทุ นที่ ได้รับจากหน่ วยงานอื่น (indirect cost; IDC) หมายถึ ง ต้นทุ นของหน่ วยรับ
ต้น ทุ น (absorbing cost center; ACC) ส่ ว นที่ ไ ด้รั บ จากหน่ วยต้น ทุ น ชั ว่ คราว (transient cost center; TCC) ใน
กระบวนการปั นส่วนต้นทุน ตามเกณฑ์การปั นส่วนต้นทุน ซึ่งกาหนดขึ้ นจากความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยงาน
1.6 ต้นทุนรวม (full cost; FC) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) และต้นทุน
ทางอ้อมที่ได้รบั ปั นส่วนจากหน่ วยงานอื่น (indirect cost)
1.7 ต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost)
และต้นทุนทางอ้อมที่ได้รบั ปั นส่วนจากหน่ วยงานอื่น (indirect cost) โดยคิดเฉพาะต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุ
ของหน่ วยต้นทุน โดยไม่รวมต้นทุนค่าลงทุน
1.8 ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือหน่ วยผลผลิต (unit cost; UC) หมายถึง ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้ นจากหน่ วยต้นทุน
งานหลัก ต่อหน่ วยการให้บริการหรือหน่ วยผลผลิตในงานนั้นๆ
1.9 ต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC) หมายถึง ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้ นจากหน่ วยต้นทุนงานหลักทุกงานรวมกัน
หรือต้นทุนต่อหน่ วยคูณกับปริมาณบริการหรือผลผลิตของหน่ วยต้นทุนงานหลักนั้นๆ แล้วนามารวมกัน
2. หน่ วยต้นทุน (cost centers) หมายถึง หน่ วยงานซึ่งถู กกาหนดขึ้ นในการศึกษาครั้งนี้ คาที่เกี่ยวกับ หน่ วยต้นทุ นมี
ดังนี้
2.1 หน่ วยต้นทุ น งานหลัก (functional cost centers; FCC) หมายถึ ง หน่ วยงานที่ มีหน้าที่ โดยตรงในการ
สร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิตของหน่ วยงาน ประกอบด้วย 6 หน่ วยต้นทุน ดังนี้
2.1.1 งานสนั บสนุ นและพัฒนาเครือข่าย หมายถึ ง การพัฒนาศักยภาพให้เครื อข่ายมีความสามารถทาง
วิชาการด้านการส่งเสริมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิตทุกกลุ่มวัย โดยการถ่ายทอดองค์ความรู ้ กากับ ติดตาม สนั บสนุ น
ด้านงานส่งเสริมป้ องกันด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรในพื้ นที่ที่ได้มาตรฐาน

2.1.2 งานก ากับ ดูแล ให้ค าปรึ ก ษา หมายถึ ง การให้การก ากับดูแล ให้ค าปรึ กษา และประสานงานแก่
เครือข่าย พัฒนารูปแบบการจัดการปั ญหา และให้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงกระบวนการที่สาคัญ ในการลด
ปั ญหาสุขภาพจิตของประชาชน (ชี้ เป้ า) เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดาเนิ นงานส่งเสริมป้ องกัน ปั ญหาสุขภาพจิตในพื้ นที่
รับผิดชอบ
2.1.3 งานบริหารระบบความรู ้ หมายถึง การจัดการความรูใ้ นการวิจยั และพัฒนา ด้านการส่งเสริมป้ องกัน
ปั ญหาสุขภาพจิต โดยการผลิตผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรูท้ ี่มีอยู่และสร้างองค์ความรูใ้ หม่
เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาของพื้ นที่ ให้เ กิ ด การส่ ง เสริ ม ป้ อ งกัน ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต , ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้มี
ความสามารถในการดาเนิ นการวิจยั และพัฒนาด้านการส่งเสริม ป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต และพัฒนาความร่วมมือ
ทางด้านการส่งเสริมป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิตร่วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญในพื้ นที่ และสถาบันการศึกษาทั้ งในระดับเขตและ
ประเทศ
2.1.4 งานฝึ กอบรมและสัมมนา หมายถึง การพัฒนาสมรรถนะของภาคีเครือข่ายสุขภาพจิต โดยการถ่ายทอด
ความรูใ้ นการดาเนิ นงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และการดาเนิ นงานเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพอาเภอ (district
health system) ให้แก่บุคลากรทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข ในพื้ นที่สามารถขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
มีสุขภาพจิตที่ดีต่อไป
2.1.5 งานข้อมูลและสารสนเทศ หมายถึ ง งานฐานข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ ด้านการส่ งเสริมป้ องกัน
ปั ญหาสุขภาพจิตในพื้ นที่ โดยการสื่อสารที่ทนั สมัยผ่าน social network, online และ multimedia ได้แก่ ข้อมูลประชากร
ข้อมูลทรัพยากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวช สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพจิตตามกลุ่มวัย ข้อมูลการดาเนิ นการระบบ
สุขภาพอาเภอ (district health system) เป็ นต้น
2.1.6 งานวิกฤตสุขภาพจิต หมายถึง การทาหน้าที่เกี่ยวกับออกหน่ วยเยียวยาจิตใจ ในกรณีวิกฤตสุขภาพจิต
(mental health crisis assessment and treatment team; MCATT) รวมถึ งการประชุ มเพื่อเตรี ยม ความพร้อม การ
ซ้อมแผน และการจัดทารายงาน ทั้งนี้ ไม่รวมการฝึ กอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร
2.2 หน่ วยต้นทุนงานสนั บสนุ น (support cost centers; SCC) หมายถึง หน่ วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการกับ
หน่ วยงานหลัก หรือทางานสนับสนุ น ประกอบด้วย 6 หน่ วยต้นทุน ดังนี้
2.2.1 งานการเจ้าหน้าที่ หมายถึง การดาเนิ นการด้านบุคลากรภายในหน่ วยงาน การควบคุม ตรวจสอบ
และรายงานสรุ ปการมาปฏิบัติราชการ และการลาทุ กประเภท การเลื่ อนตาแหน่ ง การเลื่ อนขั้นเงินเดื อน การขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ลาศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน สัมมนา ประชุม การพัฒนา
บุคลากร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบุคลากร
2.2.2 งานการเงิ น และบั ญ ชี หมายถึ ง การปฏิบัติ งานด้า นการเงิ น บัญ ชี และควบคุ ม เอกสารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณที่ใช้ในหน่ วยงาน และสนับสนุ นให้กบั พื้ นที่ สรุปผลการเบิกจ่าย และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2.2.3 งานพัสดุ หมายถึง การสรรหา การจัดซื้ อ จัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การแลกเปลี่ ยน
การเช่า การควบคุม และการจาหน่ าย พัสดุที่จาเป็ นในการทางาน จัดทาทะเบียนวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ ตรวจสอบ และ
รายงาน รวมถึงการบารุงรักษาและซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
2.2.4 งานธุ รการ หมายถึ ง การดาเนิ นงานด้านเอกสารราชการ รับ -ส่ งหนั งสื อราชการ จัดทาทะเบี ยน
หนังสือเข้า-ออก แยกประเภท จัดเอกสารเข้าแฟ้ มเสนอ การจัดเก็บรวบรวม และทาลายหนังสือราชการตามระเบียบ
งานสารบรรณ ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ติดตามเร่งรัดเรื่องด่วน การแจ้งเวียน การติดประกาศ การประสานงานการ
ประชุมและจัดทารายงานการประชุม งานบริการโทรศัพท์ และส่งไปรษณีย์
2.2.5 งานยานพาหนะ หมายถึ ง การบริ การรถยนต์เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุ คลากร รวมถึ งการ
บริหารจัดการต่างๆ เช่น การตรวจสอบใบอนุ ญาตขอใช้รถ การตรวจรักษา ซ่อมบารุง ดูแลความพร้อมและความ
สะอาดของรถยนต์ การจัดทารายงานสรุปผลการใช้รถยนต์ และน้ ามันเชื้ อเพลิงตามมาตรการประหยัดพลังงาน
2.2.6 งานจัดการทัว่ ไป หมายถึ ง งานจัดการต่ างๆ ภายในหน่ วยงาน ในเรื่ องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้ นฐาน
และระบบงานต่างๆ เช่น ระบบบริหารคุณภาพ

3. เกณฑ์ก ารปั น ส่ ว นต้น ทุ น (allocation criteria) หมายถึ ง ลัก ษณะของข้อ มูล ซึ่ ง แสดงถึ ง ความสัม พัน ธ์ของการ
สนับสนุ นหรือการใช้บริการระหว่างหน่ วยงาน มักเป็ นข้อมูลซึ่งแสดงปริมาณงานของหน่ วยงานผูป้ ั นส่วน เช่น จานวน
ใบฎีกาและใบสาคัญ ของงานการเงินและบัญชี เป็ นต้น หรือเป็ นหลักเกณฑ์เพื่อปั นส่วนต้นทุนจากหน่ วยงานหนึ่ งๆ ลง
ไปยังหน่ วยงานอื่นๆ หลักเกณฑ์พยายามสร้างขึ้ นตามข้อมูลที่เป็ นจริง เพื่อให้การปั นส่วนต้นทุนเป็ นไปอย่างเหมาะสม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิ เคราะห์ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย งานส่ งเสริ ม และป้ อ งกัน ด้า นสุ ขภาพจิ ต ศู น ย์สุ ขภาพจิ ต กรมสุ ขภาพจิ ต
ปี งบประมาณ 2558 ในครั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากตารา เอกสาร เว็บไซต์ และผลงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข และการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย เป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจยั การศึกษา
ต้นทุนต่อหน่ วยบริการสุขภาพจิต ของโรงพยาบาลและสถาบันสังกัดกรมสุขภาพจิต จานวน 15 แห่ง เมื่อปี งบประมาณ
พ.ศ.2543 และการศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยงานส่งเสริมและป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตเขต สังกัดกรม
สุขภาพจิต จานวน 13 แห่ง ในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557
ในบทนี้ จะเสนอรายละเอียดตามลาดับ ดังนี้
1.ความรูท้ วั ่ ไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย
2.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ความรูท้ ั ่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วย
1. ต้นทุน
ราชบัณฑิตยสถานให้คาแปลของ “ต้นทุน” (cost) หมายถึง จานวนเงินที่จ่ายเป็ นเงินสดหรือสินทรัพย์ โดย
การบริการผลิตหรือก่อหนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ
ต้นทุ นทางบัญชี (financial cost) จะนั บเฉพาะรายการที่ เป็ นตัวเงิน ซึ่ งได้จ่ายไปจริ งและมองเห็น เท่ า นั้ น
(monetary cost and explicit cost) ส่วนต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (economic cost) หมายถึง คุณค่าหรือมูลค่าทั้งหมด
ของทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตหรือการจัดบริการ ไม่ว่าจะปรากฏในรูปของตัวเงิน หรือไม่ก็ตาม (monetary cost and
non-monetary cost) รวมทั้งผลพวงด้านลบ (negative consequence) ซึ่งไม่ได้เป็ นค่าใช้จา่ ยและมองไม่เห็น (implicit
cost) หรืออีกนัยหนึ่ งนาแนวคิดเรื่องค่าเสียโอกาสเข้ามาพิจารณาในการวิเคราะห์ตน้ ทุนด้วย (อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุติกุล และ
คณะ, 2539) ดังนั้นต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์มกั จะสูงกว่าต้นทุนในทางบัญชี
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโนทัย (2544), กัญจนา ติษยาธิคม และคณะ (2544) และกรมบัญชีกลาง (2548) ได้
กล่าวถึงขอบเขตในการศึกษาต้นทุน ประโยชน์ของการศึกษาข้อมูลต้นทุน การแบ่งประเภทของต้นทุน ทั้งต้นทุนในทาง
บัญชีและต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี้
ขอบเขตของการศึกษาต้นทุน
การศึกษาต้นทุน เป็ นการวัดปริมาณของทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ไปเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการหรือสินค้าที่ ตอ้ งการ
การศึกษาต้นทุนเป็ นศาสตร์สาคัญของวิชาการบัญชี การวางระบบบัญชีที่ดีที่เรียกว่า “บัญชีตน้ ทุน” จะทาให้การวัด
ปริมาณทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการมีความแม่นตรง ส่วนการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ มีความ
ละเอียดบางมิติที่แตกต่างจากต้นทุนในระบบบัญชี เช่น การคานึ งถึงค่าเสียโอกาส (opportunity cost) ต้นทุนส่วน
บุคคล (private cost) ต้นทุนทางสังคม (social cost) ฯลฯ
ประโยชน์ของการศึกษาข้อมูลต้นทุน
แสดงหลักฐานของการใช้จ่ายหมวดต่างๆ รายจ่ายอย่างหนึ่ งในทางบัญชีสามารถมองต้นทุนได้หลายมิติ การ
มีขอ้ มูลต้นทุนทาให้การนาเสนอค่าใช้จ่ายตามหมวดและมิติต่างๆ เป็ นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีหลักฐานตรวจสอบ
ใช้ประเมินประสิทธิภาพ จากการเปรียบเทียบต้นทุนกับผลลัพธ์ที่จะได้จะทาให้รูป้ ระสิทธิภาพของการดาเนิ น งาน
ใช้ประเมินความเป็ นธรรม จากการกระจายต้นทุนบริการที่ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ใช้ประเมินลาดับความสาคัญของ
กิจกรรม ข้อมูลต้นทุนของแผนงานหรือแยกตามกิจกรรมที่ชดั จะเป็ นหลักฐานบ่งบอกว่าการดาเนิ นงานให้ความสาคัญ
แก่แผนงานและกิจกรรมต่างๆ อย่างไร ใช้ฉายภาพต้นทุนในอนาคต เป็ นประโยชน์ ต่อการคาดการณ์ว่า การลงทุนใน

ด้านสุขภาพจะเป็ นเท่าไร ถ้าทรัพยากรลดลงจะมีผลอย่างไร ใช้คานวณอัตราคืนทุน เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการวาง
นโยบายว่า กิจกรรมใดควรมีอตั ราคืนทุนเท่าไรจึงจะเหมาะสม และปั จจุบนั ได้บรรลุเป้ าหมายหรือไม่
การแบ่งประเภทต้นทุน
เนื่ องจากรายจ่ายเพื่อผลิตบริการรายการหนึ่ งๆ สามารถตีความหมายให้เป็ นต้นทุนได้หลายมุมมอง การจัด
หมวดหมู่ประเภทต้นทุนจึงมีความสาคัญ และการรวบรวมว่าต้นทุนทั้งหมดของการผลิตสินค้าหรือบริการเป็ นเท่าไรใน
แต่ละมุมมองจึงสาคัญไม่แพ้กนั หลักการในการทบทวนว่าต้นทุนที่รวบรวมได้น้ันมีความน่ าเชื่อถือเพียงใด ได้แก่ ต้อง
เกี่ยวข้องกับกิจการที่ตอ้ งการหาต้นทุน ถ้ารวบรวมรายจ่ายที่ ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ตอ้ งการหาต้นทุนเข้ามา จะทา
ให้ตน้ ทุนสูงเกินจริง ต้องไม่ซ้าซ้อน รายจ่ายอย่างหนึ่ งต้องคิดเพียงครั้งเดียว ต้องครอบคลุมความเป็ นไปได้ทุกชนิ ด
เพื่อให้ได้ภาพที่ครบถ้วนว่า ต้นทุนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ขาดหายไป
การแบ่ งประเภทต้นทุ น มีวิธีการแบ่งหลายอย่างตามหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ การใช้งานในแต่ละ
เงื่อนไข ได้แก่
- แบ่งตามปั จจัยการผลิตและนาเข้า แบ่งเป็ น ต้นทุนค่าลงทุน (capital costs) หมายถึง ต้นทุนส่วนที่จ่ายไป
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีอายุการใช้งานยาว โดยปกติกาหนดว่าอายุใช้งานยาวมากกกว่า 1 รอบปี บัญชี เช่น ต้นทุน
ของครุภณ
ั ฑ์เครื่องมือแพทย์ ต้นทุนการก่อสร้าง และต้นทุนดาเนิ นการ (recurrent costs/ operating costs) หมายถึง
ต้นทุนที่จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่มีอายุการใช้งานสั้น หรือใช้แล้วหมดไป ซึ่งแบ่งต่อไปได้เป็ น 2 ประเภท คือ
ต้น ทุ น ค่ า แรง (labor cost) ได้แ ก่ ค่ า เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทน และต้น ทุ น ค่ า ด าเนิ น การไม่ ร วมค่ า แรง
(non-labor recurrent cost) ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเดินทาง ค่าซ่อมบารุง ค่าจ้างเหมา เป็ นต้น
- แบ่ ง โดยใช้เ กณฑ์กิ จ กรรม แบ่ ง เป็ นต้น ทุ น ทางตรง (direct cost) กับ ต้น ทุ น ทางอ้อ ม (indirect cost)
ซึ่งต้นทุนทางตรง คือ ต้นทุนที่เห็นได้ชดั ว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักขององค์กรนั้น ส่วนต้นทุนทางอ้อม คือ ต้นทุนที่
เป็ นผลกระทบจากกิจกรรมหลัก หรือเป็ นกิจกรรมสนับสนุ น
- แบ่ งตามผูร้ ับภาระต้นทุ น แบ่ งเป็ นต้นทุ นภายในองค์การ (internal cost) กับต้นทุ นภายนอกองค์การ
(external cost) หรื อแบ่ งเป็ น 3 ประเภทคือ ต้นทุ นของลูกค้า (customer cost) ต้นทุ นของผูผ้ ลิ ตหรื อผูใ้ ห้บริ การ
(provider cost) และต้นทุนทางสังคม (social cost)
- แบ่ งตามการแปรผัน ของต้น ทุ น แบ่ งเป็ น ต้น ทุ น คงที่ (fixed cost) กับ ต้น ทุ น แปรผัน (variable cost)
ซึ่งพิจารณาจากการแปรผันของต้นทุนไปตามปริมาณผลผลิตหรือบริการที่ได้รบั หรือไม่
- แบ่งตามหน้าที่/กิจกรรม เช่น การบริการ วิชาการ ฝึ กอบรม บริหาร ฯลฯ เพื่อใช้ในการประเมินภารกิจของ
หน่ วยงานด้านบริการผูป้ ่ วย ด้านวิชาการ หรือการบริการ
- แบ่งตามระดับการปกครอง เช่น ประเทศ จังหวัด อาเภอ ตาบล เพื่อสะดวกในการจัดสรรงบประมาณให้กบั
การปกครองระดับต่างๆ ในอนาคตมีความสาคัญมาก เพราะบริการสุขภาพจะกระจายให้เป็ นภารกิจของส่วนท้องถิ่น
- แบ่งตามแหล่งที่มาของเงิน เช่น รายจ่ายจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
- แบ่งตามสกุลเงินตรา เช่น เงินสกุลท้องถิ่น เงินสกุลต่างประเทศ การแบ่งกรณีนี้นิ ยมใช้กบั ประเทศที่อตั รา
แลกเปลี่ยนเงินไม่แน่ นอน การคงสกุลต่างประเทศไว้ในอีกบัญชี จะทาให้มีขอ้ ได้เปรียบในการควบคุมต้นทุน
ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์
นักเศรษฐศาสตร์ตีค่าต้นทุนแตกต่างจากนักบัญชี โดยให้ความสาคัญกับการแข่งขันของการใช้ทรัพยากรด้วย
ดังนั้นมุมมองของต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เพิ่มเติมขึ้ นมา ได้แก่
- ต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) คือ ความสูญเสียจากการนาทรัพยากรไปใช้งานอย่างหนึ่ ง ทาให้
หมดโอกาสในการใช้งานอีกอย่างหนึ่ ง เช่น การนาเงินมาจ่ายเป็ นค่ารักษาพยาบาล ทาให้ผูป้ ่ วยหมดนาเงินนั้ นไป
ลงทุนทาการเกษตร ซึ่งจะเกิดผลงอกเงยต่อไป เมื่อมีการตัดสินใจใช้ทรัพยากรไปกับทางเลือกหนึ่ ง ย่อมมีตน้ ทุนค่าเสีย
โอกาสเกิดขึ้ น ถึงจะไม่มีการบันทึกไว้ในระบบบัญชี แต่ผบู ้ ริหารต้องพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกอย่างเหมาะสมและ
เป็ นธรรม

- ต้นทุนจม (sunk cost) เป็ นต้นทุนที่เกิดจากการตัดสินใจในอดีต และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการ
ตัดสินใจในปั จจุบนั หรืออนาคต เช่น ครุภณ
ั ฑ์ที่ซอมาแล้
ื้
วถือว่าเป็ นต้นทุนจม ไม่ว่าจะใช้งานหรือไม่ได้ใช้งาน แต่ตน้ ทุน
ค่าเสื่อมราคาก็เกิดขึ้ นแล้ว
- ต้นทุนทางการแพทย์ (medical cost) กับต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ (non-medical cost) ต้นทุนทาง
การแพทย์ คือ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลโดยตรง เช่น ค่าห้อง ค่าอาหารผูป้ ่ วยในโรงพยาบาล ค่ายา
ค่าผ่าตัด ส่วนต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์ คือ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พกั
ของญาติ ค่าจ้าง ดูแลครอบครัวกรณีทีไม่มีผูด้ ูแลเด็กที่บา้ น ฯลฯ
- ต้นทุนที่ประเมินค่าได้ง่าย กับต้นทุนที่ประเมินค่าได้ยาก (tangible and intangible cost) ต้นทุนที่ประเมิน
ได้ง่าย คือ สิ่ งที่ มีราคาซื้ อขายชัดเจน เช่ น เงินเดื อน ค่าแรงที่ สูญเสี ย ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ ส่ วนต้นทุ นที่
ประเมินค่าได้ยาก ต้องขึ้ นกับการตีค่าอีกชั้นหนึ่ ง เช่น การทุกข์ทรมานจากอาการปวด การพิการ การสูญเสียจากการ
ตาย ฯลฯ
ต้นทุนบางส่วนแบ่งกันจ่ายระหว่างผูป้ ่ วย ผูใ้ ห้บริการ และสังคมช่วยจ่ายในรูปภาษี และต้นทุน ณ ปั จจุบนั ไม่
เท่ากับต้นทุนในอนาคต เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตามระยะเวลา
2. ทัศนะของผูป้ ระเมิน
ทัศนะของผูป้ ระเมิน (perspective or point of view) ในการประเมินต้นทุน จาเป็ นต้องทราบว่าการประเมิน
นั้ นประเมินในทัศนะของใคร เพราะการคานวณต้นทุ น และผลที่ ได้จะแตกต่ างกัน แล้วแต่ ว่าจะประเมินในทั ศ นะ
ของผูใ้ ห้บริการ (provider) ของผูร้ บั บริการหรือคนไข้ (patient) หรือของสังคมโดยส่วนรวม (society) (สุวฒ
ั น์ มหัตนิ
รันดร์กุล และคณะ, 2542)
- ต้นทุ นในทัศนะของโรงพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายต่ างๆ ที่ เกิดขึ้ นจากการให้บริ การนั้ น โดยจะไม่เท่ า กับ
ค่าบริการ (charge) ที่คิดกับคนไข้
- ต้นทุนในทัศนะของผูร้ บั บริการหรือคนไข้ คือ ค่าใช้จา่ ยทั้งหมดที่คนไข้ตอ้ งจ่ายในการมารับบริการ รวมทั้ง
ค่าใช้จา่ ยที่เป็ นผลมาจากการเจ็บป่ วยในครั้งนี้ เช่น การขาดงาน เป็ นต้น
- ต้น ทุ น ในทัศ นะของสัง คม จะเป็ นผลรวมของต้น ทุ น ทั้ง หมดที่ เ กิ ด ขึ้ นในสัง คมนั้ น เช่ น การท าลาย
สิ่ งแวดล้อ ม เป็ นต้น การศึ ก ษาครั้งนี้ มองในฐานะผู ้ให้บ ริ ก ารคื อโรงพยาบาลโดยไม่ ค านึ งถึ งค่ า ใช้จ่ ายส่ วนอื่นๆ
ของผูป้ ่ วย หรือผลตอบแทนที่สงั คมต้องสูญเสียไปจากการเจ็บป่ วยหรือต้นทุนที่สมั ผัสไม่ได้
3. การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วย
การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย (unit cost analysis) คือการเปรียบเทียบปริมาณทรัพยากรที่ใช้กบั ผลลัพธ์
หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้ น เป็ นเครื่องมือสาหรับใช้ในการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร การวางแผน
งบประมาณ การกาหนดอัตราค่าบริการ การพิจารณาว่าจะคงไว้หรือยกเลิกงานบางอย่าง
อนุ วฒ
ั น์ ศุภชุติกุล และคณะ (2540) ได้สรุปขัน้ ตอนในการวิเคราะห์ตน้ ทุนโดยอาศัยกรอบต้นทุนของหน่ วย
ต้นทุนภายใน ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์องค์กรเพื่อกาหนดหน่ วยต้นทุน การหาต้นทุนทางตรงทั้งหมด
ของแต่ละหน่ วยต้นทุน การกาหนดเกณฑ์การกระจายต้นทุน การกระจายต้นทุน และการคานวณต้นทุนต่อหน่ วย
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์กรเพื่อกาหนดหน่ วยต้นทุน (cost center identification and grouping)
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนที่ สาคัญมากเนื่ องจากเป็ นขั้นตอนที่ต ้องศึกษาโครงสร้างการบริ หารงานขององค์กร
ทั้งหมด วัตถุประสงค์ของการกาหนดหน่ วยต้นทุนก็เพื่อให้เป็ นกรอบในการรวบรวมข้อมูลต้นทุนและผลลัพธ์ อีกทั้งการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้ทรัพยากรระหว่างหน่ วยงานต่างๆ
การกาหนดหน่ วยต้นทุนอาจจะพิจารณาในเชิงของ responsibility center นั น่ คือมีโครงสร้างของหน่ วยงาน
และมีผูร้ บั ผิดชอบชัดเจน ร่วมกับการพิจารณาในเชิง functional center คือเป็ นหน่ วยต้นทุนตามหน้าที่ ซึ่งอาจแทรกอยู่

ใน responsibility center ต่างๆ โดยไม่มีโครงสร้างของตัวเองชัดเจน แต่มีผลลัพธ์ที่ชดั เจน เช่น การผลิตนักศึกษา เป็ น
ต้น
หลักเกณฑ์ในการกาหนดหน่ วยต้นทุน
1. มีโครงสร้างของหน่ วยงานชัดเจน (responsibility center) หรือมีภาระหน้าที่เฉพาะที่ชัดเจน (functional
center)
2. มีขอ้ มูลการใช้ทรัพยากรของหน่ วยงานชัดเจน
3. มีผลลัพธ์ของหน่ วยงานซึ่ งสามารถวัดได้ เนื่ องจากหน่ วยต้นทุนต่างๆ ในสถานพยาบาลจะต้องทางาน
สัมพันธ์กนั หรือสนั บสนุ นกันในหลายลักษณะ ทรัพยากรที่หน่ วยหนึ่ งใช้เป็ นปั จจัยนาเข้าจะผ่านกระบวนการซึ่งเพิ่ม
มูลค่ากลายเป็ นผลผลิตของหน่ วยงานนั้น และอาจจะถูกส่งต่อไปเป็ นปั จจัยนาเข้าของหน่ วยงานอื่นต่อไป
การย้ายต้นทุนของหน่ วยงานที่ให้การสนั บสนุ นการทางานของหน่ วยงานอื่ น ไปสู่หน่ วยงานที่เกิดผลผลิ ต
หน่ วยต้นทุนที่ถูกเคลื่อนย้ายต้นทุนออกไปอาจเรียกว่า “หน่ วยต้นทุนชัว่ คราว” (transient cost center) หน่ วยต้นทุน
ที่รบั ต้นทุนเข้ามาเรียกว่า “หน่ วยรับต้นทุน” (absorbing cost center)
ขัน้ ตอนที่ 2 การหาต้นทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่ วยต้นทุน (direct cost determination)
จุดประสงค์ของการหาต้นทุ นทางตรงทั้งหมดของแต่ ละหน่ วยต้นทุ น ก็เพื่อให้ทราบมูลค่าของทรัพยากร
ทั้งหมดที่หน่ วยต้นทุนนั้ นใช้ไป เป็ นการแบ่งทรัพยากรออกเป็ นส่วนย่อยๆ เพื่อให้อยู่ในวิสัยที่จะติดตาม วิเคราะห์
ความสัมพันธ์กบั ผลผลิตหรือบริการได้ง่ายขึ้ น โดยอาศัยลักษณะเฉพาะของหน่ วยต้นทุนแต่ละหน่ วย ในการเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับ ต้นทุ นอย่างเป็ นขั้นตอน จะเริ่ มต้นด้วยศึ กษาว่ามีปัจจัยการผลิตอะไรบ้า ง ใช้ปัจจัยการผลิตจานวนเท่าไร
มีตน้ ทุนของปั จจัยการผลิตต่อหน่ วยเท่าไร ซึ่งจะนาไปสู่การคานวณต้นทุนของแต่ละปั จจัยการผลิตได้
ในทางปฏิบตั ิ บางครั้งเราจะนาข้อมูลรายจ่ายในแต่ละหมวดมาวิเคราะห์ว่า ข้อมูลรายจ่ายใดที่สามารถใช้เป็ น
ข้อมูลต้นทุ น ได้ เช่ น ข้อมูล เงินเดื อนค่าจ้าง ในขณะที่ ขอ้ มูลรายจ่ายด้านวัสดุ ไม่อาจใช้เป็ นข้อมูลต้นทุน ได้โดยตรง
เพราะมิได้สะท้อนมูลค่าวัสดุที่ใช้ไปในช่วงเวลานั้น ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของแต่ละหน่ วยงานได้จากผลรวมของต้นทุน
ค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน
ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
= ต้นทุนค่าแรง + ต้นทุนค่าวัสดุ
+ ต้นทุนค่าลงทุน
(total direct cost; TDC) = (labor cost; LC) + (material cost; MC) + (capital cost; CC)
ต้น ทุ น ค่ า แรง (labor cost) หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ จ่ า ยให้เ จ้า หน้ า ที่ เ ป็ นค่ า ตอบแทนในการปฏิ บั ติ ง าน
(เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิราชการ) รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ที่จ่ายให้ในรูปตัวเงิน (ค่าเล่า
เรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้า น) ในทางบัญชี การจาแนกต้นทุนค่าแรงเป็ นต้นทุนตรงหรือต้นทุนอ้อมเป็ น
เรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน เช่น ค่าล่วงเวลา โดยทัว่ ไปมักจะถือว่าเป็ นต้นทุนโดยอ้อม หรือ overhead cost แต่ใน
การวิเคราะห์ตน้ ทุนการให้บริการทางการแพทย์ เราจะสามารถกาหนดไว้ว่าค่าล่วงเวลานั้ นเป็ นไปเพื่อการบริการ
ผูป้ ่ วยกลุ่ มใด เช่ น ผูป้ ่ วยอุบัติเหตุ และฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยผ่ าตัดนอกเวลาราชการ ผู ้ป่วยในของแต่ ละแผนก สิ่ งที่ ต ้อง
พิจารณาตามมาก็คือ จะแยกวิเคราะห์ตน้ ทุนของการบริการในเวลาทาการปกติและนอกเวลาทาการหรือไม่ ในการ
แบ่งต้นทุนค่าแรงของแพทย์จะนาเวลาทางานนอกเวลาทาการปกติมาคิดรวมด้วยหรือแยกต่างหาก ส่วนเงินสวัสดิการ
บางองค์กรจะถือว่าเป็ นต้นทุนโดยอ้อมทั้งหมด (กรณีเช่นนี้ จะนาเงินสวัสดิการมารวมไว้เป็ นกองกลางหรือในส่วนของ
ฝ่ ายบริหาร) แต่บางองค์กรจะพิจารณาว่าเป็ นสวัสดิการของใคร ถ้าเป็ นของผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต
หรือการจัดบริการก็ถือว่าเป็ นต้นทุนตรง ถ้าเป็ นของผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตหรือการจัดการก็ถือ
ว่าเป็ น ต้นทุนโดยออ้ม (กรณีเช่นนี้ จะนาเงินสวัสดิการรวมกับค่าแรงส่วนอื่นๆ ของหน่ วยต้นทุนนั้น)
ในทางเศรษฐศาสตร์ อาจจะพิจารณาสวัสดิการที่ได้รบั ในรูปอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงิน เช่น บ้านพัก รถ
ประจาตาแหน่ ง ปรับให้เป็ นตัวเงินโดยใช้อตั ราค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่ารถ ที่บุคคลผูน้ ้ันได้รบั นอกจากนั้นบางท่านยัง

พิจารณาไปไกลถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่เจ้าหน้าที่จะได้รับในอนาคต เช่น เงินตอบแทนหลังจากเกษี ยณอายุการ
ทางานแล้ว
ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost) หมายถึง ค่าวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทที่แต่ละหน่ วยต้นทุนเบิกจากหน่ วยจ่าย
ในช่วงเวลาที่ศึกษา รวมทั้งค่าบารุงรักษา ซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภค ในทางการบัญชีได้ตีความครุภณ
ั ฑ์บางอย่าง
ที่มีราคาน้อย (เช่น ตา่ กว่า 1,000 บาท) ว่าเป็ นค่าวัสดุ ซึ่งในการวิเคราะห์ตน้ ทุนก็ควรยึดหลักที่โรงพยาบาลใช้ใน
การทาบัญชี แต่พึงระวังไม่ให้เกิด การนับซ้าระหว่างต้นทุนค่าวัสดุกบั ต้นทุนค่าลงทุน กล่าวคือต้นทุนใดที่ถือว่าเป็ นค่า
วัสดุก็ไม่นามาคิดค่าเสื่ อมราคาแม้ว่าจะมีอายใช้งานมากกว่า 1 ปี แผนงาน/โครงการบริการสาธารณสุขบางอย่าง
ได้รบั วัสดุจากส่วนกลางโดยที่หน่ วยงานผูป้ ฏิบตั ิไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ หากไม่นาต้นทุนเหล่านี้ เข้ามารวมด้วยจะทาให้
ได้ตน้ ทุนตา่ กว่าความเป็ นจริง จึงจาเป็ นต้องพยายามหาราคาทุนของวัสดุเหล่านี้ เช่น วัคซีน วัสดุวางแผนครอบครัว
เป็ นต้น ต้นทุนค่าวัสดุนี้ควรรวมค่าใช้จา่ ยในการขนส่งไปยังจุดที่ใช้ และมูลค่าวัสดุส่วนที่สูญเสียไป ระหว่างการใช้หรือ
ขนส่ งด้วย การประเมิน ต้นทุ นค่า วัสดุ อาจทาได้จากบัญชี การจ่า ยวัสดุ หากมี การลงบันทึ กรายการไว้โดยละเอี ยด
กล่ าวคือบันทึ กราคาทุ นของวัสดุ ที่เบิ กตามหน่ วยงานผู ้เบิ กไว้ แต่ หากไม่มีการคิดราคาทุ นไว้ในบันทึ ก จะต้องนา
ปริมาณวัสดุที่ใช้และราคาวัสดุน้ันๆ มาคานวณใหม่
ต้นทุ นค่าลงทุ น (capital cost) หมายถึ ง ต้นทุ น ค่าเสื่ อมราคาประจาปี (depreciation cost) ของครุ ภัณฑ์
อาคารสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมซึ่งมีผลระยะยาวและเกิดขึ้ นนานๆครั้ง ในทางบัญชีจะคิดค่าเสื่อม
ราคาแบบเส้นตรง (straight line method) กล่าวคือ เฉลี่ยค่าเสื่อมราคาออกไปเป็ นปี ละเท่าๆกันตามจานวนปี ของการ
ใช้งาน หรือนาเอาราคาที่ซื้อหักด้วยราคาซาก (ที่สามารถขายได้เมื่อหมดอายใช้งาน) แล้วหารด้วยอายุใช้งานของ
อาคารหรือครุภณ
ั ฑ์น้ั น โดยทัว่ ไปจะคิดอายุใช้งานของอาคารสิ่งก่อสร้างเท่ากับ 25 ปี อายุการใช้งานของครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน 8 ปี อายุใช้งานของยานพาหนะเท่ากับ 7 ปี อาคารที่ใช้งานมักจะมีหน่ วยงานหลายๆหน่ วยอยูด่ ว้ ยกัน เมื่อ
ได้ค่าเสื่อมราคาของอาคารแต่ละหลังแล้ว จะต้องนามาแบ่งให้กบั หน่ วยต้นทุนต่างๆ ที่ใช้อาคารนั้ นตามสัดส่วนของ
พื้ นที่ใช้สอย หากพื้ นที่ใดใช้สาหรับหน่ วยต้นทุนมากกว่า 1 หน่ วย จะต้องเอาสัดส่วนของเวลาที่แต่ล ะหน่ วยต้นทุนใช้
พื้ นที่น้ันมาคิดด้วย
ในทางเศรษฐศาสตร์ จะคิดค่าเสื่อมราคาโดยนาเอาค่าเสียโอกาสที่ตอ้ งจ่ายเงินซื้ อครุภณ
ั ฑ์ หรือค่าก่อสร้าง
อาคารไปตั้งแต่เริ่มแรกจนหมดเข้ามารวมด้วย ดังนั้นต้นทุนค่าเสื่อมราคาในทางเศรษฐศาสตร์จึงสูงกว่าต้นทุนค่าเสื่อม
ราคาในทางบัญชี
ขัน้ ตอนที่ 3 การกาหนดเกณฑ์และอัตราการปั นส่วนต้นทุน (allocation criteria & rate)
หน่ ว ยต้น ทุ น ที่ เ ป็ นหน่ ว ยต้น ทุ น ชั ว่ คราวจะต้อ งมี เ กณฑ์ ปั นส่ ว นต้น ทุ น (allocation criteria) เพื่ อ เป็ น
ตัว กาหนดว่าจะใช้ขอ้ มูลอะไรมาปั นส่ วนต้นทุ นของตนเองให้กบั หน่ วยต้นทุ นอื่น เราอาจแบ่ งเกณฑ์ปันส่วนต้นทุน
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ได้ดงั นี้
1. เกณฑ์ที่สัมพันธ์กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน เช่น จานวนผูป้ ฏิบตั ิงานเต็มเวลาเทียบเท่า (full time equivalent; FTE)
ของโรงพยาบาล ของแผนก ของพยาบาล ของแพทย์ เป็ นต้น
2. เกณฑ์ที่สมั พันธ์กบั ค่าใช้จา่ ย เช่น ค่าใช้จา่ ยของแต่ละหน่ วยต้นทุน เงินเดือน และค่าจ้าง ค่าวัสดุ เป็ นต้น
3. เกณฑ์ที่สมั พันธ์กบั ปริมาณผูป้ ่ วย เช่น จานวนวันนอนโรงพยาบาล จานวนครั้งของการนอนโรงพยาบาล
หรือการมารับการตรวจ จานวนผูป้ ่ วยที่ปรับให้เท่ากับผูป้ ่ วยนอกหรือผูป้ ่ วยใน เป็ นต้น
4. เกณฑ์ที่สมั พันธ์กบั การบริการทัว่ ไป เช่น น้ าหนักผ้าที่ใช้ พื้ นที่ใช้สอย เป็ นต้น การจะเลือกใช้เกณฑ์ชนิ ดใด
นั้นขึ้ นอยู่กบั ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือข้อมูลที่สามารถเก็บได้ไม่ยากนัก และควรมีความสัมพันธ์กบั การใช้ทรัพยากรที่จะ
ปั นส่วน
ขัน้ ตอนที่ 4 การปั นส่วนต้นทุน (indirect cost allocation)
การปั นส่วนต้นทุนมีเหตุผลที่สาคัญ 2 ประการ คือ

1. เพื่อให้ตน้ ทุ นทั้งหมดมาตกอยู่ในหน่ วยต้นทุนที่มีกิจกรรมในการให้บริการชัดเจน ซึ่งทาให้คานวณหา
ต้นทุนต่อหน่ วยได้โดยไม่มีตน้ ทุนส่วนใดตกหล่นไป
2. เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ในการสนับสนุ นซึ่งกันและกันของหน่ วยต้นทุนต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่การประเมิน
ประสิทธิภาพในการทางานได้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากที่สุด ผลลัพธ์ของการปั นส่วนต้นทุนจะทาให้ตน้ ทุนของ
หน่ ว ยต้น ทุ น ชัว่ คราว (transient cost center) กลายมาเป็ นต้น ทุ น ทางอ้อ มของหน่ ว ยรับ ต้น ทุ น (absorbing cost
center) จนหมดสิ้ น ไม่เหลือต้นทุนอยูท่ ี่หน่ วยต้นทุนชัว่ คราวเลย
ต้นทุนรวม
(full cost; FC)

= ต้นทุนทางตรงทั้งหมด + ต้นทุนทางอ้อมจากการกระจาย
= (total direct cost; TDC) + (indirect cost; IDC)

การจะพิ จารณาว่ าหน่ ว ยต้นทุ น แต่ ละหน่ วยเป็ นหน่ วยต้น ทุ น ชัว่ คราวหรื อ หน่ วยรับ ต้น ทุ น นั้ น ขึ้ นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของผูว้ ิเคราะห์เป็ นหลัก
วิธีการปั นส่วนต้นทุน (allocation method) แบ่งเป็ น 2 วิธีหลัก คือ
1. การกระจายต้นทุนออกด้านเดียว วิธีการนี้ หน่ วยต้นทุนชัว่ คราวจะกระจายต้นทุนของตนออกไปให้หน่ วย
ต้นทุนอื่นๆ จนหมด ในขณะที่กระจายจะไม่มีการรับต้นทุนจากหน่ วยงานอื่น มีวิธีการที่แตกต่างกัน ได้แก่
1.1 การกระจายโดยตรง (direct distribution method) ทาโดยแบ่งหน่ วยต้นทุนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ หน่ วย
ต้นทุ นชัว่ คราวและหน่ วยรับ ต้นทุ น หน่ วยต้นทุ นชัว่ คราวแต่ ละหน่ วยจะกระจายต้นทุ นของตนให้หน่ วยรับ ต้น ทุ น
โดยตรง ไม่มีการกระจายต้นทุนให้แก่กนั ในกลุ่มหน่ วยต้นทุนชัว่ คราว
1.2 การกระจายตามลาดับขัน้ (step-down method) นอกจากการแบ่งหน่ วยต้นทุนเป็ น 2 กลุ่มแล้ว จะต้อง
มีการจัดลาดับหน่ วยต้นทุ นชัว่ คราวตามลักษณะของการสนั บสนุ นหน่ วยงานอื่น ๆ กล่ าวคือ จัดหน่ วยต้นทุ นที่ตอ้ ง
สนับสนุ นหน่ วยงานอื่นๆ ในลักษณะที่กว้างขวางกว่าไว้เป็ นอันดับต้นๆ และเรียงลาดับลงมาเรื่อยๆ เช่น ฝ่ ายบริการ
สนบัสนุ นกว้างขวางกว่าฝ่ ายวิ ชาการ ฝ่ ายวิชาการสนบัสนุ นกว้างกว่าฝ่ ายการพยาบาล ดังนั้ นจะเรียงลาดับได้ดังนี้
ฝ่ ายบริหาร ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายการพยาบาล ในการกระจายต้นทุนจะมีการกระจายตามลาดับหน่ วยงานที่จดั เรียงไว้ เมื่อ
หน่ วยต้นทุนใดกระจายต้นทุนของตัวเองไปแล้วก็ปิดไม่รบั ต้นทุนจากหน่ วยงานอื่นอีก หน่ วยต้นทุนชัว่ คราวที่อยู่รองลง
ไปสามารถรับต้นทุนจากหน่ วยต้นทุนชัว่ คราวที่อยูใ่ นลาดับสูงกว่าได้ แต่ไม่มีโอกาสกระจายให้หน่ วยงานที่อยูใ่ นลาดับ
สูงกว่า
2. การกระจายพร้อมกับการรับต้นทุน วิธีการนี้ ใช้หลักความจริงที่ว่าในขณะที่หน่ วยงานหนึ่ งให้การสนับสนุ น
หน่ วยงานอื่นนั้น ก็มีโอกาสได้รบั การสนับสนุ นจากหน่ วยงานอื่นเช่นเดียวกัน ดังนั้นในขณะที่มีการกระจายต้นทุนของ
ตัวเองไป ก็สามารถที่จะรับต้นทุนจากหน่ วยงานอื่นเข้ามาได้เช่นเดียวกัน แต่กระบวนการเช่นนี้ ก่อให้เกิดปั ญหาการ
กระจายไม่มีวนั จบ เนื่ องจากต้นทุนของหน่ วยต้นทุนชัว่ คราวยังไม่หมดไป จึงต้องหยุดกระจายด้วยวิธีการที่เหมาะสม
2.1 การกระจายสองครั้ง (double distribution method) ในขณะที่ มีการกระจายต้นทุ นครั้งที่ หนึ่ ง หน่ วย
ต้นทุ นที่ กระจายต้นทุ นนั้ นก็ยงั คงรับต้นทุ นจากหน่ วยงานอื่น ด้วย ทาให้ตน้ ทุนเหลือค้างอยู่ที่หน่ วยต้นทุนชัว่ คราว
เหล่านี้ จานวนหนึ่ ง ในระดับที่น้อยกว่าต้นทุนรวมโดยตรงของตนเอง เราจัดการให้ตน้ ทุนของหน่ วยต้นทุนชัว่ คราวที่ได้
รับมาจากการกระจายนี้ หมดไปโดยวิธีการกระจายโดยตรง หรือกระจายตามลาดับขัน้
2.2 การกระจายหลายครั้ง (multiple distribution method) วิธีนี้คล้ายกับวิธีที่ 2.1 แต่เพิ่มจานวนครั้งของ
การกระจายให้มากกว่า 2 ครั้ง ทาจนกระทัง่ เห็นว่าต้นทุนที่นามากระจายนั้นมีค่าน้อยมาก จึงปิ ดท้ายด้วยการกระจาย
โดยตรงหรือการกระจายตามลาดับขัน้
2.3 การใช้สมการเส้นตรง (simultaneous equation method) วิธีนี้คือการกระจายด้วยจานวนครั้งที่นับไม่
ถ้วนจนกระทัง่ ไม่เหลือต้นทุนอยูท่ ี่หน่ วยต้นทุนชัว่ คราวอีกต่อไป โดยการสร้างสมการเส้นตรงที่จดุ สมดุลดังกล่าว และ
แก้สมการด้วยวิธี matrix วิธีการกระจายที่แตกต่างกันอาจจะทาให้ผลลัพธ์แตกต่างกันเพียงร้อยละ 1 ถึง 2 สิ่งที่สาคัญ

กว่าวิธีการกระจายคือการใช้เกณฑ์ที่เหมาะสมในการกระจาย ซึ่งจะทาให้ผลลัพธ์แตกต่างกันมากกว่า วิธีการ กระจาย
จึงต้องพยายามหาเกณฑ์ที่เป็ นจริงและยุติธรรมที่สุด
ขัน้ ตอนที่ 5 การคานวณต้นทุนต่อหน่ วย (unit cost calculation)
ต้นทุนรวม (full cost) ของหน่ วยรับต้นทุน เมื่อนามาหารด้วยปริมาณกิจกรรมหรือปริมาณผลผลิต ก็จะได้
เป็ นต้นทุนต่อหน่ วย
ต้นทุนต่อหน่ วย (unit cost; UC) = ต้นทุนรวม (full cost; FC) / ปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิต (output)

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนแม่ บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2540-2544 แผนที่ ส าคัญ คือแผนการปรับเปลี่ ยนระบบ
งบประมาณ จากเดิมที่ มุ่งเน้นการควบคุมการใช้ทรัพยากรมาเป็ นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้ นผลงานและผลลัพธ์
(performance-based budgeting) ซึ่ ง เป็ นระบบที่ ใ ห้ค วามส าคัญ กับ ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์จ ากการด าเนิ น งานของ
หน่ วยงานต่างๆ โดยเชื่อมโยงกับงบประมาณที่ได้รบั การจัดสรร ทาให้หลายๆ หน่ วยงานของรัฐมีการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการขึ้ นมากมาย ซึ่งในประเทศไทยเริ่มเกิดครั้งแรกในปี พ.ศ.2523
สาหรับกระทรวงสาธารณสุขได้ ทาการศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการผูป้ ่ วยนอกฝ่ ายกาย จนสามารถระบุได้วา่
ในระดับโรงพยาบาลศูน ย์มี มูลค่ า 270 บาท โรงพยาบาลทัว่ ไปมี มูลค่ า 247 บาท และในสถานี อ นามัยมีมูลค่า
66 บาท (สุกลั ยา คงสวัสดิ์ 2542 อ้างในกรมสุขภาพจิต 2544)
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย และคณะ (2541) ศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการโดยวิธีบญ
ั ชีตน้ ทุนของโรงพยาบาล
ศูนย์และโรงพยาบาลทัว่ ไป 9 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการเงินการคลังโรงพยาบาล ในปี พ.ศ. 25392540 โดยแบ่งหน่ วยต้นทุนออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ หน่ วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC), หน่ วยงานที่ก่อให้เกิด
รายได้ (RPCC) และหน่ วยบริการผูป้ ่ วย (PS) จัดสรรต้นทุนโดยวิธี simultaneous equation method โดยให้หน่ วยงาน
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และหน่ วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ เป็ นต้นทุนชัว่ คราว กระจายต้นทุนจนหมดให้แก่กลุ่มบริการ
ผูป้ ่ วย ซึ่งเป็ นหน่ วยต้นทุนสุดท้าย ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนต่อครั้งผูป้ ่ วยนอกอยู่ระหว่าง 205-523 บาทต่อครั้ง
ต้นทุนต่อครั้งผูป้ ่ วยในอยูร่ ะหว่าง 4,604-7,757 บาทต่อครั้ง โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการประหยัดต่อขนาด (economy
of scale) อยูท่ ี่ 400-600 เตียง
สุ วัฒน์ มหัตนิ รันดร์กุล และคณะ (2542) ศึ กษาต้นทุ นต่ อหน่ วยงานบริ การผูป้ ่ วยโรงพยาบาลสวนปรุง
กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2541 ครึ่งปี แรก โดยแบ่งหน่ วยต้นทุนออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC และ PS
จัดสรรต้นทุนโดยวิธี simultaneous equation พบว่า ต้นทุ นหน่ วยงานบริการผูป้ ่ วยนอก งานทันตกรรม งานสังคม
สงเคราะห์ และงานจิตวิทยา มีค่าเท่ากับ 288.74, 197.34, 467.57 และ 1045.59 บาทต่อครั้ง ตามลาดับ งาน
คลายเครียด งานฟื้ นฟูสมรรถภาพ และงานผูป้ ่ วยไปรษณีย์ มีค่าเท่ากับ 540.73, 928.08 และ 290.24 บาท ต่อ
ราย ตามลาดับ ส่วนต้นทุนหน่ วยบริการผูป้ ่ วยใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12,982.18 บาทต่อราย หรือเท่ากับ 349.98
บาทต่อวันป่ วย พบต้นทุนรวมประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน ในสัดส่วน 6.3: 3.3: 1
พรเทพ ศิ ริ ว นารัง สรรค์ และคณะ (2543) ศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยบริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต กรมสุ ข ภาพจิ ต
ปี งบประมาณ พ.ศ.2543 ประกอบด้วยโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต จานวน 15 แห่ง โดยแบ่งหน่ วยต้นทุน
ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC และ PS จัดสรรต้นทุนโดยวิธี simultaneous equation ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุน
รวมเท่ากับ 1,553,835,569 บาท มีองค์ประกอบต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน ร้อยละ 53.36, 36.31 และ
10.33 ตามลาดับ
ภัส รา เชษฐ์โชติ ศักดิ์ และคณะ (2547) ศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อหน่ วยการรัก ษาของโรงพยาบาลในสังกัดกรม
สุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2547 เป็ นการศึกษาต้นทุนผูป้ ่ วยนอก ต้นทุนผูป้ ่ วยใน และวิเคราะห์สถานะการเงินของ

หน่ วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยใช้วิธีลดั (quick method) และใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่า กรมสุขภาพจิตมีตน้ ทุนดาเนิ นการทั้งสิ้ น 2,152,058,172 บาท ผลการดาเนิ นงานผูป้ ่ วยนอกเท่ากับ 469
บาท/ครั้ง ต้นทุ นการรักษาผูป้ ่ วยในเท่ ากับ 17,369 บาท/ราย มีสัดส่ วนต้นทุ นค่าแรงต่ อค่าวัสดุ กรมสุ ขภาพจิต
1.41:1 และมีสดั ส่วนรายจ่ายเงินงบประมาณต่อเงินบารุง เท่ากับ 66.70:32.84
สมัย ศิริทองถาวร และคณะ (2547) ศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ปี งบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่ วยต้นทุนออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่ วยต้นทุนอื่น (NPS)
จัด สรรต้น ทุ น โดยวิธี simultaneous equation method ผลการศึ กษาพบว่า ต้น ทุ น รวมของหน่ วยต้นทุ นบริ การอื่น
(NPS) งานบริการวิชาการมีตน้ ทุนรวมสูงสุด รองลงมาคือ งานพัฒนาวิชาการ เท่ากับ 2.53 ล้านบาท และ 2.38 ล้าน
บาท ตามลาดับ ในส่ วนของพฤติ กรรมต้นทุ น พบว่า ต้นทุ นรวมประกอบด้วย ต้นทุ นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุ น ใน
สัดส่วน 38.32 : 33.15 : 28.53 หรือเท่ากับ 1.3 : 1.2 : 1 ตามลาดับ โดยต้นทุนทางตรงของหน่ วยต้นทุน NRPCC
มีมูลค่าของต้นทุนค่าวัสดุสูงที่สุด ร้อยละ 44.66 หน่ วยต้นทุน RPCC จะมีมูลค่าของต้นทุน ค่าลงทุนสูงที่สุด ร้อยละ
79.68 ในขณะที่หน่ วยต้นทุน PS และ NPS มีมลู ค่าของต้นทุนค่าแรงสูงที่สุด ร้อยละ 57.53 และ 56.35 ตามลาดับ
ธีรารัตน์ แทนขา และตวงพร แจ่มแจ้ง (2549). ศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาลยุวประ
สาทไวทโยปถัมภ์ ปี งบประมาณ พ.ศ.2547 โดยแบ่งหน่ วยต้นทุนออกเป็ น 4 กลุ่ม คือ NRPCC, RPCC, PS และหน่ วย
ต้น ทุ น อื่ น (NPS) จั ด สรรต้น ทุ น โดยวิ ธี simultaneous equation method ผลการศึ ก ษาพบว่ า ต้น ทุ น รวมของ
โรงพยาบาล 63,299,055.77 บาท เป็ นเงินงบประมาณ 78.29% และเงินบารุ ง 21.71% ประกอบด้วย ต้นทุ น
ค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ในสัดส่วน 2.3 : 1.9 : 1 ตามลาดับ งานส่งเสริมระดับต่างๆ มีค่าเท่ากับ 440.78 บาทต่อ
รายของกลุ่มเป้ าหมาย งานป้ องกันในระดับต่างๆ มีค่าเท่ากับ 440.78 บาทต่อครั้ง
ทวี ตั้งเสรี และคณะ (2549) ศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยงานบริการผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน และงานส่งเสริมป้ องกัน
ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2549 โดยเป็ นการศึกษาวิจยั เชิงพรรณนา แบ่ง
หน่ วยงานออกเป็ น 4 หน่ วยต้นทุน คือ หน่ วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NRPCC) หน่ วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ (RPCC)
หน่ วยงานบริการผูป้ ่ วย และหน่ วยงานส่งเสริมป้ องกัน (NPS) จัดสรรต้นทุนโดยวิธี simultaneous equation method
ผลการศึ กษาพบว่า มีตน้ ทุ นทางตรง 98,463,662.82 บาท ต้นทุ นทางอ้อม 50,075,891.98 บาท ต้นทุ นรวม
148,539,554.80 บาท มีองค์ประกอบและร้อยละของต้นทุนคือ ค่าแรง 69,859,137.70 บาท (47.03%) ค่าวัสดุ
69,091,546.74 บาท (46.51%) และค่ า ลงทุ น 9,588,870.89 บาท (6.46%) หรื อ มี สัดส่ วนเท่ ากับ 47.03 :
46.51 : 6.46 โดยมีตน้ ทุนต่อหน่ วยงานส่งเสริมป้ องกันกลุ่มประชาชน 216,558.66 บาท/โครงการ และ 247.26
บาท/คน ต้นทุนต่อหน่ วยงานส่งเสริมป้ องกันกลุ่มเสี่ยง 378.66 บาท/คน และต้นทุนต่อหน่ วยงานส่งเสริมป้ องกัน
กลุ่มผูป้ ่ วย 122.20 บาท/คน
หม่ อ มหลวงสมชาย จัก รพัน ธุ ์ และคณะ (2549) ศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อ หน่ วยงานส่ งเสริ ม และป้ องกันปั ญหา
สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตเขต ซึ่งเป็ นหน่ วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยรูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา เก็บข้อมูล
ย้อนหลังในปี งบประมาณ พ.ศ.2548 แบ่ งหน่ วยต้นทุ นออกเป็ น 2 หน่ วย คือหน่ วยงานสนั บสนุ น 5 หน่ วย และ
หน่ วยงานบริการหรือหน่ วยงานผลผลิตที่ปฏิบัติ 6 หน่ วย จัดสรรต้นทุนโดยวิธี direct method ผลการศึกษาพบว่า
ศูนย์สุขภาพจิตเขตมีตน้ ทุนรวม 56,258,306.59 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ และค่าลงทุน 61.50,
29.63 และ 8.67 ตามลาดับ มีตน้ ทุนทางตรง 18,930,921.58 บาท ต้นทุนทางอ้อม 37,327,385.01 บาท มีมธั ย
ฐานต้นทุนหน่ วยบริการหรือหน่ วยงานผลผลิตที่ปฏิบัติ แบ่งเป็ น มัธยฐานการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี
97.51 บาทต่อวันต่อคน มัธยฐานงานผลิตสื่อ 47,342.98 บาทต่อเรื่อง มัธยฐานการนิ เทศติดตามงาน 5,305.82
บาทต่ อวันต่ อคน มัธยฐานงานวิจัย 196,020.52 บาทต่ อเรื่อง มัธยฐานงานประสานงานและสนั บสนุ นเครือข่าย
1,025.26 บาทต่อแห่ง มัธยฐานงานสารสนเทศ 19,132.03 บาทต่อเรื่อง
หม่ อ มหลวงสมชาย จัก รพัน ธุ ์ และคณะ (2551) ศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อ หน่ วยงานส่ งเสริ ม และป้ องกั นปั ญหา
สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตเขต ปี งบประมาณ พ.ศ.2550 หลังจากที่ศึกษาในปี งบประมาณ พ.ศ.2548 มาแล้ว ผล
การศึกษาพบว่า ศูนย์สุขภาพจิตเขตมีตน้ ทุนรวม 71,006,064.48 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ และ

ค่ า ลงทุ น 54.92, 38.08 และ 7.00 ตามล าดั บ มี ต ้ น ทุ น ทางตรง 47,471,322.16 บาท ต้ น ทุ น ทางอ้ อ ม
37,547,742.32 บาท มีมธั ยฐานต้นทุนหน่ วยบริการหรือหน่ วยงานผลผลิตที่ปฏิบตั ิ แบ่งเป็ น มัธยฐานการถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี 655.32 บาทต่อวันต่อคน มัธยฐานงานผลิตสื่อ 66.28 บาทต่อเรื่อง มัธยฐานการนิ เทศ
ติดตามงาน 4,624.77 บาทต่อวันต่อคน มัธยฐานงานวิจยั 235,047.69 บาทต่อเรื่อง มัธยฐานงานประสานงานและ
สนับสนุ นเครือข่าย 2,391.38 บาทต่อแห่ง มัธยฐานงานสารสนเทศ 12,871.32 บาทต่อเรื่อง
ปิ ยพร เสาร์ส าร และคณะ (2551) ศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต การด าเนิ น งาน ศู น ย์อ นามัย ที่ 10
เชียงใหม่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2550 โดยรายงานการใช้จ่ายจริงตามระบบเกณฑ์บญ
ั ชีคงค้าง จากเงินงบประมาณและ
เงินบารุง มีผลผลิต 3 ผลผลิต คือ 1.องค์ความรูด้ า้ นการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รบั การศึกษาวิจยั ,
2.ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รบั การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ และ 3.ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รบั การถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีเพื่อการส่ งเสริมสุ ขภาพ พบว่ามีตน้ ทุนรวม 135,769,125.37 บาท เมื่อพิจารณาตาม
ภาระงานแล้ว พบว่าผลผลิตที่ 1 มีภาระงานเฉลี่ยสูงสุด คือร้อยละ 89.29 รองลงมาคือผลผลิตที่ 3 มีภาระงานร้อยละ
10.36 และผลผลิต 2 มีภาระงานตา่ สุด คือร้อยละ 0.35 ต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตของผลผลิตที่ 1 มีตน้ ทุนสูงสุด คือ
3,276,505.05 บาท ต่ อ เรื่ อ ง และกิ จ กรรมหลัก คื อ การศึ ก ษาวิ จัย และพัฒ นาองค์ค วามรู ้ มี ต ้น ทุ น สู ง สุ ด คื อ
1,250,912.34 บาทต่ อเรื่ อง รองลงมาคือการพัฒนาระบบ บริ หารจัดการมีตน้ ทุ นต่ อหน่ วย 129,784.75 บาท
พบว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารจัดการของศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ ยังไม่ได้เตรียมพร้อมไว้สนับสนุ นการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย
ทวีศักดิ์ สิริรัตน์ เรขา และคณะ (2558) วิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ 2556 โดยแบ่งหน่ วยต้นทุน ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ หน่ วยต้นทุนงานหลัก
6 หน่ วย และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น 6 หน่ วย พบว่า ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทัว่ ประเทศ ทั้ง 14 ศูนย์ มี
ต้นทุ นทั้งหมด 108,570,672 บาท มีค่าเฉลี่ ยต่ อศูน ย์สุ ขภาพจิต เท่ ากับ 7,755,048 บาท มีรอ้ ยละของต้น ทุ น
ค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน เท่ากับ 63.05 : 33.04 : 3.90 ตามลาดับ โดยหน่ วยต้นทุนงานหลัก มีรอ้ ยละของต้นทุน
ต้นทุนรวม ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก แยกเป็ นต้นทุนทางตรงทั้งหมด ร้อยละ 67.40 และต้นทุนทางอ้อมที่ได้จากการ
ปั นส่วน ร้อยละ 32.60 หน่ วยต้นทุนงานหลัก ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือหน่ วยผลผลิตของ งานสนับสนุ นและพัฒนา
เครือข่าย เท่ากับ 32,886 บาทต่อหน่ วยงาน, งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา 16,279 บาทต่อหน่ วยงาน, งานบริหาร
ระบบความรู ้ 282,416 บาทต่ อ เรื่ อ ง, งานฝึ ก อบรมและสัม มนา 1,883 บาทต่ อ คน, งานข้อ มูล และสารสนเทศ
134,810 บาทต่ อเรื่ อง และงานวิกฤตสุขภาพจิต 9,656 บาทต่ อที ม ต้นทุ นของศูนย์สุขภาพจิตต่ ออาเภอในพื้ นที่
รับผิดชอบ เท่ากับ 119,462 บาท และต้นทุนต่อหัวประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ เท่ากับ 1.81 บาท
ทวีศักดิ์ สิริรัตน์ เรขา และคณะ (2558) วิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ 2557 โดยแบ่งหน่ วยต้นทุน ออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ หน่ วยต้นทุนงานหลัก
6 หน่ วย และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น 6 หน่ วย พบว่า ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ทัว่ ประเทศ ทั้ง 13 ศูนย์ มี
ต้นทุ นทั้งหมด 110,268,396.21 บาท มีค่าเฉลี่ ยต่ อศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ 8,482,184.32 บาท มีรอ้ ยละของ
ต้นทุนค่าแรง, ค่าวัสดุ และค่าลงทุน เท่ากับ 65.21, 31.77 และ 3.03 ตามลาดับ โดยหน่ วยต้นทุนงานหลัก มีรอ้ ยละ
ของต้นทุน ต้นทุนรวม ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก แยกเป็ นต้นทุนทางตรงทั้งหมด ร้อยละ 67.24 และต้นทุนทางอ้อมที่
ได้จากการปั นส่วน ร้อยละ 32.76 หน่ วยต้นทุนงานหลัก ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือหน่ วยผลผลิตของ งานสนับสนุ น
และพัฒนาเครื อข่าย เท่ ากับ 32,281.53 บาทต่ อหน่ วยงาน, งานกากับดูแล ให้คาปรึ กษา 15,447.82 บาทต่ อ
หน่ วยงาน, งานบริหารระบบความรู ้ 351,780.29 บาทต่อเรื่อง, งานฝึ กอบรมและสัมมนา 2,040.92 บาทต่อคน,
งานข้อมูลและสารสนเทศ 154,322.07 บาทต่อเรื่องและงานวิกฤตสุขภาพจิต 11,079.09 บาทต่อทีม ต้นทุนของ
ศูนย์สุขภาพจิตต่ออาเภอในพื้ นที่รบั ผิดชอบ เท่ากับ 119,080.34 บาท และต้นทุนต่อหัวประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ
เท่ากับ 1.70 บาท

กองคลัง กรมสุขภาพจิต (2559) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วยผลผลิต ในปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 พบว่าต้นทุ นทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต ทั้ง 13 แห่ง เท่ ากับ 130,902,317.00 บาท ต้นทุ นทั้งหมดของ
โรงพยาบาลจิตเวช ทั้ง 18 แห่ง เท่ากับ 4,541,169,473.44 บาท
จากการรวบรวมงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการศึ กษาต้นทุ นต่ อหน่ วย พบว่ามีน้อยมาก โดยเฉพาะงานด้าน
สุขภาพจิต นอกจากนี้ ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่ามีผทู ้ าการศึกษาน้อยมากและไม่ได้ทาการศึกษาต่อเนื่ อง

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive study) เก็บข้อมูลย้อนหลัง (retrospective review) จากแหล่งข้อมูล
ทุติยภูมิที่มีอยูแ่ ล้ว ในทัศนะของผูใ้ ห้บริการ เป็ นระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการวิจยั
1 ปี งบประมาณ คือ ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม พ.ศ.2557 – 30 กันยายน พ.ศ.2558)

ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้งประเทศ รวม 13 ศูนย์ คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ถึงศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

แหล่งที่มาของข้อมูล
สถิติการให้บริการของศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่ง ข้อมูลต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน เอกสาร ตารา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
แบ่งขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิจยั นี้ ออกเป็ น 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางานและจัดทาโครงการ
ขัน้ ตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือ
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน
ขัน้ ตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ตอนที่ 6 รายงานผลงานวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางานและจัดทาโครงการ
ดาเนิ นการแต่งตั้งคณะทางานในการจัดทาต้นทุ นต่ อหน่ วย งานส่ งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์
สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดยมีนายแพทย์ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็ นประธาน และ
คณะทางานประกอบด้วยตัวแทนจากศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่งๆ ละ 2 คน
คณะทางานมีบทบาทหน้าที่ วิเคราะห์และกาหนดผลผลิตย่อยและกิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณและหน่ วยนับ
ในภาพรวมของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต จัดทารายงานต้นทุนต่อหน่ วยผลผลิตของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.
2558 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่ วยผลิต และจัดทารายงานสรุปผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อ
หน่ วยผลผลิต

ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเครื่องมือ
ดาเนิ นการพัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต้นทุนงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต โดยนาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลต้นทุน ที่เคยใช้ในการจัดทาต้นทุนต่อหน่ วยงานส่งเสริมและป้ องกัน
ด้านสุขภาพจิต ในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 มาปรับปรุงและพัฒนา
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลต้นทุนงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ที่
นามาใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ เก็บรวบรวมในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
โดยมีรหัส ชื่อเอกสาร และกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการบันทึก ดังนี้
ตารางที่ 1: แสดงรหัสและชื่อเอกสารในแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลต้นทุน
รหัส
mhc basic
mhc staff
cost center
LC1
LC2
LC3
LC4
LC5
MC1
MC2
MC3
CC1
CC2
CC3
TDC
ALLO
FC
UNIT1
UNIT2
SUM

ชื่อเอกสาร
แบบบันทึกข้อมูลพื้ นฐานศูนย์สุขภาพจิต (mhc basic)
แบบบันทึกรายชื่อบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต (mhc staff)
แบบบันทึกรายชื่อหน่ วยต้นทุน (cost center)
แบบบันทึกต้นทุนค่าแรง (LC1)
แบบบันทึกเวลาทางานรายบุคคล (LC2)
แบบบันทึกเวลาทางานรายบุคคลเฉลี่ยทั้งปี (LC3)
แบบสรุปเวลาทางาน (LC4)
แบบสรุปต้นทุนค่าแรง (LC5)
แบบบันทึกต้นทุนค่าวัสดุที่มีการใช้ร่วมกัน (MC1)
แบบบันทึกต้นทุนค่าใช้จา่ ยโครงการ (MC2)
แบบสรุปต้นทุนค่าวัสดุ (MC3)
แบบบันทึกต้นทุนค่าครุภณ
ั ฑ์ (CC1)
แบบบันทึกต้นทุนค่าอาคารสถานที่ (CC2)
แบบสรุปต้นทุนค่าลงทุน (CC3)
แบบบันทึกต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC)
แบบบันทึกการปั นส่วนต้นทุนจากหน่ วยงานสนับสนุ น (SCC)
ไปยังหน่ วยงานหลัก (FCC)
แบบบันทึกต้นทุนรวม (FC)
แบบบันทึกรายการผลผลิต (UNIT1)
แบบบันทึกหน่ วยผลผลิต (UNIT2)
แบบสรุปรายการต้นทุนต่อหน่ วย

ผูบ้ นั ทึก
ผูร้ บั ผิดชอบงาน Unit Cost
งานการเจ้าหน้าที่
ไม่ตอ้ งบันทึกเพิ่ม
งานการเงิน
บุคลากรทุกคน (คนละ 12 แผ่น)
บุคลากรทุกคน (คนละ 1 แผ่น)
ผูร้ บั ผิดชอบงาน Unit Cost
ตั้งสูตรคานวณไว้แล้ว
งานพัสดุ/หน่ วยต้นทุน
งานพัสดุ/หน่ วยต้นทุน
ตั้งสูตรคานวณไว้แล้ว
งานพัสดุ/หน่ วยต้นทุน
งานพัสดุ/หน่ วยต้นทุน
ตั้งสูตรคานวณไว้แล้ว
ตั้งสูตรคานวณไว้แล้ว
ผูร้ บั ผิดชอบงาน Unit Cost
ตั้งสูตรคานวณไว้แล้ว
กลุ่มงานวิชาการ
ตั้งสูตรคานวณไว้แล้ว
ตั้งสูตรคานวณไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน
ดาเนิ นการจัดประชุ มเชิ งปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ระบบงาน (system analysis) ของศูนย์สุขภาพจิต และ
กาหนดหน่ วยต้นทุน (cost centers) ตามลักษณะหน้าที่และความสัมพันธ์ในการให้บริการและการสนับสนุ นกันของ
แต่ละหน่ วยงาน รวมถึงการอบรมให้ความรูแ้ ละชี้ แจงการดาเนิ นการ ในการจัดทาต้นทุนต่อหน่ วย
ผลการวิเคราะห์ระบบงานร่วมกันของคณะทางานจากศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่ง ได้กาหนดให้มีหน่ วยต้นทุนงาน
หลัก (functional cost centers) 6 หน่ ว ย และหน่ ว ยต้น ทุ น งานสนั บ สนุ น (support cost centers) 6 หน่ ว ย ซึ่ ง มี
รายละเอียด ดังนี้

หน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers)
F1 งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
F2 งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
F3 งานบริหารระบบความรู ้
F4 งานฝึ กอบรมและสัมมนา
F5 งานข้อมูลและสารสนเทศ
F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers)
S1 งานการเจ้าหน้าที่
S2 งานการเงินและบัญชี
S3 งานพัสดุ
S4 งานธุรการ
S5 งานยานพาหนะ
S6 งานจัดการทัว่ ไป
หน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers) 6 หน่ วย อ้างอิงจากมาตรฐานการดาเนิ นงานของศูนย์
สุขภาพจิต ใน 5 เรื่องหลัก และเพิ่มเติมงานวิกฤตสุขภาพจิต ซึ่งเป็ นงานป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มเฉพาะที่
ประสบเหตุวิกฤตสุขภาพจิต มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ F5 จาก “งานข้อมูลและเครือข่าย” เป็ น “งานข้อมูลและสารสนเทศ”
เพื่อไม่ให้สบั สนกับคาว่าเครือข่ายใน F1 “งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย” และเปลี่ยนแปลงชื่อ F3 จาก “งาน
จัดการความรู”้ เป็ น “งานบริหารระบบความรู”้ เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมมากกว่าเรื่องจัดการความรู ้ ซึ่งรวมถึง
ความรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจยั และพัฒนา งานผลิตตาราและคู่มือต่างๆ เป็ นต้น
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers) 6 หน่ วย ได้จากวิเคราะห์ระบบงานในปั จจุบนั เทียบกับ
การแบ่งหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ นเมื่อ ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนที่ 4 การรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมเพื่อนามาใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลต้นทุน (ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ
ต้นทุนค่าลงทุน) ข้อมูลการปั นส่วน และข้อมูลผลผลิต ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสถิติการให้บริการที่ ศู นย์
สุขภาพจิตแต่ละแห่งบันทึกไว้ รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหัวข้อถัดไป
ขั้นตอนที่ 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บรวบรวมได้ นามาคานวณตามสูตรเป็ นขัน้ ๆ ตามลาดับ จนได้ตน้ ทุนต่อหน่ วย ซึ่ง
รายละเอียดต่างๆ จะขอยกไปกล่าวในหัวข้อถัดไป
ขั้นตอนที่ 6 รายงานผลงานวิจยั
เมื่อดาเนิ นการตามขัน้ ตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงดาเนิ นการเขียนรายงานวิจยั และจัดพิมพ์เป็ นรูปเล่ม
รายงานวิจยั ต่อไป

การรวบรวมข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ รวบรวมข้อมูลจากศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่ง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูล
ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุนค่าลงทุน ข้อมูลการปั นส่วน และข้อมูลผลผลิต รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่แต่ละ
ศูนย์สุขภาพจิตบันทึกไว้ นามาบันทึก ในแบบฟอร์มที่พฒ
ั นาขึ้ นในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ โดยมีรายละเอียด
ต่างๆ ในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
ข้อมูลต้นทุน
1) ต้นทุนค่าแรง (labor cost)
1.1. แบบบันทึกต้นทุนค่าแรง (LC1) ให้บนั ทึกข้อมูลของบุคลากรทุกคนที่ปฏิบตั ิงานภายในศูนย์สุขภาพจิต
เป็ นรายบุคคล ที่ได้รบั ในปี งบประมาณ
1.1.1. เก็บข้อมูลเงินเดื อน และต้นทุ นค่าแรงอื่นๆ คือ เงินประจาตาแหน่ ง, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ
(เช่ น เงิ น ค่ า วิ ช าชี พ , พ.ต.ส., ค่ า ไม่ ทาเวชปฏิบัติ ส่ ว นตัว ส าหรับ แพทย์ ทัน ตแพทย์ ฯลฯ), เงิ น สมทบ
ประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเล่าเรียนบุตร, ค่าเช่าบ้าน และอื่นๆ
(ถ้ามี) รวบรวมเป็ นรายบุคคล โปรแกรมจะคานวณผลรวมค่าแรงให้ (เงินบานาญของผูเ้ กษียณ ไม่นามาคิด)
1.1.2. ข้อมูลสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ขอข้อมูลโดยตรงจากกองคลัง กรมสุขภาพจิต โดยคิดเป็ น
ค่าเฉลี่ยต่อคน ในภาพรวมของกรมสุขภาพจิต ในที่นี้ไม่ได้นามาคานวณเป็ นต้นทุนค่าแรง
1.2. แบบบันทึกเวลาทางานรายบุคคล (LC2) ให้บุคลากรแต่ละคนระบุระยะเวลาการทางานในแต่ละหน่ วย
ต้นทุนเป็ นรายวัน โดยระบุเป็ นร้อยละ ซึ่งผลรวมในแต่ละวันต้องไม่เกินร้อยละ 100 แต่ตา่ กว่าได้ (กรณีบุคคลที่ไม่ได้
ทางานที่ระบุ ไว้ขา้ งต้นแต่เพียงอย่างเดียว) จากนั้ นโปรแกรมจะคานวณรวมเวลาที่ได้ในแต่ละหน่ วยต้นทุน (ไม่เกิน
500) และเฉลี่ยโดยหารด้วย 5 ใส่ลงในช่อง “เฉลี่ย (%)” ถ้าแต่ละสัปดาห์ในเดือนนั้น มีการเปลี่ยนแปลงเวลาการ
ทางานไม่มากนัก อาจเก็บข้อมูลเพียง 1 สัปดาห์ในเดือนนั้นก็ได้
1.3. แบบบันทึกเวลาทางานรายบุคคล เฉลี่ยทั้งปี (LC3) ให้นาค่าเฉลี่ย (%) เวลาทางานใน LC2 ของแต่ละ
เดื อ นมาใส่ ใ น LC3 จนครบตามจ านวนเดื อ นที่ ทางาน โปรแกรมจะค านวณผลรวม และคิ ด เป็ นค่ า เฉลี่ ยใน 1 ปี
ของร้อยละเวลาทางานในแต่ละหน่ วยต้นทุน ซึ่งผลรวมทุกหน่ วยต้นทุนต้องไม่เกินร้อยละ 100
1.4. แบบสรุปเวลาทางาน (LC4) นาข้อมูลร้อยละเวลาทางานในแต่ละหน่ วยต้นทุน ของบุคลากรทุกคนมา
กรอกใส่ แล้วโปรแกรมจะคานวณผลรวม แล้วเที ยบเป็ นอัตรากาลังคนที่ ใช้ไปในหน่ วยต้นทุ นนั้ นๆ รวมถึ งการคิด
สัดส่วนเวลาที่ใช้ไปในแต่ละหน่ วยต้นทุนเมื่อเทียบกับเวลาทางานทั้งหมด
1.5. แบบสรุปต้นทุนค่าแรง (LC5) โปรแกรมจะคานวณต้นทุนค่าแรงของหน่ วยต้นทุน จากข้อมูลที่ได้จาก
LC1 และ LC4
2) ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost)
แบบบันทึ กต้นทุ นค่าวัสดุ เก็บข้อมูลมู ลค่าวัสดุ ตามหน่ วยต้นทุ นที่ เบิกใช้ไปตามจริง โดยแยกตามหน่ วย
ต้นทุน ต้นทุนค่าวัสดุรวมถึง ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา และค่าเช่าด้วย
2.1. แบบบันทึกต้นทุนค่าวัสดุที่มีการใช้ร่วมกัน (MC1) เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมา ค่าเช่ารถตู ้ ค่า
วัสดุ ฯลฯ ให้ผูร้ บั ผิดชอบงานพัสดุร่วมกับหน่ วยต้นทุนทั้ง 12 หน่ วย บันทึกข้อมูลต้นทุน โดยบันทึกรายการ จานวน
หน่ วย ราคาต่อหน่ วย และบันทึกสัดส่วนการใช้งานของแต่ละหน่ วยต้นทุน เป็ นร้อยละของทั้งหมด (วัสดุที่มีการใช้งาน
ร่วมกัน ให้บนั ทึกตามร้อยละการใช้งาน ส่วนวัสดุที่เบิกจากหน่ วยต้นทุนโดยตรง ให้บนั ทึกร้อยละการใช้งานเป็ น ร้อย
ละ 100) โปรแกรมจะคานวณมูลค่าที่ใช้จริงของแต่ละหน่ วยต้นทุน
ให้บนั ทึกวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทที่ใช้ในหน่ วยต้นทุน เช่น ปากกา, กระดาษทิชชู, กระดาษ, ถุงขยะ เป็ นต้น
ลงใน MC1 ส่วนการบันทึกต้นทุนค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึ กอบรมต่างๆ ให้ลงใน MC2

2.2. แบบบันทึกต้นทุนค่าใช้จ่ายโครงการ (MC2) ให้หน่ วยต้นทุนทั้ง 12 หน่ วย ที่มีโครงการพัฒนาต่างๆ
บันทึ กต้นทุ นของแต่ ละโครงการ สาหรับโครงการที่ มีกิจกรรมย่อยหลายกิจกรรม ให้เขียนชื่ อโครงการบรรทัดแรก
และถัดมาแยกเป็ นกิจกรรมละ 1 บรรทัด โดยบันทึกค่าใช้จ่ายโครงการแยกเป็ น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึงการบันทึกจานวนหน่ วยนับด้วย
2.3. แบบสรุปต้นทุนค่าวัสดุ (MC3) โปรแกรมจะคานวณต้นทุนค่าวัสดุของหน่ วยต้นทุน โดยรวมจากมูลค่า
ต้นทุนค่าวัสดุที่มีการใช้ร่วมกัน จาก MC1 และค่าใช้จ่ายโครงการจาก MC2
3) ต้นทุนค่าลงทุน (capital cost)
แบบบันทึกต้นทุนค่าลงทุน เก็บรวบรวมข้อมูลตามการให้บริการแยกตามหน่ วยต้นทุน
3.1. แบบบันทึกต้นทุนค่าครุภณ
ั ฑ์ (CC1) แบ่งตามหน่ วยต้นทุน รายละเอียดการบันทึกประกอบด้วยรายการ
ครุภณ
ั ฑ์ หน่ วยนับ จานวน ราคาต่อหน่ วย (ในกรณีที่ไม่ทราบราคาซื้ อ ให้ราคาปั จจุบนั เป็ นมูลค่าทดแทน) วันเดือนปี
ที่ได้มา จานวนปี ที่หมดมูลค่าสินทรัพย์แล้ว โดยอ้างอิงตามเกณฑ์อายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรของหน่ วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต เช่น ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อายุการใช้งาน 3 ปี เป็ นต้น รายละเอียดตามตารางที่ 2
โปรแกรมจะคานวณราคารวม อายุการใช้งาน และราคาค่าเสื่อมราคาต่อปี (ราคารวมหารด้วยอายุการใช้
งาน) ในกรณีที่รายการครุภณ
ั ฑ์น้ันยังมีอายุการใช้งานอยู่ ส่วนครุภณ
ั ฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว แต่ยงั มีการใช้งานอยู่
โปรแกรมจะตีค่าเป็ นศูนย์ ไม่ได้นามาใช้คานวณเป็ นต้นทุนค่าลงทุน
ในกรณีที่ครุภณ
ั ฑ์ชิ้นหนึ่ งใช้ร่วมกันในหลายหน่ วยต้นทุน ให้บนั ทึกสัดส่วนการใช้งานของแต่ละหน่ วยต้นทุน
เป็ นร้อยละของทั้งหมด ส่ วนครุ ภัณฑ์ที่ใช้ในหน่ วยต้นทุ นเดี ยว ให้บันทึ กร้อยละการใช้งานเป็ น ร้อยละ 100 แล้ว
โปรแกรมจะคานวณมูลค่าที่ใช้จริง
3.2. แบบบันทึกต้นทุนค่าอาคารสถานที่ (CC2) แยกเป็ น 3 กรณี
3.2.1. กรณี เป็ นอาคารที่ ใช้งานร่วมกับหน่ วยงานอื่นหรืออาคารของศูนย์สุขภาพจิตโดยตรง ให้
บันทึกราคาค่าก่อสร้าง วันเดือนปี ที่สร้างเสร็จ อายุการใช้งานของอาคาร ค่าเสื่อมราคา (ราคาค่าก่อสร้าง
หารด้ว ยอายุก ารใช้งานคื อ 25 ปี ) พื้ นที่ ใ ช้ส อย สัด ส่ ว นการใช้งาน แล้ว โปรแกรมจะค านวณต้น ทุ นค่า
อาคารที่ใช้งานจริง
3.2.2. กรณีเป็ นการเช่าอาคารสถานที่ ซึ่งควรอยู่ในหมวดของต้นทุนค่าวัสดุ ให้ยกมาอยู่ในหมวด
ต้นทุนค่าลงทุนแทน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบในเรื่องต้นทุ นค่าอาคารสถานที่ เหมือนกันได้ เนื่ องจาก
บริ บทของศูนย์สุขภาพจิตในเรื่องอาคารสถานที่ แต่ ละแห่งแตกต่ างกัน โดยให้บันทึ กค่าเช่า ต่อเดื อน และ
จานวนเดือนที่เช่า โปรแกรมจะคานวณค่าเช่าต่อปี ให้
3.2.3. กรณี ผสม คือมีท้งั อาคารสถานที่ของตนเองและเช่าอาคารสถานที่เพิ่มเติม หรือมีการย้าย
ศูนย์ระหว่างปี งบประมาณ โปรแกรมจะคานวณผลรวมทั้ง 2 กรณีให้
3.3. แบบสรุปต้นทุนค่าลงทุน (CC3) โปรแกรมจะคานวณต้นทุนค่าลงทุนของหน่ วยต้นทุน โดยรวมจาก
มูลค่าต้นทุนค่าครุภณ
ั ฑ์จาก CC1 และค่าอาคารสถานที่จาก CC2

ตารางที่ 2: แสดงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ประเภทสินทรัพย์
1. อาคารถาวร
2. อาคารชัว่ คราว / โรงเรียน
3. สิ่งก่อสร้าง
- ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็ นส่วนประกอบหลัก
- ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นๆ เป็ นส่วนประกอบหลัก
4. ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
5. ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
(ยกเว้นเครื่องกาเนิ ดไฟฟ้ าที่มีอายุใช้งาน 15-20 ปี )
7. ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
8. ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
8.1. เครื่องมือและอุปกรณ์
8.2. เครื่องจักรกล
9. ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน
9.1. เครื่องมือและอุปกรณ์
9.2. เครื่องจักรกล
10. ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
10.1. เครื่องมือและอุปกรณ์
10.2. เครื่องจักรกล
11. ครุภณ
ั ฑ์สารวจ
12. ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
13. ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

อายุการใช้งาน (ปี )
25
10
20
10
8
7
5
5
3
5
3
8
3
8
8
5
3

4) ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost)
โปรแกรมจะคานวณต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost - TDC) โดยคานวณจากผลรวมของต้นทุน
ค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าลงทุน ของแต่ละหน่ วยต้นทุน ทั้ง 12 หน่ วย
ข้อมูลการปั นส่วน (allocation criteria)
ใช้แบบบัน ทึ ก การปั น ส่ ว นต้น ทุ น จากหน่ ว ยงานสนั บ สนุ น (support cost centers) ไปยังหน่ ว ยงานหลัก
(functional cost centers) โดยงานสนับสนุ นแต่ละงานมีเกณฑ์การปั นส่วนไปยังหน่ วยงานหลักที่แตกต่างกัน ดังนี้
S1 งานการเจ้าหน้าที่ ปั นส่วนไปยังหน่ วยงานหลัก ตามจานวนบุคลากร
S2 งานการเงินและบัญชี ปั นส่วนไปยังหน่ วยงานหลัก ตามจานวนใบฎีกาและใบสาคัญตาม GFMIS
S3 งานพัสดุ ปั นส่วนไปยังหน่ วยงานหลัก ตามจานวนครั้งของการจัดซื้ อจัดจ้าง
S4 งานธุรการ ปั นส่วนไปยังหน่ วยงานหลัก ตามจานวนเรื่องของเอกสาร
S5 งานยานพาหนะ ปั นส่วนไปยังหน่ วยงานหลัก ตามระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร)
S6 งานจัดการทัว่ ไป ปั นส่วนไปยังหน่ วยงานหลัก ตามจานวนเรื่องที่ดาเนิ นการ

ข้อมูลต้นทุนรวม (full cost)
โปรแกรมจะคานวณต้นทุ นรวม (full cost - FC) ของหน่ วยต้นทุ นงานหลักทั้ง 6 หน่ วย โดยคานวณจาก
ผลรวมของต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost - TDC) กับต้นทุนทางอ้อม (indirect cost - IDC) ที่ได้จากหน่ วย
ต้นทุนงานสนับสนุ น ทั้ง 6 หน่ วย ที่ปันส่วนมา
ข้อมูลผลผลิต (output)
ให้บนั ทึกรายการผลผลิตของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers) ทั้ง 6 หน่ วย ตามแบบบันทึก
รายการผลผลิต (UNIT1) และแบบบันทึกหน่ วยผลผลิต (UNIT2) ซึ่งแต่ละงานมีผลผลิตที่แตกต่างกัน ดังนี้
F1 งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย ให้บนั ทึกผลผลิตเป็ น จานวนหน่ วยงาน, จานวนครั้ง และจานวนวัน
ของการออกไปสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
F2 งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา ให้บนั ทึกผลผลิตเป็ น จานวนหน่ วยงาน, จานวนครั้ง และจานวนวัน ของการ
กากับดูแล และให้คาปรึกษา
F3 งานบริหารระบบความรู ้ ให้บนั ทึกผลผลิตเป็ น จานวนเรื่อง ของงานวิจยั , งานพัฒนาเทคโนโลยี/ต้นแบบ,
เขียนตารา/คู่มือ, การจัดการความรู ้ และอื่นๆ
F4 งานฝึ กอบรมและสัมมนา ให้บันทึ กผลผลิ ตเป็ น จานวนครั้ง, จานวนวัน และจานวนคน ของการจัด
ฝึ กอบรมและสัมมนา
F5 งานข้อมูลและสารสนเทศ ให้บนั ทึกผลผลิตเป็ น จานวนเรื่องของฐานข้อมูล
F6 งานวิกฤตสุขภาพจิต ให้บนั ทึกผลผลิตเป็ น จานวนทีม MCATT ระดับอาเภอ, จานวนครั้ง, จานวนวัน และ
จานวนคน ในการออกหน่ วยเยียวยา ประชุม (วางแผน/เตรียมการ/สรุป) ซ้อมแผน จัดทารายงาน และอื่นๆ
โปรแกรมจะคานวณต้นทุ นต่ อหน่ วยผลผลิ ต ของหน่ ว ยต้นทุ น งานหลัก (functional cost centers) ทั้ง 6
หน่ วย ตามแบบบันทึกหน่ วยผลผลิต (UNIT2) โดยนาต้นทุนรวมของแต่ละหน่ วยต้นทุ นงานหลัก มาหารด้วยหน่ วย
ผลผลิต
นอกจากนี้ โปรแกรมจะค านวณต้น ทุ น รวมของงานส่ งเสริ ม และป้ อ งกัน ด้า นสุ ขภาพจิ ต ต่ อ หน่ ว ยอ าเภอ
และจานวนประชากร

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลต้นทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ในครั้งนี้ ดาเนิ นการโดยการนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากศูนย์สุขภาพจิต มาคานวณตามลาดับขัน้ ดังนี้
ขั้นที่ 1 การคานวณต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC)
การคานวณต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่ วยต้นทุน (cost centers) ทุกหน่ วย ทั้ง
12 หน่ วยต้นทุน ทั้งหน่ วยต้นทุนงานหลัก และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น คานวณจากสูตร
ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
= ต้นทุนค่าแรง + ต้นทุนค่าวัสดุ
+ ต้นทุนค่าลงทุน
(total direct costs; TDC) = (labor costs; LC) + (material costs; MC) + (capital costs; CC)
จากสูตรข้างต้น นามาปรับเป็ นสูตรคานวณในแต่ละหน่ วยต้นทุน (cost centers) ดังนี้
TDC (f) = LC (f) + MC (f) + CC (f); f = F1-6, S1-6
โดยมีการกาหนดรหัสให้หน่ วยต้นทุนทั้ง 12 หน่ วยต้นทุน ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 3: แสดงการกาหนดรหัสให้หน่วยต้นทุน
หน่วยต้นทุนงานหลัก
(functional cost centers)
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานบริหารระบบความรู ้
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิกฤตสุขภาพจิต

รหัส
(code)
F1
F2
F3
F4
F5
F6

หน่วยต้นทุนงานสนับสนุน
(support cost centers)
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการ
งานยานพาหนะ
งานจัดการทัว่ ไป

รหัส
(code)
S1
S2
S3
S4
S5
S6

ขั้นที่ 2 การปั นส่วนต้นทุน (cost allocation)
การปั น ส่ ว นต้น ทุ น จะท าให้ต ้น ทุ น ทางตรงทั้ง หมด (total direct cost; TDC) ของหน่ ว ยต้น ทุ น ชัว่ คราว
(transient cost center) กลายมาเป็ นต้น ทุ น ทางอ้อ ม (indirect cost; IDC) ของหน่ ว ยรับ ต้น ทุ น (absorbing cost
center)
ต้น ทุ น ทางตรงทั้งหมดของหน่ ว ยต้น ทุ น งานสนั บ สนุ น (support cost center; S1-6) ถู ก ปั น ส่ ว นมาเป็ น
ต้นทุนทางอ้อมของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost center) โดยกระจายทางตรงตามสัดส่วนงานที่กาหนด
IDC (f)

; f = F1-6

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

เกณฑ์ที่นามาใช้ในการปั นส่วนต้นทุนจากหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ นไปยังหน่ วยต้นทุนงานหลัก ตามสัดส่วน
งาน กาหนดให้ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 4: แสดงเกณฑ์การปั นส่วนต้นทุน จากหน่วยต้นทุนงานสนับสนุนไปยังหน่วยต้นทุนงานหลัก
รหัส
(code)
S1
S2
S3
S4
S5
S6

หน่วยต้นทุนงานสนับสนุน
(support cost centers)
งานการเจ้าหน้าที่
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานธุรการ
งานยานพาหนะ
งานจัดการทัว่ ไป

เกณฑ์การปั นส่วนต้นทุน
(allocation criteria)
จานวนบุคลากร
จานวนใบฎีกาและใบสาคัญตาม GFMIS
จานวนครั้งของการจัดซื้ อจัดจ้าง
จานวนเรื่องของเอกสาร
ระยะทางในการเดินทาง (กิโลเมตร)
จานวนเรื่องที่ดาเนิ นการ

ขั้นที่ 3 การคานวณต้นทุนรวม (full cost; FC)
การคานวณต้นทุนรวม (full cost; FC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6
หน่ วยต้นทุน คานวณจากสูตร
ต้นทุนรวม
(full cost; FC)

= ต้นทุนทางตรงทั้งหมด + ต้นทุนทางอ้อมจากการกระจาย
= (total direct cost; TDC) + (indirect cost; IDC)

จากสูตรข้างต้น นามาปรับเป็ นสูตรคานวณในแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers) ดังนี้
FC (f) = TDC (f) + IDC (f); f = F1-6
ขั้นที่ 4 การคานวณต้นทุนต่อหน่วย (unit cost; UC)
การคานวณต้นทุนต่อหน่ วย (unit cost; UC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers) ทั้ง 6
หน่ วยต้นทุน ได้จากต้นทุนรวม (full cost) ของแต่ละหน่ วยต้นทุนในขัน้ ตอนที่ 3 หารด้วยจานวนผลผลิต (output)
ของหน่ วยต้นทุนนั้น ซึ่งคานวณจากสูตร
UC = FC / output
จากสูตรข้างต้น นามาปรับเป็ นสูตรคานวณในแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers) ดังนี้
UC (f) = FC (f) / output (f); f = F1-6

โดยจานวนผลผลิต (output) ของหน่ วยต้นทุนงานหลักทั้ง 6 หน่ วย ตามตาราง ดังนี้
ตารางที่ 5: แสดงหน่วยผลผลิตของหน่วยต้นทุนงานหลัก
รหัส
หน่วยต้นทุนงานหลัก
(code)
(functional cost centers)
F1 งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย

บริการหรือผลผลิต
(output)
เครือข่ายที่สนับสนุ นและพัฒนา

F2

งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา

หน่ วยงานที่กากับดูแล ให้คาปรึกษา

F3

งานบริหารระบบความรู ้

F4

งานฝึ กอบรมและสัมมนา

งานวิจยั , งานพัฒนาเทคโนโลยี/ต้นแบบ,
เขียนตารา/คู่มือ, การจัดการความรู ้ ฯลฯ
การจัดฝึ กอบรมและสัมมนา

F5
F6

งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิกฤตสุขภาพจิต

FCC

หน่ วยต้นทุนงานหลัก

ฐานข้อมูล
ทีม MCATT ระดับอาเภอ ที่ออกหน่ วย
เยียวยา ฯลฯ
อาเภอ และประชากร ในพื้ นที่รบั ผิดชอบ

หน่วยบริการหรือ
ผลผลิต (unit)
เครือข่ายระดับ
อาเภอ
เครือข่ายระดับ
อาเภอ
เรื่อง
คนxวัน
(man-day)
เรื่อง
ทีม MCATT ระดับ
อาเภอ
อาเภอ และ
ประชากร

ขั้นที่ 5 การเปรียบเทียบสัดส่วนต้นทุน
นาต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของแต่ละหน่ วยต้นทุนที่คานวณได้ มาเปรียบเทียบ
สัดส่วนระหว่าง ต้นทุนค่าแรง: ค่าวัสดุ: ค่าลงทุน โดยจาแนกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับหน่ วยต้นทุน 12 หน่ วย คือ F1-6, S1-6
- ระดับประเภทหน่ วยต้นทุน 2 ประเภท คือ หน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost center; FCC) และ
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost center; SCC)
จากข้างต้น นามาเขียนเป็ นสูตรคานวณในแต่ละหน่ วยต้นทุน (cost centers) ดังนี้
Proportion TDC (f) = %LC (f): %MC (f): %CC (f); f = F1-6, S1-6, FCC, SCC
ขั้นที่ 6 การคานวณต้นทุนงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
การคานวณต้นทุนงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ที่ดาเนิ นงานโดยศูนย์สุขภาพจิต (mental health
center; MHC) สังกัดกรมสุขภาพจิต แบ่งเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
- ระดับเขตสุขภาพ ซึ่งก็คือต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิตแต่ละแห่ง
- ระดับประเทศ ซึ่งก็คือต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่งรวมกัน
สูตรที่นามาใช้คานวณต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์
สุขภาพจิต เป็ นดังนี้
Total cost (TC) = ∑ IDC (f); f = F1-6, S1-6

นอกจากสูตรข้างต้น การคานวณต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต ยังสามารถคานวณจากต้นทุ นต่ อหน่ วยผลผลิ ต (unit cost; UC) คูณด้วยจานวนผลผลิ ต (output)
ของงานนั้นๆ แล้วนามารวมกัน ตามสูตรคานวณ ดังนี้
Total cost (TC) = ∑ UC (f) x Output (f); f = F1-6, S1-6
จากสูตรข้างต้น สามารถคานวณหาต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC) ของงานส่งเสริมและป้ องกันด้าน
สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต ที่ตอ้ งใช้เพิ่มขึ้ นหรือลดลง เมื่อกาหนดเป้ าหมายของจานวนผลผลิต (output) ใหม่ ซึ่ง
สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนงบประมาณต่อไป

สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สถิติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ที่รวบรวมและคานวณได้มา มีดงั นี้
1. ค่าร้อยละ (percentage) ใช้ในการเปรียบเทียบองค์ประกอบต่างๆ ของต้นทุน และใช้ในการจัดลาดับของ
ต้นทุนต่างๆ ตามศูนย์สุขภาพจิต หรือหน่ วยต้นทุน
2. ค่าเฉลี่ย (mean) ใช้ในการแปลความหมายของข้อมูลต่างๆ
3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใช้คู่กบั ค่าเฉลี่ย แสดงลักษณะการกระจายของข้อมูล
4. เปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนระหว่ าง 2 ปี งบประมาณ ใช้สถิติ 2-tailed, paired t-test ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ p<0.05

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต
ทัว่ ประเทศ จานวน 13 แห่ง (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13)
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จาแนกออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 องค์ประกอบต้นทุนศูนย์สุขภาพจิต
ส่วนที่ 2 ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC)
ส่วนที่ 3 ต้นทุนรวม (full cost; FC)
ส่วนที่ 4 ต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC)
ส่วนที่ 5 ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือหน่ วยผลผลิต (unit cost; UC)

ส่วนที่ 1 องค์ประกอบต้นทุนศูนย์สุขภาพจิต
ต้นทุนงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต แบ่งเป็ น 3 องค์ประกอบหลัก
คือ ต้นทุนค่าแรง (labor cost; LC) ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost; MC) และต้นทุนค่าลงทุน (capital cost; CC) ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
ต้นทุนค่าแรง (labor cost; LC)
ต้นทุนค่าแรง ประกอบด้วย เงินเดือนและค่าจ้าง, เงินประจาตาแหน่ งและค่าตอบแทน, เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ
(เช่น เงินค่าวิชาชีพ, เงินเพิ่มพิเศษสาหรับตาแหน่ งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน - พตส., เงินไม่ทาเวชปฏิบตั ิ
ส่วนตัว), เงินสมทบประกันสังคม, ค่าล่วงเวลา, ค่าลงทะเบียน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่า
บ้าน
ทั้งนี้ ไม่ได้รวมเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา ของศูนย์สุขภาพจิต ทั้ง 13
แห่ง รวมจานวนเงิน 5,492,326.73 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
ซึ่ งค านวณจากค่ าเฉลี่ ยต่ อ หัว ของบุ ค ลากรที่ มี สิทธิ สวัสดิ ก ารในกรมสุ ขภาพจิต คู ณ ด้ว ยจ านวนบุ ค ลากรที่ มีสิทธิ
สวัสดิการในศูนย์สุขภาพจิต (ข้อมูลจากกองคลัง กรมสุขภาพจิต) มีรายละเอียดแยกตามศูนย์สุขภาพจิต ดังนี้

ตารางที่ 6: แสดงเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผลรวมทั้งหมด

สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล (บาท)
850,276.52
459,608.93
413,648.04
413,648.04
413,648.04
390,667.59
390,667.59
390,667.59
390,667.59
390,667.59
367,687.15
321,726.25
298,745.81
5,492,326.73

ร้อยละ
15.48
8.37
7.53
7.53
7.53
7.11
7.11
7.11
7.11
7.11
6.69
5.86
5.44
100.00

ที่มา : กองคลัง กรมสุขภาพจิต

จากตารางที่ 6 แสดงเงินสวัสดิ การค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา จาแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต พบว่า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสูงสุด เท่ากับ 850,276.52 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 15.48 รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีตน้ ทุนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เท่ากับ 459,608.93
บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.37
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีตน้ ทุนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลน้อยที่สุด เท่ากับ 298,745.81 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 5.44
เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา ของศูนย์สุขภาพจิต ทั้ง 13 แห่ง รวมทั้งสิ้ น
เท่ากับ 5,492,326.73 บาท แต่ท้งั นี้ ไม่ได้นามาคานวณรวมเป็ นต้นทุนค่าแรง

ตารางต่อไปนี้ จะนาเสนอสัดส่วนเวลาทางานของบุคลากร จานวนบุคลากรในลักษณะเทียบเท่าการทางาน
เต็มเวลา (full time equivalent: FTE) และนาเสนอต้นทุนค่าแรงโดย จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่ วย
ต้นทุน และจาแนกตามประเภทต้นทุนค่าแรง ดังนี้
ตารางที่ 7: แสดงสัดส่วนเวลาทางานของบุคลากรในแต่ละหน่วยต้นทุน จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ผลรวมทั้งหมด

F1
0.14
0.23
0.21
0.16
0.12
0.11
0.15
0.16
0.14
0.12
0.13
0.10
0.12
1.89

F2
0.10
0.10
0.10
0.08
0.06
0.12
0.08
0.08
0.09
0.14
0.09
0.04
0.07
1.16

F3
0.09
0.08
0.04
0.06
0.08
0.03
0.05
0.08
0.08
0.06
0.13
0.01
0.03
0.81

F4
0.09
0.11
0.17
0.17
0.13
0.05
0.14
0.13
0.09
0.16
0.20
0.11
0.10
1.65

F5
0.10
0.09
0.07
0.07
0.14
0.08
0.11
0.09
0.14
0.06
0.12
0.12
0.07
1.26

F6
0.06
0.03
0.02
0.03
0.05
0.03
0.00
0.08
0.01
0.05
0.07
0.10
0.03
0.58

S1
0.06
0.05
0.04
0.06
0.02
0.06
0.05
0.04
0.14
0.03
0.04
0.03
0.16
0.80

S2
0.08
0.06
0.06
0.06
0.08
0.03
0.10
0.09
0.07
0.07
0.03
0.08
0.01
0.84

S3
0.08
0.05
0.04
0.06
0.03
0.07
0.07
0.07
0.06
0.07
0.05
0.06
0.09
0.79

S4
0.09
0.12
0.06
0.09
0.15
0.19
0.12
0.07
0.08
0.10
0.06
0.08
0.18
1.36

S5
0.10
0.07
0.05
0.08
0.06
0.13
0.10
0.06
0.06
0.08
0.06
0.11
0.09
1.05

S6
0.03
0.00
0.14
0.06
0.07
0.08
0.04
0.04
0.04
0.06
0.03
0.17
0.04
0.80

รวม
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
13.00

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

0.15
0.04

0.09
0.03

0.06
0.03

0.13
0.04

0.10
0.03

0.04
0.03

0.06
0.04

0.06
0.02

0.06
0.02

0.10
0.04

0.08
0.02

0.06
0.05

1.00
0.00

จากตารางที่ 7 แสดงสัดส่วนเวลาทางานของบุคลากรในแต่ละหน่ วยต้นทุน จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีสดั ส่วนเวลาทางานของบุคลากรสูงสุด มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ
0.15 มี ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ า กับ 0.04 รองลงมา คื อ งานฝึ ก อบรมและสัม มนา (F4) มี ค่ า เฉลี่ ยต่ อ ศู น ย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 0.13 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.04
สัดส่วนเวลาทางานของบุคลากรตา่ ที่สุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ
0.04 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.03

ตารางที่ 8: แสดงจานวนบุคลากรในลักษณะเทียบเท่าการทางานเต็มเวลา ในแต่ละหน่วยต้นทุน จาแนกตาม
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

F1
2.87
4.46
5.04
3.05
2.06
1.56
2.68
2.29
2.37
2.41
2.35
3.87
1.64

F2
2.10
1.97
2.30
1.60
1.05
1.74
1.36
1.18
1.49
2.80
1.67
1.59
0.98

F3
1.85
1.47
0.95
1.14
1.31
0.41
0.93
1.14
1.31
1.21
2.31
0.44
0.46

F4
1.86
2.13
4.08
3.30
2.19
0.75
2.59
1.84
1.61
3.12
3.56
4.18
1.35

F5
2.06
1.68
1.67
1.30
2.44
1.13
1.97
1.29
2.35
1.30
2.10
4.63
1.03

F6
1.23
0.58
0.59
0.66
0.84
0.47
0.09
1.18
0.12
1.06
1.21
3.96
0.42

S1
1.33
1.02
1.06
1.16
0.42
0.86
0.86
0.50
2.42
0.60
0.71
1.23
2.28

S2
1.60
1.09
1.41
1.22
1.42
0.49
1.79
1.30
1.23
1.47
0.62
2.99
0.21

S3
1.58
0.92
0.98
1.16
0.57
1.03
1.18
0.93
1.07
1.31
0.85
2.34
1.30

S4
1.91
2.26
1.36
1.65
2.51
2.62
2.10
0.99
1.30
1.93
1.00
3.03
2.51

S5
2.02
1.34
1.14
1.60
1.00
1.83
1.77
0.85
1.00
1.66
1.05
4.18
1.29

S6
0.60
0.08
3.42
1.16
1.21
1.13
0.69
0.52
0.74
1.15
0.56
6.58
0.55

รวม
21.00
19.00
24.00
19.00
17.00
14.00
18.00
14.00
17.00
20.00
18.00
39.00
14.00

ผลรวมทัง้ หมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

36.62
2.82
1.05

21.81
1.68
0.52

14.94
1.15
0.55

32.53
2.50
1.07

24.93
1.92
0.94

12.39
0.95
0.98

14.44
1.11
0.62

16.83
1.29
0.68

15.21
1.17
0.43

25.17
1.94
0.65

20.73
1.59
0.86

18.38
1.41
1.75

254.00
19.54
6.53

จากตารางที่ 8 แสดงจานวนบุคลากรในลักษณะเทียบเท่าการทางานเต็มเวลา (full time equivalent: FTE)
ในแต่ละหน่ วยต้นทุน จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีจานวนบุคลากรใน
ลักษณะเทียบเท่าการทางานเต็มเวลาสูงสุด มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 2.82 คน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.05 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 2.50 คน มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.07
จานวนบุคลากรในลักษณะเทียบเท่าการทางานเต็มเวลาตา่ ที่สุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 0.95 คน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.98
จานวนบุคลากรในลักษณะเทียบเท่าการทางานเต็มเวลา รวมทุกศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 254 คน มีค่าเฉลี่ย
ต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 19.54 คน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.53 จานวนสูงสุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
มี 39 คน จานวนตา่ สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6, 8 และ 13 มีศูนย์ละ 14 คน

ตารางที่ 9: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนค่าแรง (บาท)
10,757,684.84
7,614,086.00
7,200,381.60
6,492,396.50
6,131,022.00
6,090,734.75
5,507,910.19
5,187,316.00
5,164,845.02
4,968,982.19
4,634,461.00
4,428,199.00
3,843,570.00
78,021,589.09

ร้อยละ
13.79
9.76
9.23
8.32
7.86
7.81
7.06
6.65
6.62
6.37
5.94
5.68
4.93
100.00

6,001,660.70
1,793,462.84

จากตารางที่ 9 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุ นค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 6,001,660.70 บาท (หกล้านหนึ่ งพันหกร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1,793,462.84
โดยศู น ย์สุ ขภาพจิ ต ที่ 12 มี ต ้น ทุ น ค่ า แรงสู งสุ ด เท่ า กับ 10,757,684.84 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 13.79
รองลงมา คื อ ศู น ย์สุ ขภาพจิ ต ที่ 1 มี ต ้น ทุ น ค่ า แรง เท่ า กับ 7,614,086.00 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 9.76 และศู น ย์
สุขภาพจิตที่ 8 มีตน้ ทุนค่าแรงตา่ สุด เท่ากับ 3,843,570.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.93

ตารางที่ 10: แสดงต้นทุนค่าแรงต่อหัว จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนค่าแรง (บาท) จานวนบุคลากร (คน) ต้นทุนค่าแรงต่อหัว (บาท)
7,200,381.60
18.00
400,021.20
7,614,086.00
21.00
362,575.52
6,131,022.00
17.00
360,648.35
4,634,461.00
14.00
331,032.93
6,492,396.50
20.00
324,619.83
6,090,734.75
19.00
320,564.99
4,428,199.00
14.00
316,299.93
5,507,910.19
18.00
305,995.01
5,164,845.02
17.00
303,814.41
10,757,684.84
39.00
275,838.07
3,843,570.00
14.00
274,540.71
5,187,316.00
19.00
273,016.63
4,968,982.19
24.00
207,040.92
78,021,589.09
254.00
307,171.61
6,001,660.70
1,793,462.84

19.54
6.53

312,000.65
48,849.85

เนื่ องจากศูนย์สุขภาพจิตแต่ละแห่งมีจานวนบุคลากรแตกต่างกัน โดยมีจานวนตั้งแต่ 14-39 คน รวม 13
ศูนย์ฯ มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 254 คน ซึ่งมีผลต่อต้นทุนค่าแรงรวมของศูนย์สุขภาพจิต จึงต้องพิจารณาต้นทุ น
ค่าแรงต่อหัวของศูนย์สุขภาพจิตแต่ละแห่งร่วมด้วย
จากตารางที่ 10 แสดงต้นทุนค่าแรงต่อหัวของศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 307,171.61 บาท เมื่อจาแนกตาม
ศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนค่าแรงต่อหัว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 312,000.65 บาท (สามแสนหนึ่ งหมื่นสองพันบาทหก
สิบห้าสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 52,537.82 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 มีตน้ ทุนค่าแรงต่อหัวสูงสุด
เท่ากับ 400,021.20 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 มีตน้ ทุนค่าแรงต่อหัว เท่ากับ 362,575.52 บาท และ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีตน้ ทุนค่าแรงต่อหัวตา่ สุด เท่ากับ 207,040.92 บาท

ตารางที่ 11: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง จาแนกตามหน่วยต้นทุน
รหัส
F1
F4
F2
F5
S4
S6
S2
F3
S1
S5
S3
F6

ชื่อหน่วยต้นทุน
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานธุรการ
งานจัดการทัว่ ไป
งานการเงินและบัญชี
งานบริหารระบบความรู ้
งานการเจ้าหน้าที่
งานยานพาหนะ
งานพัสดุ
งานวิกฤตสุขภาพจิต
ผลรวมทั้งหมด

ต้นทุนค่าแรง (บาท)
12,008,983.97
9,387,694.71
9,075,642.28
7,348,808.36
6,696,124.06
5,688,293.89
5,145,737.65
4,825,065.89
4,764,430.28
4,641,325.87
4,414,492.75
4,024,989.38
78,021,589.09

ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

6,501,799.09
2,492,182.45

ร้อยละ
15.39
12.03
11.63
9.42
8.58
7.29
6.60
6.18
6.11
5.95
5.66
5.16
100.00

จากตารางที่ 11 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง จาแนกตามหน่ วยต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าแรงทั้งหมด เท่ากับ
78,021,589.09 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านสองหมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) มีค่าเฉลี่ยต่อหน่ วย
ต้นทุน เท่ากับ 6,501,799.09 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2,492,182.45
โดยงานสนั บสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนค่าแรงสูงสุด เท่ากับ 12,008,983.97 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 15.39 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนค่าแรง เท่ากับ 9,387,694.71 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 12.03 และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุ นค่าแรงตา่ สุด เท่ ากับ 4,024,989.38 บาท คิดเป็ นร้อยละ
5.16

ตารางที่ 12: แสดงต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่วยต้นทุน
รหัส

ชื่อหน่วยต้นทุน

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

งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานธุรการ
งานจัดการทัว่ ไป
งานการเงินและบัญชี
งานบริหารระบบความรู ้
งานการเจ้าหน้าที่
งานยานพาหนะ
งานพัสดุ
งานวิกฤตสุขภาพจิต
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนค่าแรง
(บาท)
12,008,983.97
9,387,694.71
9,075,642.28
7,348,808.36
6,696,124.06
5,688,293.89
5,145,737.65
4,825,065.89
4,764,430.28
4,641,325.87
4,414,492.75
4,024,989.38
78,021,589.09

ค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต
923,768.00
722,130.36
698,126.33
565,292.95
515,086.47
437,561.07
395,825.97
371,158.91
366,494.64
357,025.07
339,576.37
309,614.57
6,001,660.70

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
256,852.39
301,689.04
257,024.65
272,141.22
198,357.05
462,041.93
197,237.82
224,947.29
187,493.05
189,336.87
136,287.69
279,839.32
1,793,462.84

6,501,799.09
2,492,182.45

จากตารางที่ 12 แสดงต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่ วยต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าแรง
เฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุน เท่ากับ 6,501,799.09 บาท (หกล้านห้าแสนหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2,492,182.45
โดยงานสนั บ สนุ น และพัฒ นาเครื อ ข่ า ย (F1) มี ต ้น ทุ น ค่ า แรงเฉลี่ ย ต่ อ ศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต สู ง สุ ด เท่ า กับ
923,768.00 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 256,852.39 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4)
ต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 722,130.36 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 301,689.04
และงานวิ ก ฤตสุ ขภาพจิ ต (F6) มี ต ้น ทุ น ค่ า แรงเฉลี่ ยต่ อ ศู น ย์สุ ขภาพจิ ต ตา่ สุ ด เท่ า กับ 309,614.57 บาท มี ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 279,839.32

ตารางที่ 13: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง จาแนกตามประเภทต้นทุน
ประเภทต้นทุนค่าแรง
1. เงินเดือนและค่าจ้าง
2. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
3. เงินประจาตาแหน่ ง/ค่าตอบแทน
4. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ
5. เงินสมทบประกันสังคม
6. ค่าเช่าบ้าน
7. ค่าล่วงเวลา
8. ค่าเล่าเรียนบุตร
9. ค่าลงทะเบียน
10. อื่นๆ (ระบุ)
ผลรวมทั้งหมด

จานวนเงิน (บาท)
64,173,881.47
7,651,569.30
1,894,378.40
1,344,013.92
1,020,094.00
975,582.00
323,590.00
313,130.00
298,100.00
27,250.00
78,021,589.09

ร้อยละ
82.25
9.81
2.43
1.72
1.31
1.25
0.41
0.40
0.38
0.03
100.00

จากตารางที่ 13 แสดงร้อยละของต้นทุ นค่าแรง จาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า ต้นทุ นค่าแรงทั้งหมด
เท่ ากับ 78,021,589.09 บาท (เจ็ดสิ บแปดล้านสองหมื่นหนึ่ งพันห้าร้อยแปดสิ บเก้าบาทเก้าสตางค์) เมื่อนามา
จาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า เงินเดือนและค่าจ้างสูงสุด เท่ากับ 64,173,881.47 บาท คิดเป็ นร้อยละ 82.25
รองลงมา คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เท่ากับ 7,651,569.30 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.81

ตารางที่ 14: แสดงต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน
ประเภทต้นทุนค่าแรง
1. เงินเดือนและค่าจ้าง
2. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
3. เงินประจาตาแหน่ ง/ค่าตอบแทน
4. เงินเพิ่มพิเศษอื่นๆ
5. เงินสมทบประกันสังคม
6. ค่าเช่าบ้าน
7. ค่าล่วงเวลา
8. ค่าเล่าเรียนบุตร
9. ค่าลงทะเบียน
10. อื่นๆ (ระบุ)
ผลรวมทั้งหมด

ต้นทุนค่าแรง
ทั้งหมด
64,173,881.47
7,651,569.30
1,894,378.40
1,344,013.92
1,020,094.00
975,582.00
323,590.00
313,130.00
298,100.00
27,250.00
78,021,589.09

ค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต
4,936,452.42
588,582.25
145,721.42
103,385.69
78,468.77
75,044.77
24,891.54
24,086.92
22,930.77
2,096.15
6,001,660.70

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1,407,547.05
353,643.90
127,445.14
113,936.36
43,959.83
90,771.98
36,134.53
25,167.95
33,888.31
5,538.78
1,793,462.84

จากตารางที่ 14 แสดงต้นทุนค่าแรงเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าแรง
เฉลี่ ยต่ อศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ 6,001,660.70 บาท (หกล้านหนึ่ งพันหกร้อยหกสิ บบาทเจ็ดสิ บสตางค์) มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1,793,462.84
โดยเงินเดื อนและค่าจ้างมีค่า เฉลี่ ย ต่ อศู นย์สุ ขภาพจิ ต สูงสุ ด เท่ ากับ 4,936,452.42 บาท รองลงมา คือ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 588,582.25 บาท

ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost; MC)
ต้นทุ นค่าวัสดุ รวมถึ ง นอกจากค่าวัสดุ ต่างๆ ยังรวมถึ ง ค่าสาธารณู ปโภค ค่าเช่ า ค่าจ้างเหมา ค่าน้ ามัน
เชื้ อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการ ซึ่งในที่นี้จะนาเสนอต้นทุนค่าวัสดุ โดย จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
จาแนกตามหน่ วยต้นทุน และจาแนกตามประเภทต้นทุน ดังนี้
ตารางที่ 15: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนค่าวัสดุ (บาท)
10,144,216.82
3,666,123.17
3,560,145.41
3,170,450.80
3,070,335.06
3,035,451.20
2,710,414.48
2,344,563.55
2,035,626.01
1,983,024.16
1,973,162.61
1,917,518.42
1,647,476.51
41,258,508.20

ร้อยละ
24.59
8.89
8.63
7.68
7.44
7.36
6.57
5.68
4.93
4.81
4.78
4.65
3.99
100.00

3,173,731.40
2,197,980.05

จากตารางที่ 15 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามศู นย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนค่าวัสดุท้งั หมด
เท่ากับ 41,258,508.20 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) ต้นทุนค่าวัสดุ
เฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 3,173,731.40 บาท (สามล้านหนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่
สิบสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2,197,980.05
โดยศู น ย์สุ ขภาพจิ ต ที่ 12 มี ต ้น ทุ น ค่ า วัส ดุ สู งสุ ด เท่ า กับ 10,144,216.82 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 24.59
รองลงมา คื อ ศู น ย์สุ ขภาพจิ ต ที่ 6 มี ต ้น ทุ น ค่ า วัสดุ เท่ า กับ 3,666,123.17 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 8.89 และศู นย์
สุขภาพจิตที่ 10 มีตน้ ทุนค่าวัสดุตา่ สุด เท่ากับ 1,647,476.51 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.99

ตารางที่ 16: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามหน่วยต้นทุน
รหัส
F4
F1
F3
F2
S2
S4
S3
S6
S1
F5
S5
F6

ชื่อหน่วยต้นทุน
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานบริหารระบบความรู ้
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานพัสดุ
งานจัดการทัว่ ไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานยานพาหนะ
งานวิกฤตสุขภาพจิต
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนค่าวัสดุ (บาท)
8,634,905.95
8,518,219.28
4,615,264.02
3,438,784.25
2,991,365.54
2,300,211.11
2,240,363.59
1,958,769.31
1,894,920.25
1,722,570.03
1,696,314.59
1,246,820.30
41,258,508.20

ร้อยละ
20.93
20.65
11.19
8.33
7.25
5.58
5.43
4.75
4.59
4.18
4.11
3.02
100.00

3,438,209.02
2,566,877.20

จากตารางที่ 16 แสดงร้อยละของต้นทุ นค่าวัสดุ จาแนกตามหน่ วยต้นทุ น พบว่า ต้นทุ นค่าวัสดุ ท้ังหมด
เท่ากับ 41,258,508.20 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) มีตน้ ทุนค่าวัสดุ
เฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุน เท่ากับ 3,438,209.02 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าบาทสองสตางค์) มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2,566,877.20
โดยงานฝึ ก อบรมและสัมมนา (F4) มี ต ้น ทุ น ค่ า วัสดุ สูงสุ ด เท่ า กับ 8,634,905.95 บาท คิ ด เป็ นร้อยละ
20.93 รองลงมา คือ งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) เท่ากับ 8,518,219.28 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.65
และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุนค่าวัสดุตา่ สุด เท่ากับ 1,246,820.30 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.02

ตารางที่ 17: แสดงต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่วยต้นทุน
รหัส

ชื่อหน่วยต้นทุน

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

งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานบริหารระบบความรู ้
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานจัดการทัว่ ไป
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิกฤตสุขภาพจิต
งานพัสดุ
งานการเงินและบัญชี
งานยานพาหนะ
งานธุรการ
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

รวมต้นทุนค่าวัสดุ
(บาท)
8,634,905.95
8,518,219.28
4,615,264.02
3,438,784.25
2,991,365.54
2,300,211.11
2,240,363.59
1,958,769.31
1,894,920.25
1,722,570.03
1,696,314.59
1,246,820.30
41,258,508.20

ค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต
664,223.53
655,247.64
355,020.31
264,521.87
230,105.04
176,939.32
172,335.66
150,674.56
145,763.10
132,505.39
130,485.74
95,909.25
3,173,731.40

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
963,197.61
993,077.28
1,018,148.28
1,046,442.40
1,091,255.96
1,138,133.47
1,193,481.63
1,258,538.48
1,334,674.34
1,427,554.84
1,542,386.75
1,686,312.92
1,865,245.75

3,438,209.02
2,566,877.20

จากตารางที่ 17 แสดงต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่ วยต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าวัสดุ
เฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุน เท่ากับ 3,438,209.02 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าบาทสองสตางค์) มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2,566,877.20
โดยงานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2) มีตน้ ทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ 664,223.53
บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 963,197.61 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนค่าวัสดุ
เฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ 655,247.64 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 993,077.28 และงาน
ธุ รการ (S4) มีตน้ ทุ นค่าวัสดุ เฉลี่ ยต่ อศู นย์สุ ขภาพจิ ตตา่ สุ ด เท่ ากับ 95,909.25 บาท มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1,686,312.92

ตารางที่ 18: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามประเภทต้นทุน
ประเภทต้นทุนค่าวัสดุ
1. ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นโครงการ
2. ค่าเช่ารถตู ้
3. ค่าสาธารณูปโภค
4. ค่าวัสดุอนื่ ๆ
5. ค่าจ้างเหมา
6. ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
รวมทั้งหมด

จานวนเงิน (บาท)
32,709,544.22
3,392,711.96
1,593,003.79
1,560,743.01
1,150,674.93
851,830.29
41,258,508.20

ร้อยละ
79.28
8.22
3.86
3.78
2.79
2.06
100.00

จากตารางที่ 18 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ จาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าวัสดุท้งั หมด
เท่ากับ 41,258,508.20 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) นามาจาแนก
ตามประเภทต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการสูงสุด เท่ากับ 32,709,544.22 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 79.28 รองลงมา คือ ค่าเช่ารถตู ้ เท่ากับ 3,392,711.96 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.22 และค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงตา่ สุด
เท่ากับ 851,830.29 บาท คิดเป็ นบาท คิดเป็ นร้อยละ 2.06

ตารางที่ 19: แสดงต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน
ประเภทต้นทุนค่าวัสดุ
1. ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นโครงการ
2. ค่าเช่ารถตู ้
3. ค่าสาธารณูปโภค
4. ค่าวัสดุอนื่ ๆ
5. ค่าจ้างเหมา
6. ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง
รวม

ต้นทุนค่าวัสดุ
ทั้งหมด
32,709,544.22
3,392,711.96
1,593,003.79
1,560,743.01
1,150,674.93
851,830.29
41,258,508.20

ค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต
2,516,118.79
260,977.84
122,538.75
120,057.15
88,513.46
65,525.41
3,173,731.40

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1,933,243.77
162,492.28
49,645.64
100,139.04
49,221.74
42,609.06
2,197,980.05

จากตารางที่ 19 แสดงต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าวัสดุ
เฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 3,173,731.40 บาท (สามล้านหนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่
สิบสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2,197,980.05
โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 2,516,118.79 บาท รองลงมา คือ ค่าเช่ารถตู ้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 260,977.84 บาท และค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง มีค่าเฉลี่ยตา่ สุด เท่ากับ 65,525.41 บาท

ตารางที่ 20: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ จาแนกตามศูนย์สขุ ภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการดาเนินโครงการ (บาท)
8,640,440.00
3,064,774.50
2,769,530.00
2,410,900.00
2,391,837.90
2,388,418.00
2,141,823.00
1,851,096.00
1,616,875.70
1,571,611.32
1,544,371.00
1,265,046.00
1,052,820.80
32,709,544.22

ร้อยละ
26.42
9.37
8.47
7.37
7.31
7.30
6.55
5.66
4.94
4.80
4.72
3.87
3.22
100.00

2,516,118.79
1,933,243.77

จากตารางที่ 20 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการทั้งหมด เท่ากับ 32,709,544.22 บาท (สามสิบสองล้านเจ็ดแสนเก้าพันห้า
ร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์) ต้นทุนค่าวัสดุเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 2,516,118.79 บาท (สองล้านห้า
แสนหนึ่ งหมื่นหกพันหนึ่ งร้อยสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1,933,243.77
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการสูงสุด เท่ากับ 8,640,440.00 บาท คิด
เป็ นร้ อ ยละ 26.42 รองลงมา คื อ ศู น ย์ สุ ข ภาพจิ ต ที่ 1 มี ต ้ น ทุ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการด าเนิ นโครงการ เท่ า กั บ
3,064,774.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.37 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีตน้ ทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นโครงการตา่ สุด
เท่ากับ 1,052,820.80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.22

ต้นทุนค่าลงทุน (capital cost; CC)
ต้นทุนค่าลงทุน ประกอบด้วยต้นทุนค่าครุภณ
ั ฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในที่นี้นาเสนอต้นทุนค่าลงทุน
โดย จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน และจาแนกตามหน่ วยต้นทุน ดังนี้
ตารางที่ 21: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ครุภณ
ั ฑ์
59,700.00
2,393.75
35,074.50
411,453.00
242,333.48
39,780.94
206,022.50
150,793.21
100,799.98
70,722.99
66,974.69
50,742.53
9,844.17
1,446,635.74

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
498,000.00
480,000.00
444,000.00
159,393.03
174,900.00
15,320.00
1,771,613.03

ต้นทุนค่าลงทุน
557,700.00
482,393.75
479,074.50
411,453.00
401,726.51
214,680.94
206,022.50
150,793.21
100,799.98
70,722.99
66,974.69
50,742.53
25,164.17
3,218,248.77

111,279.67
115,803.02

136,277.93
202,142.50

247,557.60
191,778.74

ร้อยละ
17.33
14.99
14.89
12.78
12.48
6.67
6.40
4.69
3.13
2.20
2.08
1.58
0.78
100.00

หมายเหตุ : อาคารที่ทาการของศูนย์สุขภาพจิตที่ 1, 4, 7, 9, 10 และ 12 มีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี ตามข้อกาหนดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์ถาวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเสื่อมราคา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ใช้อาคารสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัด
ชลบุรี ไม่มีขอ้ มูลต้นทุน

จากตารางที่ 21 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนค่าลงทุนทั้งหมด
เท่ากับ 3,218,248.77 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่ งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) แยกเป็ น
ค่าเสื่อมราคาของครุภณ
ั ฑ์ 1,446,635.74 บาท และค่าเสื่อมราคาของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,771,613.03 บาท
มีตน้ ทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 247,557.60 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบ
เจ็ดบาทหกสิบสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 191,778.74
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีตน้ ทุนค่าลงทุนสูงสุด เท่ากับ 557,700.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.33 รองลงมา
คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีตน้ ทุนค่าลงทุน เท่ากับ 482,393.75 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.99 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
มีตน้ ทุนค่าลงทุนตา่ สุด เท่ากับ 25,164.17 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.78

ตารางที่ 22: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามหน่วยต้นทุน
รหัส
F4
F5
F1
S3
F3
S6
S2
S4
F2
S1
F6
S5

ชื่อหน่วยต้นทุน
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานพัสดุ
งานบริหารระบบความรู ้
งานจัดการทัว่ ไป
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิกฤตสุขภาพจิต
งานยานพาหนะ
ผลรวมทั้งหมด

ต้นทุนค่าลงทุน (บาท)
374,077.00
326,271.47
316,964.23
277,419.75
277,307.94
272,920.80
263,244.42
260,514.57
255,395.81
230,538.14
199,038.27
164,556.36
3,218,248.77

ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

268,187.40
55,874.67

ร้อยละ
11.62
10.14
9.85
8.62
8.62
8.48
8.18
8.09
7.94
7.16
6.18
5.11
100.00

จากตารางที่ 22 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามหน่ วยต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าลงทุนทั้งหมด
เท่ากับ 3,218,248.77 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่ งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) มีตน้ ทุน
ค่าลงทุนเฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุน เท่ากับ 268,187.40 (สองแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่ งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 55,874.67
โดยงานฝึ ก อบรมและสัม มนา (F4) มี ต ้น ทุ น ค่ า ลงทุ น สู งสุ ด เท่ า กับ 374,077.00 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ
11.62 รองลงมา คือ งานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) เท่ ากับ 326,271.47 บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.14 และงาน
ยานพาหนะ (S5) มีตน้ ทุนค่าลงทุนตา่ สุด เท่ากับ 164,556.36 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.11

ตารางที่ 23: แสดงต้นทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่วยต้นทุน
รหัส
F4
F5
F1
S3
F3
S6
S2
S4
F2
S1
F6
S5

ชื่อหน่วยต้นทุน
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานพัสดุ
งานบริหารระบบความรู ้
งานจัดการทัว่ ไป
งานการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานการเจ้าหน้าที่
งานวิกฤตสุขภาพจิต
งานยานพาหนะ
ผลรวมทั้งหมด

รวมต้นทุนค่าลงทุน
(บาท)
374,077.00
326,271.47
316,964.23
277,419.75
277,307.94
272,920.80
263,244.42
260,514.57
255,395.81
230,538.14
199,038.27
164,556.36
3,218,248.77

ค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต
28,775.15
25,097.81
24,381.86
21,339.98
21,331.38
20,993.91
20,249.57
20,039.58
19,645.83
17,733.70
15,310.64
12,658.18
247,557.60

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
23,361.62
19,083.90
16,053.98
26,908.26
15,516.87
16,645.45
21,976.43
21,517.14
15,155.01
16,354.84
16,840.86
12,897.60
191,778.74

จากตารางที่ 23 แสดงต้นทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามหน่ วยต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่า
ลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 247,557.60 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 191,778.74
โดยงานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิตสูงสุด เท่ากับ 28,775.15 บาท
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 23,361.62 รองลงมา คือ งานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) มีตน้ ทุนค่าลงทุนเฉลี่ย
ต่ อศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ 25,097.81 บาท มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 19,083.90 และงานยานพาหนะ
(S5) มีตน้ ทุนค่าลงทุนเฉลี่ ยต่อศูนย์สุขภาพจิตตา่ สุด เท่ากับ 12,658.18 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
12,897.60

ตารางที่ 24: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามประเภทต้นทุน
ประเภทต้นทุนค่าวัสดุ
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

จานวนเงิน (บาท)
1,771,613.03
1,446,635.74
3,218,248.77

ร้อยละ
55.05
44.95
100.00

จากตารางที่ 24 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน จาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่าลงทุนทั้งหมด
เท่ ากับ 3,218,248.77 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่ งหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อ
นามาจาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า เป็ นค่าเสื่อมราคาของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เท่ากับ 1,771,613.03 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 55.05 และค่าเสื่อมราคาของครุภณ
ั ฑ์ เท่ากับ 1,446,635.74 บาท คิดเป็ นร้อยละ 44.95
ทั้งนี้ อาคารที่ ทาการของศู น ย์สุ ขภาพจิ ต ที่ 1, 4, 7, 9, 10 และ 12 มี อ ายุก ารใช้งานเกิ น 25 ปี ตาม
ข้อกาหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร กรมสุขภาพจิต จึงไม่มีค่าเสื่อมราคา และศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 ใช้อาคาร
สานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี ไม่มีขอ้ มูลต้นทุน
ตารางที่ 25: แสดงต้นทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน
ประเภทต้นทุนค่าลงทุน
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2. ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวม

ต้นทุนค่าลงทุน
ทั้งหมด
1,771,613.03
1,446,635.74
3,218,248.77

ค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต
136,277.93
111,279.67
247,557.60

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
202,142.50
115,803.02
317,945.52

จากตารางที่ 25 แสดงต้นทุนค่าลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต จาแนกตามประเภทต้นทุน พบว่า ต้นทุนค่า
ลงทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 247,557.60 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 317,945.52
โดยค่าที่ ดินและสิ่ งก่อสร้างมีค่าเฉลี่ ยสูงสุ ด เท่ ากับ 136,277.93 บาท และค่าครุ ภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ ยตา่ สุด
เท่ากับ 111,279.67 บาท

ส่วนที่ 2 ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC)
ต้น ทุ น ทางตรงทั้ง หมด (total direct cost; TDC) ของแต่ ล ะหน่ ว ยต้น ทุ น เป็ นผลรวมของต้น ทุ น ค่ า แรง
(labor costs; LC) ต้นทุนค่าวัสดุ (material costs; MC) และต้นทุนค่าลงทุน (capital costs; CC) ของหน่ วยต้นทุ น
นั้ น ๆ รวมทั้งสิ้ นมี ต ้น ทุ น ทางตรง 12 หน่ ว ยต้น ทุ น เป็ นหน่ ว ยต้น ทุ น งานหลัก (functional cost centers; FCC)
จานวน 6 หน่ วย และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers; SCC) จานวน 6 หน่ วย ในที่นี้นาเสนอต้นทุน
ทางตรงทั้งหมด โดย จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต และจาแนกตามหน่ วยต้นทุน ดังนี้
ตารางที่ 26: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต
หน่วยต้นทุน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง
(Labor Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
10,757,684.84
51.10
13.79%
7,614,086.00
67.53
9.76%
7,200,381.60
78.19
9.23%
6,131,022.00
68.47
7.86%
6,090,734.75
68.65
7.81%
5,507,910.19
63.10
7.06%
5,187,316.00
59.59
6.65%
6,492,396.50
75.92
8.32%
4,968,982.19
58.87
6.37%
4,428,199.00
54.26
5.68%
5,164,845.02
69.73
6.62%
4,634,461.00
68.49
5.94%
3,843,570.00
60.30
4.93%
78,021,589.09
63.69
100.00%
6,001,660.70
1,793,462.84

ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
10,144,216.82
48.18
24.59%
3,560,145.41
31.58
8.63%
1,983,024.16
21.53
4.81%
2,344,563.55
26.18
5.68%
2,710,414.48
30.55
6.57%
3,170,450.80
36.32
7.68%
3,035,451.20
34.87
7.36%
1,647,476.51
19.27
3.99%
3,070,335.06
36.37
7.44%
3,666,123.17
44.92
8.89%
2,035,626.01
27.48
4.93%
1,917,518.42
28.34
4.65%
1,973,162.61
30.95
4.78%
41,258,508.20
33.68
100.00%
3,173,731.40
2,197,980.05

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
150,793.21
0.72
4.69%
100,799.98
0.89
3.13%
25,164.17
0.27
0.78%
479,074.50
5.35
14.89%
70,722.99
0.80
2.20%
50,742.53
0.58
1.58%
482,393.75
5.54
14.99%
411,453.00
4.81
12.78%
401,726.51
4.76
12.48%
66,974.69
0.82
2.08%
206,022.50
2.78
6.40%
214,680.94
3.17
6.67%
557,700.00
8.75
17.33%
3,218,248.77
2.63
100.00%
247,557.60
191,778.74

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
(Total Direct Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
21,052,694.87 100.00
17.19%
11,275,031.39 100.00
9.20%
9,208,569.93 100.00
7.52%
8,954,660.05 100.00
7.31%
8,871,872.22 100.00
7.24%
8,729,103.52 100.00
7.13%
8,705,160.95 100.00
7.11%
8,551,326.01 100.00
6.98%
8,441,043.76 100.00
6.89%
8,161,296.86 100.00
6.66%
7,406,493.53 100.00
6.05%
6,766,660.36 100.00
5.52%
6,374,432.61 100.00
5.20%
122,498,346.06 100.00
100.00%
9,422,949.70
3,696,595.54

จากตารางที่ 26 แสดงร้อ ยละของต้น ทุ น ค่ า แรง ค่ า วัส ดุ ค่ า ลงทุ น และต้น ทุ น ทางตรงทั้งหมด จ าแนก
ตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 122,498,346.06 บาท (หนึ่ ง
ร้อยยีส่ ิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสตางค์)
โดยมีองค์ประกอบของต้นทุนเป็ นต้นทุนค่าแรง (LC) จานวน 78,021,589.09 บาท คิดเป็ นร้อยละ 63.69
ต้น ทุ น ค่ า วัสดุ (MC) จ านวน 41,258,508.20 บาท คิ ด เป็ นร้อยละ 33.68 และต้น ทุ นค่ าลงทุ น (CC) จ านวน
11,275,031.39 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.20
ต้นทุ นทางตรงทั้งหมด (TDC) ของศูนย์สุขภาพจิต มีค่าเฉลี่ ยต่ อศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ 9,422,949.70
บาท (เก้า ล้า นสี่ แ สนสองหมื่ น สองพัน เก้า ร้อ ยสี่ สิ บ เก้า บาทเจ็ ด สิ บ สตางค์) มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กับ
3,696,595.54
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ มีตน้ ทุ นทางตรงทั้งหมดสูงที่ สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุ นทางตรงทั้งหมด
เท่ ากับ 21,052,694.87 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.19 รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 มีตน้ ทุ นทางตรงทั้งหมด
เท่ากับ 11,275,031.39 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.20 และตา่ ที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด
เท่ากับ 6,374,432.61 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.20
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของต้นทุน พบว่า มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดังนี้ ต้นทุนค่าแรง (LC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 6,001,660.70 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
1,793,462.84 ต้นทุ นค่าวัสดุ (MC) มีค่าเฉลี่ ยต่ อศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ 3,173,731.40 บาท มีส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ ากับ 2,197,980.05 และต้นทุ นค่าลงทุ น (CC) มีค่าเฉลี่ ยต่ อศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ 247,557.60
บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 191,778.74

ตารางที่ 27: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยต้นทุนงาน
หลัก (functional cost centers: FCC) จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
หน่วยต้นทุน
งานหลัก
(FCC)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง
(Labor Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
5,251,943.61
49.87
11.25%
4,538,580.31
61.78
9.72%
5,337,828.41
78.80
11.44%
3,998,563.62
66.85
8.57%
4,192,225.93
71.30
8.98%
3,927,108.48
67.71
8.41%
2,552,576.95
44.86
5.47%
3,173,746.50
56.22
6.80%
2,996,204.19
53.49
6.42%
3,438,940.96
65.32
7.37%
2,726,742.15
58.62
5.84%
2,424,562.10
63.62
5.19%
2,112,161.38
58.35
4.53%
46,671,184.59
60.93
100.00%
3,590,091.12
1,051,681.20

ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
5,177,902.57
49.17
18.38%
2,720,063.46
37.03
9.65%
1,423,365.04
21.01
5.05%
1,752,367.15
29.30
6.22%
1,400,918.60
23.83
4.97%
1,829,417.53
31.54
6.49%
3,110,745.10
54.67
11.04%
2,220,268.33
39.33
7.88%
2,580,014.03
46.06
9.16%
1,575,357.81
29.92
5.59%
1,794,503.42
38.58
6.37%
1,202,302.25
31.55
4.27%
1,389,338.55
38.38
4.93%
28,176,563.82
36.79
100.00%
2,167,427.99
1,075,694.86

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
100,500.69
0.95
5.75%
87,609.18
1.19
5.01%
12,729.33
0.19
0.73%
230,547.09
3.85
13.18%
286,841.04
4.88
16.40%
43,531.88
0.75
2.49%
26,742.39
0.47
1.53%
251,529.99
4.46
14.38%
25,371.27
0.45
1.45%
250,797.35
4.76
14.34%
130,046.17
2.80
7.44%
184,200.00
4.83
10.53%
118,608.34
3.28
6.78%
1,749,054.72
2.28
100.00%
134,542.67
96,770.84

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
(Total Direct Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
10,530,346.87 100.00
13.75%
7,346,252.94 100.00
9.59%
6,773,922.78 100.00
8.84%
5,981,477.85 100.00
7.81%
5,879,985.57 100.00
7.68%
5,800,057.88 100.00
7.57%
5,690,064.43 100.00
7.43%
5,645,544.82 100.00
7.37%
5,601,589.49 100.00
7.31%
5,265,096.13 100.00
6.87%
4,651,291.74 100.00
6.07%
3,811,064.35 100.00
4.98%
3,620,108.27 100.00
4.73%
76,596,803.13 100.00
100.00%
5,892,061.78
1,732,856.80

จากตารางที่ 27 แสดงร้อยละของต้นทุ นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุ น และต้นทุ นทางตรงทั้งหมด ของหน่ วย
ต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของ
หน่ วยต้นทุนงานหลัก ของศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 76,596,803.13 บาท (เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปด
ร้อยสามบาทสิบสามสตางค์)
โดยมีองค์ประกอบของต้นทุนเป็ นต้นทุนค่าแรง (LC) เท่ากับ 46,671,184.59 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60.93
ต้น ทุ น ค่ า วัส ดุ (MC) เท่ า กับ 28,176,563.82 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 36.79 และต้น ทุ น ค่ า ลงทุ น (CC) เท่ า กับ
1,749,054.72 บาท คิดเป็ นร้อยละ 2.28
ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 5,892,061.78
บาท (ห้า ล้า นแปดแสนเก้า หมื่ น สองพัน หกสิ บ เอ็ ด บาทเจ็ ด สิ บ แปดสตางค์) มี ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ า กับ
1,732,856.80
โดยหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) ของศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมดสูงที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่
12 มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 10,530,346.87 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.75 รองลงมาคือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 7,346,252.94 บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.59 และตา่ ที่สุดคือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 มี
ต้นทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 3,620,108.27 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.73
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของต้นทุน พบว่า หน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ ต้นทุนค่าแรง (LC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 3,590,091.12 บาท มี
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กับ 1,051,681.20 ต้น ทุ น ค่ า วัส ดุ (MC) มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ ศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต เท่ า กับ
2,167,427.99 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1,075,694.86 และต้นทุนค่าลงทุน (CC) มีค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 134,542.67 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 96,770.84
ตารางที่ 28: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด ของหน่วยต้นทุนงาน
สนับสนุน (support cost centers: SCC) จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
หน่วยต้นทุน
งานสนับสนุน
(SCC)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง
(Labor Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
5,505,741.23
52.32
17.56%
3,075,505.69
78.28
9.81%
1,748,375.04
50.82
5.58%
2,522,299.62
80.16
8.05%
2,511,706.00
80.31
8.01%
2,163,626.27
70.43
6.90%
2,132,458.38
71.72
6.80%
1,795,235.69
64.22
5.73%
2,438,102.87
88.49
7.78%
2,300,170.57
86.11
7.34%
1,419,007.90
55.36
4.53%
1,875,622.05
75.90
5.98%
1,862,553.19
76.50
5.94%
31,350,404.50
68.30
100.00%
2,411,569.58
1,024,004.49

ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
4,966,314.25
47.20
37.96%
840,081.95
21.38
6.42%
1,460,093.39
42.44
11.16%
528,179.88
16.79
4.04%
590,436.77
18.88
4.51%
880,996.96
28.68
6.73%
592,196.40
19.92
4.53%
850,066.73
30.41
6.50%
241,122.59
8.75
1.84%
246,557.91
9.23
1.88%
770,860.36
30.07
5.89%
555,378.07
22.47
4.25%
559,659.12
22.99
4.28%
13,081,944.38 28.50
100.00%
1,006,303.41
1,229,815.61

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
50,292.53
0.48
3.42%
13,190.81
0.34
0.90%
231,596.40
6.73
15.76%
96,072.59
3.05
6.54%
25,371.27
0.81
1.73%
27,191.11
0.89
1.85%
248,527.41
8.36
16.92%
150,196.52
5.37
10.22%
75,976.33
2.76
5.17%
124,611.96
4.66
8.48%
373,500.00
14.57
25.42%
40,232.30
1.63
2.74%
12,434.83
0.51
0.85%
1,469,194.05
3.20
100.00%
113,014.93
110,985.47

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
(Total Direct Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
10,522,348.01 100.00
22.92%
3,928,778.45 100.00
8.56%
3,440,064.82 100.00
7.49%
3,146,552.09 100.00
6.86%
3,127,514.03 100.00
6.81%
3,071,814.34 100.00
6.69%
2,973,182.20 100.00
6.48%
2,795,498.93 100.00
6.09%
2,755,201.79 100.00
6.00%
2,671,340.44 100.00
5.82%
2,563,368.26 100.00
5.58%
2,471,232.42 100.00
5.38%
2,434,647.14 100.00
5.30%
45,901,542.93 100.00
100.00%
3,530,887.92
2,141,286.69

จากตารางที่ 28 แสดงร้อยละของต้นทุ นค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุ น และต้นทุ นทางตรงทั้งหมด ของหน่ วย
ต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers; SCC) จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC)
ของหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น ของศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 45,901,542.93 บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่ งพันห้า
ร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์)

โดยมีองค์ประกอบของต้นทุนเป็ นต้นทุนค่าแรง (LC) เท่ากับ 31,350,404.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 68.30
ต้น ทุ น ค่ า วัส ดุ (MC) เท่ า กับ 13,081,944.38 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 28.50 และต้น ทุ น ค่ า ลงทุ น (CC) เท่ า กับ
1,469,194.05 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.20
ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ
3,530,887.92 บาท (สามล้านห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2,141,286.69
โดยหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) ของศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมดสูงที่สุด คือ ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 10,522,348.01 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.92 รองลงมาคือ ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 1 มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 3,928,778.45 บาท คิดเป็ นร้อยละ 8.56 และตา่ ที่สุดคือ ศูนย์
สุขภาพจิตที่ 11 มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 2,434,647.14 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.30
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของต้นทุน พบว่า หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ ต้นทุนค่าแรง (LC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ
2,411,569.58 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1,024,004.49 ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 1,006,303.41 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1,229,815.61 และต้นทุนค่าลงทุน
(CC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 113,014.93 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 110,985.47

ตารางที่ 29: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตามหน่วย
ต้นทุน
ชื่อหน่วยต้นทุน
งานสนับสนุ นและ
พัฒนาเครือข่าย (F1)
งานฝึ กอบรมและ
สัมมนา (F4)
งานกากับดูแล
ให้คาปรึกษา (F2)
งานบริหารระบบ
ความรู ้ (F3)
งานข้อมูลและ
สารสนเทศ (F5)
งานธุรการ
(S4)
งานการเงินและบัญชี
(S2)
งานจัดการทัว่ ไป
(S6)
งานพัสดุ
(S3)
งานการเจ้าหน้าที่
(S1)
งานยานพาหนะ
(S5)
งานวิกฤตสุขภาพจิต
(F6)
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง
(Labor Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
12,008,983.97
57.61
15.39%
9,387,694.71
51.03
12.03%
9,075,642.28
71.07
11.63%
4,825,065.89
49.65
6.18%
7,348,808.36
78.20
9.42%
6,696,124.06
72.34
8.58%
5,145,737.65
61.26
6.60%
5,688,293.89
71.82
7.29%
4,414,492.75
63.68
5.66%
4,764,430.28
69.15
6.11%
4,641,325.87
71.38
5.95%
4,024,989.38
73.57
5.16%
78,021,589.09 63.69
100.00%
6,501,799.09
2,492,182.45

ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
8,518,219.28
40.87
20.65%
8,634,905.95
46.94
20.93%
3,438,784.25
26.93
8.33%
4,615,264.02
47.49
11.19%
1,722,570.03
18.33
4.18%
2,300,211.11
24.85
5.58%
2,991,365.54
35.61
7.25%
1,958,769.31
24.73
4.75%
2,240,363.59
32.32
5.43%
1,894,920.25
27.50
4.59%
1,696,314.59
26.09
4.11%
1,246,820.30
22.79
3.02%
41,258,508.20 33.68
100.00%
3,438,209.02
2,566,877.20

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
316,964.23
1.52
9.85%
374,077.00
2.03
11.62%
255,395.81
2.00
7.94%
277,307.94
2.85
8.62%
326,271.47
3.47
10.14%
260,514.57
2.81
8.09%
263,244.42
3.13
8.18%
272,920.80
3.45
8.48%
277,419.75
4.00
8.62%
230,538.14
3.35
7.16%
164,556.36
2.53
5.11%
199,038.27
3.64
6.18%
3,218,248.77
2.63
100.00%
268,187.40
55,874.67

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
(Total Direct Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
20,844,167.47 100.00
17.02%
18,396,677.66 100.00
15.02%
12,769,822.34 100.00
10.42%
9,717,637.85 100.00
7.93%
9,397,649.87 100.00
7.67%
9,256,849.74 100.00
7.56%
8,400,347.60 100.00
6.86%
7,919,984.00 100.00
6.47%
6,932,276.08 100.00
5.66%
6,889,888.68 100.00
5.62%
6,502,196.82 100.00
5.31%
5,470,847.95 100.00
4.47%
122,498,346.06 100.00
100.00%
10,208,195.51
4,814,407.20

จากตารางที่ 29 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตาม
หน่ วยต้นทุน พบว่า ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (Total Direct Costs) เท่ากับ 122,498,346.06 บาท (หนึ่ งร้อยยีส่ ิบสอง
ล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสตางค์) โดยมีองค์ประกอบของต้นทุ นเป็ นค่าแรง (Labor Costs)
ร้อยละ 63.69 ค่าวัสดุ (Material Costs) ร้อยละ 33.68 และค่าลงทุน (Capital Costs) ร้อยละ 2.63
ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต มีค่าเฉลี่ยต่อ หน่ วยต้นทุน เท่ากับ 10,208,195.51 บาท (สิบ
ล้านสองแสนแปดพันหนึ่ งร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4,814,407.20
หน่ วยต้นทุนที่มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมดสูงที่สุด คือ งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนทางตรง
ทั้งหมด เท่ากับ 20,844,167.47 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.02 รองลงมาคือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุน
ทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 18,396,677.66 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.02 และตา่ ที่สุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มี
ต้นทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 5,470,847.95 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.47

ตารางที่ 30: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตามหน่วย
ต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC)
หน่วยต้นทุนงานหลัก
(FCC)
งานสนับสนุ นและ
พัฒนาเครือข่าย (F1)
งานฝึ กอบรมและ
สัมมนา (F4)
งานกากับดูแล
ให้คาปรึกษา (F2)
งานบริหารระบบ
ความรู ้ (F3)
งานข้อมูลและ
สารสนเทศ (F5)
งานวิกฤตสุขภาพจิต
(F6)
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง
(Labor Costs)
จานวนเงิน ร้อยละ
12,008,983.97
57.61
25.73%
9,387,694.71
51.03
20.11%
9,075,642.28
71.07
19.45%
4,825,065.89
49.65
10.34%
7,348,808.36
78.20
15.75%
4,024,989.38
73.57
8.62%
46,671,184.59 60.93
100.00%
7,778,530.77
3,005,505.95

ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Costs)
จานวนเงิน ร้อยละ
8,518,219.28
40.87
30.23%
8,634,905.95
46.94
30.65%
3,438,784.25
26.93
12.20%
4,615,264.02
47.49
16.38%
1,722,570.03
18.33
6.11%
1,246,820.30
22.79
4.43%
28,176,563.82 36.79
100.00%
4,696,093.97
3,238,813.87

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Costs)
จานวนเงิน ร้อยละ
316,964.23
1.52
18.12%
374,077.00
2.03
21.39%
255,395.81
2.00
14.60%
277,307.94
2.85
15.85%
326,271.47
3.47
18.65%
199,038.27
3.64
11.38%
1,749,054.72
2.28
100.00%
291,509.12
61,205.46

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
(Total Direct Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
20,844,167.47 100.00
27.21%
18,396,677.66 100.00
24.02%
12,769,822.34 100.00
16.67%
9,717,637.85 100.00
12.69%
9,397,649.87 100.00
12.27%
5,470,847.95 100.00
7.14%
76,596,803.13 100.00
100.00%
12,766,133.86
5,844,978.58

จากตารางที่ 30 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตาม
หน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC) พบว่า ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก
เท่ า กับ 76,596,803.13 บาท (เจ็ ด สิ บ หกล้านห้าแสนเก้าหมื่ นหกพัน แปดร้อยสามบาทสิ บสามสตางค์) โดยมี
องค์ประกอบของต้นทุนเป็ น ต้นทุนค่าแรง (LC) ร้อยละ 60.93 ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ร้อยละ 36.79 และต้นทุนค่า
ลงทุน (CC) ร้อยละ 2.28
ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) มีค่าเฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุน เท่ากับ 12,766,133.86
บาท (สิ บสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหนึ่ งร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบหกสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 5,844,978.58
หน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) ที่มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมดสูงที่สุด คือ งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1)
มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 20,844,167.47 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.21 รองลงมาคือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา
(F4) มีตน้ ทุ นทางตรงทั้งหมด เท่ ากับ 18,396,677.66 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.02 และตา่ ที่ สุด คือ งานวิกฤต
สุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 5,470,847.95 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.14

ตารางที่ 31: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตามหน่วย
ต้นทุนงานสนับสนุน (support cost centers; SCC)
หน่วยต้นทุน
งานสนับสนุน (SCC)
งานธุรการ
(S4)
งานการเงินและบัญชี
(S2)
งานจัดการทัว่ ไป
(S6)
งานพัสดุ
(S3)
งานการเจ้าหน้าที่
(S1)
งานยานพาหนะ
(S5)
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง
(Labor Costs)
จานวนเงิน
6,696,124.06
21.36%
5,145,737.65
16.41%
5,688,293.89
18.14%
4,414,492.75
14.08%
4,764,430.28
15.20%
4,641,325.87
14.80%
31,350,404.50
100.00%
5,225,067.42
847,921.19

ร้อยละ
72.34
61.26
71.82
63.68
69.15
71.38
68.30

ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Costs)
จานวนเงิน ร้อยละ
2,300,211.11
24.85
17.58%
2,991,365.54
35.61
22.87%
1,958,769.31
24.73
14.97%
2,240,363.59
32.32
17.13%
1,894,920.25
27.50
14.49%
1,696,314.59
26.09
12.97%
13,081,944.38 28.50
100.00%
2,180,324.06
456,195.78

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Costs)
จานวนเงิน ร้อยละ
260,514.57
2.81
17.73%
263,244.42
3.13
17.92%
272,920.80
3.45
18.58%
277,419.75
4.00
18.88%
230,538.14
3.35
15.69%
164,556.36
2.53
11.20%
1,469,194.05
3.20
100.00%
244,865.67
42,624.85

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
(Total Direct Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
9,256,849.74
100.00
20.17%
8,400,347.60
100.00
18.30%
7,919,984.00
100.00
17.25%
6,932,276.08
100.00
15.10%
6,889,888.68
100.00
15.01%
6,502,196.82
100.00
14.17%
45,901,542.93 100.00
100.00%
7,650,257.15
1,060,964.43

จากตารางที่ 31 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตาม
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers; SCC) พบว่า ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่ วยต้นทุนงาน
สนับสนุ น เท่ากับ 45,901,542.93 บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่ งพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์) โดย
มีองค์ประกอบของต้นทุนเป็ น ต้นทุนค่าแรง (LC) ร้อยละ 68.30 ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ร้อยละ 28.50 และต้นทุนค่า
ลงทุน (CC) ร้อยละ 3.20
ต้ น ทุ น ทางตรงทั้ ง หมดของหน่ วยต้ น ทุ น งานสนั บ สนุ น (SCC) มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ หน่ วยต้ น ทุ น เท่ า กั บ
7,650,257.15 บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่ นสองร้อ ยห้าสิ บเจ็ ดบาทสิ บ ห้าสตางค์) มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1,060,964.43
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) ที่มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมดสูงที่สุด คือ งานธุรการ (S4) มีตน้ ทุนทางตรง
ทั้งหมด เท่ ากับ 9,256,849.74 บาท คิดเป็ นร้อยละ 20.17 รองลงมา คือ งานการเงินและบัญชี (S2) มีตน้ ทุ น
ทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 8,400,347.60 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.30 และตา่ ที่สุด คือ งานยานพาหนะ (S5) มีตน้ ทุน
ทางตรงทั้งหมด เท่ากับ 6,502,196.82 บาท คิดเป็ นร้อยละ 14.17

ตารางที่ 32: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตามหน่วย
ต้นทุนงานหลักและงานสนับสนุน
หน่วยต้นทุน
งานหลัก (FCC)
งานสนับสนุ น (SCC)
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง
(Labor Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
46,671,184.59
60.93
59.82%
31,350,404.50
68.30
40.18%
78,021,589.09
63.69
100.00%
39,010,794.55
10,833,427.50

ต้นทุนค่าวัสดุ
(Material Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
28,176,563.82 36.79
68.29%
13,081,944.38 28.50
31.71%
41,258,508.20 33.68
100.00%
20,629,254.10
10,673,507.77

ต้นทุนค่าลงทุน
(Capital Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
1,749,054.72
2.28
54.35%
1,469,194.05
3.20
45.65%
3,218,248.77
2.63
100.00%
1,609,124.39
197,891.38

ต้นทุนทางตรงทั้งหมด
(Total Direct Costs)
จานวนเงิน
ร้อยละ
76,596,803.13 100.00
62.53%
45,901,542.93 100.00
37.47%
122,498,346.06 100.00
100.00%
61,249,173.03
21,704,826.64

จากตารางที่ 32 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน และต้นทุนทางตรงทั้งหมด จาแนกตาม
หน่ วยต้นทุนงานหลักและงานสนับสนุ น พบว่า ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) สูงกว่า
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) โดยต้นทุนทางตรงทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 122,498,346.06 บาท
(หนึ่ งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสตางค์) มีองค์ประกอบของต้นทุนค่าแรง (LC)
สูงที่สุด ร้อยละ 63.69 รองลงมา คือ ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ร้อยละ 33.68 และต้นทุนค่าลงทุน (CC) ตา่ ที่สุด ร้อยละ
2.63
หน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากับ 76,596,803.13 บาท (เจ็ดสิบหก
ล้า นห้า แสนเก้า หมื่ น หกพัน แปดร้อ ยสามบาทสิ บ สามสตางค์) คิ ด เป็ นร้อ ยละ 62.53 ของต้น ทุ น ทั้งหมด โดยมี
องค์ประกอบของต้นทุนเป็ น ต้นทุนค่าแรง (LC) ร้อยละ 60.93 ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ร้อยละ 36.79 และต้นทุนค่า
ลงทุน (CC) ร้อยละ 2.28
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) มีตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากับ 45,901,542.93 บาท (สี่สิบห้า
ล้า นเก้า แสนหนึ่ งพัน ห้า ร้อ ยสี่ สิ บ สองบาทเก้า สิ บ สามสตางค์) คิ ด เป็ นร้อ ยละ 37.47 ของต้น ทุ น ทั้งหมด โดยมี
องค์ประกอบของต้นทุนเป็ น ต้นทุนค่าแรง (LC) ร้อยละ 68.30 ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ร้อยละ 28.50 และต้นทุนค่า
ลงทุน (CC) ร้อยละ 3.20

ส่วนที่ 3 ต้นทุนรวม (full cost; FC)
ต้นทุ นรวม (full cost; FC) ของหน่ วยต้นทุ นงานหลัก (functional cost centers; FCC) ทั้ง 6 หน่ วยต้นทุ น
คานวณจากต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) รวมกับต้นทุนทางอ้อม (indirect cost; IDC) จากการปั น
ส่วนจากหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers; SCC)
ตารางที่ 33: แสดงร้อยละของต้นทุนรวม จาแนกตามหน่วยต้นทุนงานหลัก
รหัส
F1
F4
F2
F3
F5
F6

หน่วยต้นทุนงานหลัก
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานบริหารระบบความรู ้
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิกฤตสุขภาพจิต
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

TDC
20,844,167.47
18,396,677.66
12,769,822.34
9,717,637.85
9,397,649.87
5,470,847.95
76,596,803.13

IDC
10,917,389.37
13,354,997.49
6,199,910.96
6,561,287.98
4,720,811.47
4,147,145.66
45,901,542.93

FC
31,761,556.84
31,751,675.15
18,969,733.29
16,278,925.83
14,118,461.34
9,617,993.61
122,498,346.06

12,766,133.86
5,844,978.58

7,650,257.15
3,670,449.98

20,416,391.01
9,302,496.39

ร้อยละ
25.93
25.92
15.49
13.29
11.53
7.85
100.00

จากตารางที่ 33 แสดงร้อยละของต้นทุ นรวม จาแนกตามหน่ วยต้นทุ นงานหลัก พบว่า ต้นทุ นรวม (FC)
ของหน่ วยต้นทุนงานหลักทั้ง 6 หน่ วย เท่ากับ 122,498,346.06 บาท (หนึ่ งร้อยยีส่ ิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน
สามร้อยสี่สิบหกบาทหกสตางค์)
โดยแยกเป็ น ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ากับ 76,596,803.13 บาท (เจ็ดสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมืน่
หกพันแปดร้อยสามบาทสิบสามสตางค์) และต้นทุนทางอ้อม (IDC) ที่ได้จากการปั นส่วน เท่ากับ 45,901,542.93
บาท (สี่สิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่ งพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์)
ต้นทุนรวม (FC) มีค่าเฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุนหลัก เท่ากับ 20,416,391.01 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่ งหมื่น
หกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหนึ่ งสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9,302,496.39
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนรวมสูงที่สุด เท่ากับ 31,761,556.84 บาท คิดเป็ นร้อยละ
25.93 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุ นรวม เท่ ากับ 31,751,675.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ
25.92 และตา่ ที่สุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 9,617,993.61 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.85

ตารางที่ 34: แสดงต้นทุนรวมของแต่ละหน่วยต้นทุนงานหลัก จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ต้นทุนรวม (FC)

FC (F1)
3,295,901.46
2,574,450.97
2,617,022.85
2,329,720.29
2,152,016.66
3,664,438.05
2,755,220.47
1,734,846.59
1,755,537.38
1,574,494.20
2,066,926.31
3,159,645.47
2,081,336.13
31,761,556.84

FC (F2)
2,163,151.77
1,440,732.05
1,730,326.70
1,461,922.29
1,700,105.13
1,042,934.49
1,377,597.81
935,389.81
1,162,790.68
1,746,076.98
1,219,116.66
2,424,052.75
565,536.18
18,969,733.29

FC (F3)
1,166,202.67
964,475.82
636,263.75
803,462.34
1,188,153.16
491,216.72
892,977.57
670,580.27
755,798.76
1,226,005.08
1,453,948.40
5,380,575.83
649,265.45
16,278,925.83

FC (F4)
2,723,098.47
1,459,193.17
2,723,003.14
3,033,090.17
2,047,645.20
1,722,676.57
2,509,137.45
1,782,680.02
2,635,237.71
2,450,857.24
2,363,955.29
4,188,182.92
2,112,917.78
31,751,675.15

FC (F5)
1,033,872.32
1,234,456.25
599,420.23
829,145.88
1,330,439.92
676,589.54
932,287.10
754,593.34
979,600.06
790,106.48
1,237,299.51
2,695,325.71
1,025,324.99
14,118,461.34

FC (F6)
892,804.70
1,031,852.69
135,007.08
414,531.25
536,299.97
563,441.47
261,883.12
496,342.58
117,528.93
763,786.04
867,323.76
3,204,912.20
332,279.82
9,617,993.61

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2,443,196.68
643,952.71

1,459,210.25
503,250.04

1,252,225.06
1,272,014.92

2,442,436.55
694,405.37

1,086,035.49
532,579.61

739,845.66
795,161.40

จากตารางที่ 34 แสดงต้นทุนรวมของแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลัก จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุน
รวม (FC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) ทั้ง 6 หน่ วย เป็ นดังนี้
งานสนั บสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 31,761,556.84 บาท มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 2,443,196.68 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 643,952.71 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มี
ต้นทุนรวมสูงที่สุด เท่ากับ 3,664,438.05 บาท ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีตน้ ทุนรวมตา่ ที่สุด เท่ากับ 1,574,494.20
บาท
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 18,969,733.29 บาท มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต
เท่ากับ 1,459,210.25 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 503,250.04 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนรวม
สูงที่สุด เท่ากับ 2,424,052.75 บาท ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 มีตน้ ทุนรวมตา่ ที่สุด เท่ากับ 565,536.18 บาท
งานบริหารระบบความรู ้ (F3) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 16,278,925.83 บาท มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต
เท่ากับ 1,252,225.06 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1,272,014.92 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุน
รวมสูงที่สุด เท่ากับ 5,380,575.83 บาท ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีตน้ ทุนรวมตา่ ที่สุด เท่ากับ 491,216.72 บาท
งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 31,751,675.15 บาท มีค่าเฉลี่ยต่ อศูนย์สุขภาพจิต
เท่ากับ 2,442,436.55 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 694,405.37 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนรวม
สูงที่สุด เท่ากับ 4,188,182.92 บาท ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีตน้ ทุนรวมตา่ ที่สุด เท่ากับ 1,459,193.17 บาท
งานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 14,118,461.34 บาท มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต
เท่ากับ 1,086,035.49 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 532,579.61 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนรวม
สูงที่สุด เท่ากับ 2,695,325.71 บาท ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีตน้ ทุนรวมตา่ ที่สุด เท่ากับ 599,420.23 บาท
งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 9,617,993.61 บาท มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ
739,845.66 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 795,161.40 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนรวมสูงที่สุด
เท่ากับ 3,204,912.20 บาท ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีตน้ ทุนรวมตา่ ที่สุด เท่ากับ 117,528.93 บาท

ส่วนที่ 4 ต้นทุนดาเนินการ (operating cost; OC)
ต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost) และ
ต้นทุนทางอ้อมที่ได้รบั ปั นส่วนจากหน่ วยงานอื่น (indirect cost) โดยคิดเฉพาะต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุของ
หน่ วยต้นทุน โดยไม่รวมต้นทุนค่าลงทุน ในที่นี้นาเสนอต้นทุนดาเนิ นการ โดย จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต และจาแนก
ตามหน่ วยต้นทุนงานหลัก ดังนี้
ตารางที่ 35: แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนินการ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

LC
10,757,684.84
7,614,086.00
7,200,381.60
6,090,734.75
5,507,910.19
6,131,022.00
5,187,316.00
6,492,396.50
4,428,199.00
4,968,982.19
5,164,845.02
4,634,461.00
3,843,570.00
78,021,589.09

MC
10,144,216.82
3,560,145.41
1,983,024.16
2,710,414.48
3,170,450.80
2,344,563.55
3,035,451.20
1,647,476.51
3,666,123.17
3,070,335.06
2,035,626.01
1,917,518.42
1,973,162.61
41,258,508.20

OC
20,901,901.66
11,174,231.41
9,183,405.76
8,801,149.23
8,678,360.99
8,475,585.55
8,222,767.20
8,139,873.01
8,094,322.17
8,039,317.25
7,200,471.03
6,551,979.42
5,816,732.61
119,280,097.29

6,001,660.70
1,793,462.84

3,173,731.40
2,197,980.05

9,175,392.10
3,751,506.91

ร้อยละ
17.52
9.37
7.70
7.38
7.28
7.11
6.89
6.82
6.79
6.74
6.04
5.49
4.88
100.00

จากตารางที่ 35 แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนิ นการ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนดาเนิ นการ
(OC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เท่ากับ 119,280,097.29 บาท (หนึ่ งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าสิบ
เจ็ดบาทยีส่ ิบเก้าสตางค์)
โดยแยกเป็ น ต้นทุนค่าแรง (LC) เท่ากับ 78,021,589.09 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านสองหมื่นหนึ่ งพันห้าร้อย
แปดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) และต้นทุนค่าวัสดุ (MC) เท่ากับ 41,258,508.20 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยแปดบาทยีส่ ิบสตางค์)
ต้นทุนดาเนิ นการ (OC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 9,175,392.10 บาท (เก้าล้านหนึ่ งแสนเจ็ด
หมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทสิบสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,751,506.91
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุ นดาเนิ นการสูงที่ สุด เท่ ากับ 20,901,901.66 บาท คิดเป็ นร้อยละ 17.52
รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 มีตน้ ทุนดาเนิ นการ เท่ากับ 11,174,231.41บาท คิดเป็ นร้อยละ 9.37 และศูนย์
สุขภาพจิตที่ 8 ต้นทุนดาเนิ นการตา่ ที่สุด เท่ากับ 5,816,732.61 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.88

ตารางที่ 36: แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนินการ จาแนกตามหน่วยต้นทุน
รหัส
F1
F4
F2
F3
F5
S4
S2
S6
S1
S3
S5
F6

หน่วยต้นทุน
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานบริหารระบบความรู ้
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานจัดการทัว่ ไป
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัสดุ
งานยานพาหนะ
งานวิกฤตสุขภาพจิต
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

LC
12,008,983.97
9,387,694.71
9,075,642.28
4,825,065.89
7,348,808.36
6,696,124.06
5,145,737.65
5,688,293.89
4,764,430.28
4,414,492.75
4,641,325.87
4,024,989.38
78,021,589.09

MC
8,518,219.28
8,634,905.95
3,438,784.25
4,615,264.02
1,722,570.03
2,300,211.11
2,991,365.54
1,958,769.31
1,894,920.25
2,240,363.59
1,696,314.59
1,246,820.30
41,258,508.20

OC
20,527,203.25
18,022,600.66
12,514,426.52
9,440,329.91
9,071,378.39
8,996,335.17
8,137,103.18
7,647,063.20
6,659,350.53
6,654,856.33
6,337,640.46
5,271,809.68
119,280,097.29

6,501,799.09
2,492,182.45

3,438,209.02
2,566,877.20

9,940,008.11
4,774,663.01

ร้อยละ
17.21
15.11
10.49
7.91
7.61
7.54
6.82
6.41
5.58
5.58
5.31
4.42
100.00

จากตารางที่ 36 แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนิ นการ จาแนกตามหน่ วยต้นทุน พบว่า ต้นทุนดาเนิ นการ (OC)
ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เท่ากับ 119,280,097.29 บาท (หนึ่ งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าสิบเจ็ด
บาทยีส่ ิบเก้าสตางค์)
โดยแยกเป็ น ต้นทุนค่าแรง (LC) เท่ากับ 78,021,589.09 บาท (เจ็ดสิบแปดล้านสองหมื่นหนึ่ งพันห้าร้อย
แปดสิบเก้าบาทเก้าสตางค์) และต้นทุนค่าวัสดุ (MC) เท่ากับ 41,258,508.20 บาท (สี่สิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยแปดบาทยีส่ ิบสตางค์)
ต้นทุนดาเนิ นการ (OC) มีค่าเฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุน เท่ากับ 9,940,008.11 บาท (เก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่น
แปดบาทสิบเอ็ดสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4,774,663.01
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนดาเนิ นการสูงที่สุด เท่ากับ 20,527,203.25 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 17.21 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนดาเนิ นการ เท่ากับ 18,022,600.66 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 15.11 และงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) ต้นทุนดาเนิ นการตา่ ที่สุด เท่ากับ 5,271,809.68 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 4.42

ตารางที่ 37: แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนินการ จาแนกตามหน่วยต้นทุนงานหลัก (แสดงองค์ประกอบต้นทุน
ทางตรงและต้นทุนทางอ้อมจากการปั นส่วน)
รหัส
F1
F4
F2
F3
F5
F6

หน่วยต้นทุนงานหลัก
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย
งานฝึ กอบรมและสัมมนา
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา
งานบริหารระบบความรู ้
งานข้อมูลและสารสนเทศ
งานวิกฤตสุขภาพจิต
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

Direct OC
20,527,203.25
18,022,600.66
12,514,426.52
9,440,329.91
9,071,378.39
5,271,809.68
74,847,748.41

Indirect OC
10,567,950.93
12,927,537.29
6,001,467.25
6,351,277.49
4,569,710.05
4,014,405.86
44,432,348.88

OC
31,095,154.18
30,950,137.94
18,515,893.78
15,791,607.41
13,641,088.45
9,286,215.54
119,280,097.29

12,474,624.74
5,801,641.44

7,405,391.48
3,552,968.02

19,880,016.22
9,143,912.33

ร้อยละ
26.07
25.95
15.52
13.24
11.44
7.79
100.00

จากตารางที่ 37 แสดงร้อยละของต้นทุนดาเนิ นการ จาแนกตามหน่ วยต้นทุนงานหลัก (แสดงองค์ประกอบ
ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมจากการปั นส่วน) พบว่า ต้นทุนดาเนิ นการ (OC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลักทั้ง 6
หน่ วย เท่ากับ 119,280,097.29 บาท (หนึ่ งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าสิบเจ็ดบาทยีส่ ิบเก้าสตางค์)
โดยแยกเป็ น ต้นทุน ดาเนิ นการทางตรง ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (Direct OC) เท่ากับ 74,847,748.41
บาท (เจ็ดสิบสี่ลา้ นแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) และต้นทุนดาเนิ นการทางอ้อม ที่ได้
จากการปั นส่วนของหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (Indirect OC) เท่ากับ 44,432,348.88 บาท (สี่สิบสี่ลา้ นสี่แสนสาม
หมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์)
ต้นทุนดาเนิ นการ (OC) มีค่าเฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุนงานหลัก เท่ากับ 19,880,016.22 บาท (สิบเก้าล้าน
แปดแสนแปดหมื่นสิบหกบาทยีส่ ิบสองสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9,143,912.33
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนดาเนิ นการสูงที่สุด เท่ากับ 31,095,154.18 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 26.07 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนดาเนิ นการ เท่ากับ 30,950,137.94 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 25.95 และตา่ ที่สุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุนดาเนิ นการ เท่ากับ 9,286,215.54 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 7.79

ส่วนที่ 5 ต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC)
การค านวณต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย (unit cost; UC) ของหน่ ว ยต้น ทุ น งานหลัก (functional cost centers, FCC)
ทั้ง 6 หน่ วยต้นทุน ได้จากต้นทุนรวม (full cost; FC) ของแต่ละหน่ วยต้นทุน หารด้วยจานวนการบริการหรือผลผลิต
(output) ของหน่ วยต้นทุนนั้น ซึ่งแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลักจะมีหน่ วยบริการหรือผลผลิตแตกต่างกัน จึงขอนาเสนอ
ข้อมูลแยกตามหน่ วยต้นทุนงานหลัก ดังนี้
ตารางที่ 38: แสดงต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนับสนุนและพัฒนาเครือข่าย (F1) จาแนกตาม
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวมของ F1
2,574,450.97
3,664,438.05
2,617,022.85
3,159,645.47
2,755,220.47
2,152,016.66
2,329,720.29
3,295,901.46
2,081,336.13
2,066,926.31
1,574,494.20
1,755,537.38
1,734,846.59
31,761,556.84
2,443,196.68
643,952.71

จานวนเครือข่าย
47
69
54
77
77
62
70
103
68
74
70
88
87
946

ต้นทุนต่อหน่วย
54,775.55
53,107.80
48,463.39
41,034.36
35,782.08
34,709.95
33,281.72
31,999.04
30,607.88
27,931.44
22,492.77
19,949.29
19,940.77
33,574.58

72.77
14.64

34,928.93
11,648.39

จากตารางที่ 38 แสดงต้นทุ นต่ อหน่ วยบริ การหรื อผลผลิ ต ของงานสนั บสนุ นและพัฒนาเครื อข่าย (F1)
จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานสนั บสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1)
ของศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 33,574.58 บาทต่อหน่ วยงานเครือข่ายระดับอาเภอ (สามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่
บาทห้าสิบแปดสตางค์) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 34,928.93 บาท (สามหมื่นสี่พนั เก้าร้อยยี่สิบแปดบาท
เก้าสิบสามสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11,648.39
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต สูงที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย
เท่ากับ 54,775.55 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 53,107.80 บาท และตา่ ที่สุด
คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 19,940.77 บาท
หน่ วยบริการหรือผลผลิต คือ จานวนหน่ วยงานที่ได้รบั การสนับสนุ นและพัฒนา ซึ่งแต่ละศูนย์สุขภาพจิต มี
การนับจานวนเครือข่ายในระดับย่อยที่แตกต่างกัน ในที่ นี้จึงนับจานวนเครือข่ายระดับอาเภอเป็ นเครือข่ายเดียวกัน คือ
เครื อ ข่า ยในอ าเภอเดี ยวกัน นั บ เป็ น 1 หน่ ว ยงาน ยกเว้น ศู น ย์สุ ขภาพจิต ที่ 13 นั บ จ านวนเครื อข่า ยในพื้ นที่ การ
ให้บริ การเดี ยวกันของศูนย์บริการสาธารณสุข สานั ก อนามัย กรุ งเทพมหานคร เป็ น 1 หน่ วยงาน (มีศูนย์บริ การ
สาธารณสุขทั้งหมด 68 แห่ง)

ตารางที่ 39 แสดงต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2) จาแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวมของ F2
1,730,326.70
2,424,052.75
1,440,732.05
1,700,105.13
1,746,076.98
2,163,151.77
1,461,922.29
1,377,597.81
1,219,116.66
1,042,934.49
1,162,790.68
935,389.81
565,536.18
18,969,733.29
1,459,210.25
503,250.04

จานวนเครือข่าย
54
77
47
62
70
103
70
77
74
69
88
87
68
946

ต้นทุนต่อหน่วย
32,043.09
31,481.20
30,653.87
27,421.05
24,943.96
21,001.47
20,884.60
17,890.88
16,474.55
15,114.99
13,213.53
10,751.61
8,316.71
20,052.57

72.77
14.64

20,783.96
8,023.39

จากตารางที่ 39 แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2) จาแนก
ตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุ นต่ อหน่ วยบริ การหรื อ ผลผลิ ต ของงานกากับดูแล ให้คาปรึ กษา (F2) ของศู น ย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 20,052.57 บาทต่อหน่ วยงานเครือข่ายระดับอาเภอ (สองหมื่นห้าสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) มี
ค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 20,783.96 บาท (สองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบสามบาทเก้าสิบหกสตางค์) มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8,023.39
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิตสูงที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย
เท่ากับ 32,043.09 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 31,481.20 บาท และตา่
ที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 8,316.71บาท
หน่ วยบริการหรือผลผลิต คือ จานวนหน่ วยงานที่กากับดูแลและให้คาปรึกษา ซึ่งแต่ละศูนย์สุขภาพจิตมีการ
นั บจานวนเครือข่ายในระดับย่อยที่ แตกต่างกัน ในที่นี้จึงนั บจานวนเครือข่ายระดับอาเภอเป็ นเครือข่า ยเดี ยวกันคือ
เครื อ ข่า ยในอ าเภอเดี ยวกัน นั บ เป็ น 1 หน่ ว ยงาน ยกเว้น ศู น ย์สุ ขภาพจิต ที่ 13 นั บ จ านวนเครื อข่า ยในพื้ นที่ การ
ให้บริ การเดี ยวกันของศูนย์บริการสาธารณสุข สานั กอนามัย กรุ งเทพมหานคร เป็ น 1 หน่ วยงาน (มีศูนย์บริ การ
สาธารณสุขทั้งหมด 68 แห่ง)

ตารางที่ 40: แสดงต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานบริหารระบบความรู ้ (F3) จาแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวมของ F3
1,188,153.16
892,977.57
5,380,575.83
670,580.27
1,226,005.08
1,453,948.40
964,475.82
1,166,202.67
649,265.45
636,263.75
491,216.72
755,798.76
803,462.34
16,278,925.83
1,252,225.06
1,272,014.92

จานวนเรื่อง
2
2
16
2
5
6
4
6
4
5
5
14
17
88

ต้นทุนต่อหน่วย
594,076.58
446,488.79
336,285.99
335,290.13
245,201.02
242,324.73
241,118.95
194,367.11
162,316.36
127,252.75
98,243.34
53,985.63
47,262.49
184,987.79

6.77
5.29

240,324.14
157,867.16

จากตารางที่ 40 แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานบริหารระบบความรู ้ (F3) จาแนกตาม
ศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุ นต่ อหน่ วยบริการหรือผลผลิ ต ของงานบริ หารระบบความรู ้ (F3) ของศูนย์สุขภาพจิต
เท่ากับ 184,987.79 บาทต่อเรื่อง (หนึ่ งแสนแปดหมื่นสี่พนั เก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 240,324.14 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามร้อยยีส่ ิบสี่บาทสิบสี่สตางค์) มี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 157,867.16
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิตสูงที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย
เท่ากับ 594,076.58 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 446,488.79 บาท และตา่
ที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 47,262.49 บาท
หน่ วยบริการหรือผลผลิต คือ จานวนเรื่องของงานวิจยั การพัฒนาเทคโนโลยีหรือต้นแบบ การเขียนตารา
หรือคู่มือ การจัดการความรู ้ ฯลฯ

ตารางที่ 41: แสดงต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) จาแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวมของ F4
1,459,193.17
2,635,237.71
2,723,003.14
3,033,090.17
2,450,857.24
4,188,182.92
2,112,917.78
2,363,955.29
1,782,680.02
2,047,645.20
1,722,676.57
2,509,137.45
2,723,098.47
31,751,675.15

จานวนคน x วัน
793
1,437
1,485
1,808
1,480
2,689
1,393
1,582
1,273
1,545
1,342
1,992
3,613
22,432

ต้นทุนต่อหน่วย
1,840.09
1,833.85
1,833.67
1,677.59
1,655.98
1,557.52
1,516.81
1,494.28
1,400.38
1,325.34
1,283.66
1,259.61
753.69
1,415.46

2,442,436.55
694,405.37

1,725.54
716.20

1,494.81
302.71

จากตารางที่ 41 แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) จาแนกตาม
ศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) ของศูนย์สุขภาพจิต
เท่ากับ 1,415.46 บาทต่อคนต่อวัน (หนึ่ งพันสี่รอ้ ยสิบห้าบาทสี่สิบหกสตางค์)
มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 1,494.81 บาท (หนึ่ งพันสี่รอ้ ยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 302.71
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิตสูงที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย
เท่ากับ 1,840.09 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 1,833.85 บาท และตา่ ที่สุด คือ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 753.69 บาท
หน่ วยบริการหรือผลผลิต คือ จานวนคนผูเ้ ข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาคูณจานวนวัน ที่ศูนย์สุขภาพจิตจัด
ในช่วงปี งบประมาณ 2558 เพื่อคิดออกมาเป็ นต้นทุนฝึ กอบรมและสัมมนาต่อคนต่อวัน

ตารางที่ 42: แสดงต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) จาแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวมของ F5
2,695,325.71
1,330,439.92
1,237,299.51
1,234,456.25
1,033,872.32
1,025,324.99
979,600.06
932,287.10
829,145.88
790,106.48
754,593.34
676,589.54
599,420.23
14,118,461.34
1,086,035.49
532,579.61

จานวนฐานข้อมูล
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
78

ต้นทุนต่อหน่วย
449,220.95
221,739.99
206,216.59
205,742.71
172,312.05
170,887.50
163,266.68
155,381.18
138,190.98
131,684.41
125,765.56
112,764.92
99,903.37
181,005.91

6.00
-

181,005.91
88,763.27

จากตารางที่ 42 แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) จาแนกตาม
ศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) ของศูนย์สุขภาพจิต
เท่ า กับ 181,005.91 บาทต่ อ เรื่ อ ง (หนึ่ ง แสนแปดหมื่ น หนึ่ ง พัน ห้า บาทเก้า สิ บ เอ็ ด สตางค์) มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ ศู น ย์
สุ ขภาพจิ ต เท่ า กับ 181,005.91 บาท (หนึ่ งแสนแปดหมื่ น หนึ่ งพัน ห้า บาทเก้า สิ บ เอ็ ด สตางค์) มี ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 88,763.27
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิตสูงที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย
เท่ากับ 449,220.95 บาท รองลงมาคือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 221,739.99 บาท และตา่
ที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 99,903.37 บาท
หน่ วยบริการหรือผลผลิต คือ จานวนฐานข้อมูลและเครือข่าย ซึ่งแต่ละศูนย์สุขภาพจิตมีการนั บจานวนใน
รายละเอียดที่แตกต่างกัน ในที่นี้จึงนับจานวนให้เหมือนกันทุกศูนย์สุขภาพจิต โดยมี 6 ฐานข้อมูลและเครือข่าย ดังนี้
1. ฐานข้อมูลพื้ นฐานเขตสุขภาพ
2. ฐานข้อมูลสถานการณ์สุขภาพจิตและจิตเวช
3. ฐานข้อมูลการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต
4. ฐานข้อมูลสื่อและเทคโนโลยีสุขภาพจิต
5. ฐานข้อมูลสนับสนุ นการบริหารงาน เช่น ตัวชี้ วัด บุคลากร การเงิน พัสดุ ฯลฯ
6. การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น web site, social network และสื่อต่างๆ

ตารางที่ 43: แสดงต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) จาแนกตามศูนย์
สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวมของ F6
จานวน MCATT ระดับอาเภอ
3,204,912.20
77
1,031,852.69
47
867,323.76
74
763,786.04
70
892,804.70
103
536,299.97
62
563,441.47
69
414,531.25
70
496,342.58
87
332,279.82
68
261,883.12
77
135,007.08
54
117,528.93
88
9,617,993.61
946
739,845.66
795,161.40

72.77
14.64

ต้นทุนต่อหน่วย
41,622.24
21,954.31
11,720.59
10,911.23
8,668.01
8,650.00
8,165.82
5,921.87
5,705.09
4,886.47
3,401.08
2,500.13
1,335.56
10,167.01
10,418.65
10,752.66

จากตารางที่ 43 แสดงต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ของงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) จาแนกตามศูนย์
สุ ขภาพจิต พบว่า ต้นทุ นต่ อหน่ วยบริ การหรื อผลผลิ ต ของงานวิกฤตสุ ขภาพจิต (F6) ของศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ
10,167.01 บาทต่ อที ม MCATT ระดับอาเภอ (หนึ่ งหมื่นหนึ่ งร้อยหกสิ บเจ็ดบาทหนึ่ งสตางค์) มีค่าเฉลี่ ยต่ อศู น ย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 10,418.65 บาท (หนึ่ งหมื่นสี่รอ้ ยสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
10,752.66
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่มีตน้ ทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิตสูงที่สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย
เท่ากับ 41,622.24 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 21,954.31 บาท และตา่ ที่สุด
คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 1,335.56 บาท
หน่ วยบริการหรือผลผลิต คือ จานวนทีม MCATT (mental health crisis assessment and treatment team)
ระดับอาเภอที่มีการจัดตั้งขึ้ น เนื่ องจากงานวิกฤตสุขภาพจิตไม่ใช่การออกหน่ วยอย่างเดียว แต่ เป็ นการทางานเป็ นทีม
ร่วมกับ MCATT ระดับอาเภอ และงานประกอบด้วย การประชุมเตรียมการ วางแผน ซ้อมแผน การออกหน่ วยร่วมกับ
เครือข่าย การจัดทารายงาน ฯลฯ การออกหน่ วยแต่ละครั้งมีขนาดงานและรายละเอียดที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถ
นับเป็ นจานวนครั้งได้
ทั้งนี้ ทีม MCATT ระดับอาเภอ ของเขตสุขภาพต่างๆ ทั้ง 12 เขต นั บตามจานวนอาเภอในพื้ นที่ รบั ผิดชอบ
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นับตามจานวนศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งมีอยู่ 68 แห่ง

ตารางที่ 44: แสดงต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหน่วยต้นทุนงานหลัก จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ต้นทุนต่อหน่วย (UC)

UC (F1)
31,999.04
54,775.55
48,463.39
33,281.72
34,709.95
53,107.80
35,782.08
19,940.77
19,949.29
22,492.77
27,931.44
41,034.36
30,607.88
33,574.58

UC (F2)
21,001.47
30,653.87
32,043.09
20,884.60
27,421.05
15,114.99
17,890.88
10,751.61
13,213.53
24,943.96
16,474.55
31,481.20
8,316.71
20,052.57

UC (F3)
194,367.11
241,118.95
127,252.75
47,262.49
594,076.58
98,243.34
446,488.79
335,290.13
53,985.63
245,201.02
242,324.73
336,285.99
162,316.36
184,987.79

UC (F4)
753.69
1,840.09
1,833.67
1,677.59
1,325.34
1,283.66
1,259.61
1,400.38
1,833.85
1,655.98
1,494.28
1,557.52
1,516.81
1,415.46

UC (F5)
172,312.05
205,742.71
99,903.37
138,190.98
221,739.99
112,764.92
155,381.18
125,765.56
163,266.68
131,684.41
206,216.59
449,220.95
170,887.50
181,005.91

UC (F6)
8,668.01
21,954.31
2,500.13
5,921.87
8,650.00
8,165.82
3,401.08
5,705.09
1,335.56
10,911.23
11,720.59
41,622.24
4,886.47
10,167.01

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

34,928.93
11,648.39

20,783.96
8,023.39

240,324.14
157,867.16

1,494.81
302.71

181,005.91
88,763.27

10,418.65
10,752.66

จากตารางที่ 44 แสดงต้นทุนต่อหน่ วยของแต่ละหน่ วยต้นทุนงานหลัก จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า
ต้นทุนต่อหน่ วย (UC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) ทั้ง 6 หน่ วย เป็ นดังนี้
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 33,574.58 บาทต่อหน่ วยงาน มีค่าเฉลี่ย
ต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 34,928.93 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11,648.39
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 20,052.57 บาทต่อหน่ วยงาน มีค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 20,783.96 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8,023.39
งานบริ หารระบบความรู ้ (F3) มีตน้ ทุ น ต่ อหน่ วย เท่ ากับ 184,987.79 บาทต่ อเรื่ อง มีค่าเฉลี่ ยต่ อศู น ย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 240,324.14 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 157,867.16
งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 1,415.46 บาทต่อคนต่อวัน มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 1,494.81 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 302.71
งานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 181,005.91 บาทต่อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยต่ อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 181,005.91 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 88,763.27
งานวิ ก ฤตสุ ขภาพจิ ต (F6) มี ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย เท่ า กับ 10,167.01 บาทต่ อ ที ม MCATT ระดับ อ าเภอ มี
ค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 10,418.65 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10,752.66

การคานวณต้นทุนต่อหน่ วย (UC) ของงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ในภาพรวมระดับประเทศ คิดจากต้นทุนทั้งหมดของแต่ละศูนย์สุขภาพจิต หารด้วยจานวนอาเภอ และจานวนประชากร
ในพื้ นที่รบั ผิดชอบ ดังนี้
ตารางที่ 45: แสดงต้นทุนต่ออาเภอในพื้ นที่รบั ผิดชอบ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวม
21,052,694.87
8,705,160.95
8,441,043.76
8,954,660.05
6,766,660.36
8,871,872.22
9,208,569.93
8,551,326.01
8,161,296.86
8,729,103.52
11,275,031.39
7,406,493.53
6,374,432.61
122,498,346.06
9,422,949.70
3,696,595.54

จานวนอาเภอ
77
47
54
62
50
70
74
70
69
77
103
88
87
928

ต้นทุนต่อหน่วย
273,411.62
185,216.19
156,315.63
144,430.00
135,333.21
126,741.03
124,440.13
122,161.80
118,279.66
113,364.98
109,466.32
84,164.70
73,269.34
132,002.53

71.38
15.92

135,891.89
50,292.10

จากตารางที่ 45 แสดงต้นทุนต่ออาเภอในพื้ นที่รบั ผิดชอบ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุนของศูนย์
สุขภาพจิตต่ออาเภอ เท่ากับ 132,002.53 บาท (หนึ่ งแสนสามหมื่นสองพันสองบาทห้าสิบสามสตางค์)
ต้นทุนของศูนย์สุขภาพจิตต่ออาเภอในพื้ นที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 135,891.89
บาท (หนึ่ งแสนสามหมื่ น ห้า พัน แปดร้อยเก้า สิ บเอ็ ด บาทแปดสิ บ เก้าสตางค์) มี ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ า กับ
50,292.10
โดยศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต ที่ มี ต ้น ทุ น ต่ อ อ าเภอสู ง ที่ สุ ด คื อ ศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต ที่ 12 มี ต ้น ทุ น ต่ อ อ าเภอ เท่ า กับ
273,411.62 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 มีตน้ ทุนต่ออาเภอ เท่ากับ 185,216.19 บาท และตา่ ที่สุด คือ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีตน้ ทุนต่ออาเภอ เท่ากับ 73,269.34 บาท
โดยจานวนอาเภอในที่นี้อ้างอิงตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง แจ้งข้อมูลทางการปกครอง ลงวันที่ 5
มีนาคม 2558 มีอาเภอทั้งประเทศ รวม 878 อาเภอ รวมกับกรุงเทพมหานคร อีก 50 เขต

ตารางที่ 46: แสดงต้นทุนต่อหัวประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย ( X )
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ต้นทุนรวม
21,052,694.87
8,441,043.76
8,705,160.95
9,208,569.93
11,275,031.39
8,551,326.01
8,954,660.05
8,729,103.52
8,871,872.22
8,161,296.86
6,766,660.36
6,374,432.61
7,406,493.53
122,498,346.06

จานวนประชากร
4,843,390
3,037,033
3,469,735
4,361,257
5,744,553
4,594,512
5,169,373
5,070,648
5,187,067
5,804,883
5,692,284
5,523,674
6,761,355
65,259,764

ต้นทุนต่อหน่วย
4.35
2.78
2.51
2.11
1.96
1.86
1.73
1.72
1.71
1.41
1.19
1.15
1.10
1.88

9,422,949.70
3,696,595.54

5,019,981.85
996,386.43

1.97
0.87

จากตารางที่ 46 แสดงต้นทุนต่อหัวประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ต้นทุน
ของศูนย์สุขภาพจิตต่อหัวประชากร เท่ากับ 1.88 บาท (หนึ่ งบาทแปดสิบแปดสตางค์)
ต้นทุนของศูนย์สุขภาพจิตต่อหัวประชากร มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 1.97 บาท (หนึ่ งบาทเก้าสิบ
เจ็ดสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87
โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ มีตน้ ทุ นต่ อหัวประชากรสูงที่ สุด คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 มีตน้ ทุ นต่ อหัวประชากร
เท่ากับ 4.35 บาท รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 มีตน้ ทุนต่อหัวประชากร เท่ากับ 2.78 บาท และตา่ ที่สุด คือ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีตน้ ทุนต่อหัวประชากร เท่ากับ 1.10 บาท
โดยจ านวนประชากรในที่ นี้ อ้า งอิ งตามจ านวนประชากรในทะเบี ยนราษฎร์ ของส านั ก ทะเบี ยนราษฎร์
กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต
ทัว่ ประเทศ จานวน 13 แห่ง เป็ นการวิจัยเชิ งพรรณนา โดยเก็บข้อมูลย้อนหลังในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี งบประมาณ (1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ก าหนดหน่ ว ยต้น ทุ น โดยแบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม คื อ หน่ ว ยต้น ทุ น งานหลัก (functional cost centers; FCC) 6
หน่ วย และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost centers; SCC) 6 หน่ วย รวบรวมต้นทุนทางตรงของหน่ วยงาน
ซึ่งมี 3 หมวด คือ ต้นทุนค่าแรง (labor cost; LC) ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost; MC) และต้นทุนค่าลงทุน (capital
cost; CC) รวมเป็ นต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC)
ต้นทุนทางตรงทั้งหมดจากหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น ซึ่งเป็ นหน่ วยต้นทุนชัว่ คราว (transient cost center)
ปั นส่วนมาเป็ นต้นทุนทางอ้อมให้กบั หน่ วยต้นทุนงานหลัก ซึ่งเป็ นหน่ วยรับต้นทุน (absorbing cost center) โดยวิธีการ
กระจายโดยตรง (direct distribution method)
ต้นทุ นรวม (full cost; FC) ได้จากผลรวมของต้น ทุ น ทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) ของหน่ ว ย
ต้นทุนงานหลัก กับต้นทุนทางอ้อม (indirect cost; IDC) ที่ได้รบั ปั นส่วนจากหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น
ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือหน่ วยผลผลิต (unit cost; UC) ได้จากต้นทุนรวม (FC) หารด้วยจานวนบริการ
หรือผลผลิต ที่เกิดขึ้ นจากหน่ วยต้นทุนนั้นๆ
ต้นทุ นทั้งหมด (total cost; TC) ของศูนย์สุขภาพจิต สามารถคานวณจาก ต้นทุ นต่ อหน่ วย (UC) คูณด้วย
จานวนบริการหรือผลผลิต ซึ่งสามารถนามาคานวณต้นทุนที่ตอ้ งใช้ในปี งบประมาณถัดไป เมื่อกาหนดเป้ าหมายบริการ
หรือผลผลิตที่ชดั เจน
ต้นทุนทั้งหมด (TC) ของศูนย์สุขภาพจิต เทียบเท่ากับ ผลรวมของต้นทุนทางตรง (TDC) ของทุกหน่ วยต้นทุน
ทั้ง 12 หน่ วยต้นทุน และเท่ากับผลรวมของต้นทุนรวม (FC) ของทั้ง 6 หน่ วยต้นทุนงานหลัก

สรุปผลการวิจยั
ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC)
ต้น ทุ น ทางตรงทั้ ง หมด (TDC) ของทุ ก หน่ ว ยต้น ทุ น ของศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต ทั้ ง 13 แห่ ง รวมกัน เท่ า กับ
122,498,346.06 บาท (หนึ่ งร้อยยีส่ ิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสตางค์) มีค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 9,422,949.70 บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) มี
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 3,696,595.54 แบ่ งเป็ นหน่ วยต้นทุ นงานหลัก (FCC) เท่ ากับ 76,596,803.13
บาท คิดเป็ นร้อยละ 62.53 ของต้นทุนทั้งหมด หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) เท่ากับ 45,901,542.93 บาท คิด
เป็ นร้อยละ 37.47 ของต้นทุนทั้งหมด
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของต้นทุน คิดเป็ นร้อยละของค่าแรง (LC): ค่าวัสดุ (MC): ค่าลงทุน (CC)
เท่ากับ 63.69 : 33.68 : 2.63 โดยหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) มีสดั ส่วนต้นทุนค่าแรงสูงสุด คิดเป็ นร้อยละ 60.93
และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) มีสดั ส่วนต้นทุนค่าแรงสูงสุดเช่นเดียวกัน คิดเป็ นร้อยละ 68.30
โดยแต่ละองค์ประกอบของต้นทุน พบว่ามีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ ต้นทุนค่าแรง (LC) มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 39,010,794.55 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10,833,427.50 ต้นทุนค่าวัสดุ (MC) มี
ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 20,629,254.10 บาท มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 10,673,507.77 และต้นทุ นค่าลงทุน
(CC) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1,609,124.39 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 197,891.38
ต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 5,892,061.78
บาท (ห้า ล้า นแปดแสนเก้า หมื่ น สองพัน หกสิ บ เอ็ ด บาทเจ็ ด สิ บ แปดสตางค์) มี ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ า กับ
1,732,856.80 คิดเป็ นร้อยละของค่าแรง (LC): ค่าวัสดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากับ 60.93 : 36.79 : 2.28
โดยแต่ ละองค์ประกอบของต้นทุ นงานหลัก (FCC) มีตน้ ทุ นค่าแรง (LC) เฉลี่ ยต่ อศูนย์สุขภาพจิต เท่ ากับ
3,590,091.12 บาท มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 1,051,681.20 ต้น ทุ น ค่ า วั ส ดุ (MC) เฉลี่ ย ต่ อ ศู น ย์
สุ ขภาพจิต เท่ ากับ 2,167,427.99 บาท มีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ 1,075,694.86 และต้นทุ นค่าลงทุ น
(CC) เฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 134,542.67 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 96,770.84
ต้น ทุ น ทางตรงทั้ ง หมดของหน่ ว ยต้น ทุ น งานสนั บ สนุ น (SCC) มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ ศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต เท่ า กับ
3,530,887.92 บาท (สามล้า นห้า แสนสามหมื่ น แปดร้อ ยแปดสิ บเจ็ ด บาทเก้า สิ บสองสตางค์) มี ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2,141,286.69 คิดเป็ นร้อยละของค่าแรง (LC): ค่าวัสดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) เท่ากับ 68.30 :
28.50 : 3.20
โดยแต่ละองค์ประกอบของต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) มีตน้ ทุนค่าแรง (LC) เฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ
2,411,569.58 บาท มี ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน เท่ า กั บ 1,024,004.49 ต้น ทุ น ค่ า วั ส ดุ (MC) เฉลี่ ย ต่ อ ศู น ย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 1,006,303.41 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1,229,815.61 และต้นทุนค่าลงทุน
(CC) เฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 113,014.93 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 110,985.47
ต้นทุนรวม (full cost; FC)
ต้นทุนรวม (FC) เป็ นผลรวมของต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC) กับต้นทุนทางอ้อมจากการ
กระจาย (indirect cost; IDC) พบว่า ต้นทุนรวม ของหน่ วยต้นทุนงานหลักทั้ง 6 หน่ วย เท่ากับ 122,498,346.06
บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบหกบาทหกสตางค์) โดยแยกเป็ น ต้นทุนทางตรง
ทั้งหมด (TDC) เท่ ากับ 76,596,803.13 บาท (เจ็ดสิ บหกล้านห้าแสนเก้าหมื่น หกพันแปดร้อยสามบาทสิ บ สาม
สตางค์) คิดเป็ นร้อยละ 62.53 และต้นทุนทางอ้อม (IDC) ที่ได้จากการปั นส่วน เท่ากับ 45,901,542.93 บาท (สี่สิบ
ห้าล้านเก้าแสนหนึ่ งพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสามสตางค์) คิดเป็ นร้อยละ 37.47

ต้นทุนรวม (FC) มีค่าเฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุนหลัก เท่ากับ 20,416,391.01 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่ งหมื่น
หกพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหนึ่ งสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9,302,496.39
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนรวมสูงที่สุด เท่ากับ 31,761,556.84 บาท คิดเป็ นร้อยละ
25.93 รองลงมา คือ งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุ นรวม เท่ ากับ 31,751,675.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ
25.92 และตา่ ที่สุด คือ งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 9,617,993.61 บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.85
ส่วนงานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 18,969,733.29 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.49
งานบริหารระบบความรู ้ (F3) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 16,278,925.83 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.29 และงานข้อมูล และ
สารสนเทศ (F5) มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 14,118,461.34 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.53
ต้นทุนดาเนินการ (operating cost; OC)
ต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC) เป็ นผลรวมของต้นทุนทางตรงทั้งหมด และต้นทุนทางอ้อมที่ได้รับ
ปั นส่วนจากหน่ วยงานอื่น โดยคิดเฉพาะต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุของหน่ วยต้นทุน โดยไม่รวมต้นทุนค่าลงทุน
พบว่า ต้นทุนดาเนิ นการ (OC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เท่ากับ 119,280,097.29 บาท (หนึ่ งร้อยสิบเก้าล้าน
สองแสนแปดหมื่นเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้าสตางค์) โดยแยกเป็ น ต้นทุนค่าแรง (LC) เท่ากับ 78,021,589.09 บาท
และต้นทุนค่าวัสดุ (MC) เท่ากับ 41,258,508.20 บาท
ต้น ทุ น ดาเนิ น การ (OC) มี ค่ า เฉลี่ ยต่ อ ศู น ย์สุ ขภาพจิ ต เท่ า กับ 9,175,392.10 บาท มี ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 3,751,506.91
ต้นทุนดาเนิ นการทางตรง ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก (Direct OC) เท่ากับ 74,847,748.41 บาท และต้นทุน
ดาเนิ นการทางอ้อม ที่ได้จากการปั นส่วนของหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (Indirect OC) เท่ากับ 44,432,348.88 บาท
มีค่าเฉลี่ยต่อหน่ วยต้นทุนงานหลัก เท่ากับ 19,880,016.22 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 9,143,912.33
ต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC)
ต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือหน่ วยผลผลิต (unit cost; UC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง มีดงั นี้
งานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 33,574.58 บาทต่อหน่ วยงาน มีค่าเฉลี่ย
ต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 34,928.93 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 11,648.39
งานกากับดูแล ให้คาปรึกษา (F2) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 20,052.57 บาทต่อหน่ วยงาน มีค่าเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 20,783.96 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 8,023.39
งานบริ หารระบบความรู ้ (F3) มีตน้ ทุ นต่ อหน่ วย เท่ ากับ 184,987.79 บาทต่ อเรื่ อง มีค่าเฉลี่ ยต่ อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 240,324.14 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 157,867.16
งานฝึ กอบรมและสัมมนา (F4) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 1,415.46 บาทต่อคนต่อวัน มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 1,494.81 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 302.71
งานข้อมูลและสารสนเทศ (F5) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 181,005.91 บาทต่อเรื่อง มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 181,005.91 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 88,763.27
งานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 10,167.01 บาทต่อทีม MCATT มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เท่ากับ 10,418.65 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 10,752.66
ต้นทุนต่ออาเภอในพื้ นที่รับผิดชอบ ของศูนย์สุขภาพจิต มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 132,002.53 บาทต่อ
อาเภอ มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 135,891.89 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 50,292.10
ต้นทุนต่อหัวประชากรในพื้ นที่รับผิดชอบ ของศูนย์สุขภาพจิต มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 1.88 บาทต่อหัว
ประชากร มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 1.97 บาท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.87

ต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC)
ต้นทุนทั้งหมด (TC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เทียบเท่ากับ ผลรวมของต้นทุนทางตรง (TDC) ของทุก
หน่ วยต้นทุน ทั้ง 13 แห่ง ซึ่งเท่ากับ 122,498,346.06 บาท (หนึ่ งร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อย
สี่สิบหกบาทหกสตางค์) แบ่งเป็ นหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) เท่ากับ 76,596,803.13 บาท คิดเป็ นร้อยละ 62.53
ของต้นทุ นทั้งหมด หน่ วยต้นทุ นงานสนั บสนุ น (SCC) เท่ ากับ 45,901,542.93 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.47 ของ
ต้นทุนทั้งหมด
ต้นทุนทั้งหมด (TC) ของศูนย์สุขภาพจิต มีค่าเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต เท่ากับ 9,422,949.70 บาท (เก้า
ล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,696,595.54
ทั้งนี้ ยังไม่ได้รวมเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13
แห่ง จานวนเงิน 5,492,326.73 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยยีส่ ิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

อภิปรายผล
การวิ เคราะห์ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย งานส่ งเสริ ม และป้ อ งกัน ด้า นสุ ขภาพจิ ต ศู น ย์สุ ขภาพจิ ต กรมสุ ขภาพจิ ต
ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งนี้ นั บเป็ นการศึกษาวิจยั ครั้งที่ 5 ของศูนย์สุขภาพจิต ซึ่งในการศึกษาวิจยั 2 ครั้งแรก
ทาการศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยงานส่งเสริมและป้ องกันปั ญหาสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตเขต ปี งบประมาณ พ.ศ.2548
และ พ.ศ.2550 โดย นพ.มล.สมชาย จักรพันธุ ์ และคณะ และครั้งที่ 3-4 การวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริม
และป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 โดย นพ.ทวีศกั ดิ์
สิริรตั น์เรขา และคณะ
การแบ่งประเภทของหน่ วยต้นทุน (cost centers) ของศูนย์สุขภาพจิต มีความแตกต่างจากการศึกษาต้นทุน
ต่อหน่ วยของโรงพยาบาลจิตเวช เนื่ องจากโครงสร้างของศูนย์สุขภาพจิตไม่ซบั ซ้อน มีเพียง 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายบริหารทัว่ ไป
และกลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต จึงแบ่งหน่ วยต้นทุนออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (support cost
centers; SCC) และหน่ วยต้นทุนงานหลัก (functional cost centers; FCC)
ในขณะที่ โครงสร้างของโรงพยาบาลจิตเวชมีความซับซ้อนกว่า และมีบริ การหลายรูปแบบ ทั้งผูป้ ่ วยนอก
ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยจิตเวชฉุ กเฉิ น ผูป้ ่ วยรับยาทางไปรษณี ย์ งานส่ งเสริ มและป้ องกัน งานวิชาการและฝึ กอบรม ฯลฯ
การศึ ก ษาวิจัย ส่ ว นใหญ่ จึงแบ่ งหน่ วยต้น ทุ นออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ หน่ ว ยงานที่ ไม่ ก่ อให้เกิ ด รายได้ (non-revenue
producing cost centers; NRPCC), หน่ วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้ (revenue producing cost centers; RPCC) และหน่ วย
บริการผูป้ ่ วย (patient service cost centers; PS) เช่น การศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริ การผูป้ ่ วย โรงพยาบาลสวนปรุง
(สุวฒ
ั น์ มหัตนิ รนั ดร์กุล และคณะ, 2542), การศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต (พรเทพ ศิริ
วนารั ง สรรค์ และคณะ, 2543), การศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยบริ ก ารของสถาบั น พัฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร์
ปี งบประมาณ 2547 (สมัย ศิริทองถาวร และคณะ, 2548), การศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยบริการสุขภาพจิต โรงพยาบาล
ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ปี งบประมาณ 2547 (ธีรารัตน์ แทนขา และตวงพร แจ่มแจ้ง , 2549), การศึกษาต้นทุนต่อ
หน่ วยงานบริการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ปี งบประมาณ 2549 (ทวี ตั้งเสรี และคณะ, 2550)
ต้นทุนทางตรงทั้งหมด (total direct cost; TDC)
เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนค่าแรง (LC): ค่าวัสดุ (MC): ค่าลงทุน (CC) ของต้นทุนทั้งหมด พบว่า มีสดั ส่วน
ต้นทุนค่าแรงสูงสุด ทั้งหน่ วยต้นทุนงานหลัก (FCC) และหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น (SCC) ก็มีสดั ส่วนต้นทุนค่าแรง
สูงสุดเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาต้นทุนของโรงพยาบาลจิตเวชต่างๆ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ซึ่งส่วนใหญ่
มีตน้ ทุนค่าแรงในสัดส่วนสูงสุด ยกเว้นเพียงบางหน่ วยงานที่มีสดั ส่วนต้นทุนค่าวัสดุสูง เนื่ องจากมีวสั ดุทางการแพทย์
และเวชภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงเข้ามารวมอยู่ดว้ ย ส่วนต้นทุนค่าลงทุนของศูนย์สุขภาพจิตจะมีสัดส่วนตา่ สุดเช่นเดี ยวกับ
โรงพยาบาลจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิตมีสัดส่วนต้นทุ นค่าลงทุ นตา่ เนื่ องจากส่วนใหญ่เป็ นพื้ นที่สานั กงาน มีขนาดเล็ก
ครุภณ
ั ฑ์ส่วนใหญ่เป็ นครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ราคาไม่สูง ไม่มีครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2557 (ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา และคณะ, 2558) พบว่า เป็ นดังนี้

ตารางที่ 47: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ
พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าแรง (LC)
63.05
65.21
63.69

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าวัสดุ (MC)
33.04
31.77
33.68

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าลงทุน (CC)
3.90
3.03
2.63

63.98
1.11

32.83
0.97

3.19
0.65

จากตารางที่ 47 แสดงร้อ ยละของต้น ทุ น ค่ า แรง ค่ า วัส ดุ ค่ า ลงทุ น ของศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต เปรี ย บเที ย บ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 พบว่า สัดส่วนขององค์ประกอบต้นทุนค่าแรง (LC): ค่าวัสดุ (MC): ค่าลงทุน (CC)
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่แตกต่างจากสัดส่วนขององค์ประกอบต้นทุน ในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.
2557 คือ มีตน้ ทุนค่าแรงสูงที่สุด ต้นทุนค่าวัสดุรองลงมา และต้นทุนค่าลงทุนตา่ ที่สุด
ร้อยละของต้นทุนค่าแรง (LC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 63.69 ลดลงจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 65.21 พบว่าลดลงร้อยละ 2.33 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 63.98
ร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 33.68 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 31.77 พบว่าเพิ่มขึ้ นร้อยละ 6.01 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 32.83
ร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน (CC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 2.63 ลดลงจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 3.03 พบว่าลดลงร้อยละ 13.20 และลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งเท่ากับ 3.90 โดย
สัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่ อง มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 3.19

ตารางที่ 48: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของหน่วยต้นทุนงานหลัก (FCC) เปรียบเทียบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าแรง (LC)
55.52
57.06
60.93

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าวัสดุ (MC)
41.39
40.73
36.79

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าลงทุน (CC)
3.09
2.20
2.28

57.84
2.79

39.64
2.49

2.52
0.49

จากตารางที่ 48 แสดงร้อ ยละของต้น ทุ น ค่ า แรง ค่ า วัส ดุ ค่ า ลงทุ น ของหน่ ว ยต้น ทุ น งานหลัก ( FCC)
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 พบว่า สัดส่วนขององค์ประกอบต้นทุนค่าแรง (LC): ค่าวัสดุ (MC): ค่า
ลงทุน (CC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่แตกต่างจากสัดส่วนขององค์ประกอบต้นทุนในปี งบประมาณ พ.ศ.2556
และ พ.ศ.2557 คือ ต้นทุนค่าแรงสูงที่สุด ต้นทุนค่าวัสดุรองลงมา และต้นทุนค่าลงทุนตา่ ที่สุด
ร้อยละของต้นทุนค่าแรง (LC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 60.93 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 57.06 พบว่าเพิ่มขึ้ นร้อยละ 6.78 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 57.84
ร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 36.79 ลดลงจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 40.73 พบว่าลดลงร้อยละ 9.67 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 39.64
ร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน (CC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 2.28 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 2.20 พบว่าเพิ่มขึ้ นร้อยละ 3.64 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 2.52

ตารางที่ 49: แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของหน่วยต้นทุนงานสนับสนุน (SCC)
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าแรง (LC)
78.63
81.92
68.30

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าวัสดุ (MC)
15.79
13.36
28.50

ร้อยละของ
ต้นทุนค่าลงทุน (CC)
5.59
4.72
3.20

76.28
7.11

19.22
8.13

4.50
1.21

จากตารางที่ 49 แสดงร้อยละของต้นทุนค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ของหน่ วยต้นทุนงานสนั บสนุ น (SCC)
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 สัดส่วนขององค์ประกอบต้นทุนค่าแรง (LC): ค่าวัสดุ (MC): ค่าลงทุน
(CC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ไม่แตกต่างจากสัดส่วนขององค์ประกอบต้นทุนในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ
พ.ศ.2557 คือ ต้นทุนค่าแรงสูงที่สุด ต้นทุนค่าวัสดุรองลงมา และต้นทุนค่าลงทุนตา่ ที่สุด
ร้อยละของต้นทุนค่าแรง (LC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 68.30 ลดลงจากเดิ ม ในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 81.92 พบว่าลดลงร้อยละ 16.63 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 76.28
ร้อยละของต้นทุนค่าวัสดุ (MC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 28.50 เพิ่มขึ้ นจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 13.36 พบว่าเพิ่มขึ้ นร้อยละ 113.32 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 19.22
ร้อยละของต้นทุนค่าลงทุน (CC) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เท่ากับ 3.20 ลดลงจากเดิมในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งเท่ากับ 4.72 พบว่าลดลงร้อยละ 32.20 มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 4.50

ต้นทุนรวม (full cost; FC)
ต้นทุนรวม (FC) แยกเป็ นต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่ วยต้นทุนงานหลักทั้ง 6 หน่ วย และต้นทุน
ทางอ้อม (IDC) ที่ได้จากการปั นส่วนจากหน่ วยต้นทุนงานสนั บสนุ นทั้ง 6 หน่ วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ
พ.ศ.2556-2557 พบว่า เป็ นดังนี้
ตารางที่ 50: แสดงร้อยละของต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่วยต้นทุนงานหลัก และต้นทุนทางอ้อมที่ได้จากการ
ปั นส่วน เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

TDC (FCC)
ร้อยละ
62,725,460.00 67.40
74,143,255.54 67.24
76,596,803.13 65.53
71,155,172.89
7,402,703.46

65.51

IDC (SCC)
ร้อยละ
30,335,116.00 32.60
36,125,140.67 32.76
45,901,542.93 37.47
37,453,933.20
7,867,825.56

34.49

FC
93,060,576.00
110,268,396.21
122,498,346.06

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00

108,609,106.09
14,788,864.37

100.00

จากตารางที่ 50 แสดงร้อยละของต้นทุนทางตรงทั้งหมดของหน่ วยต้นทุนงานหลัก และต้นทุนทางอ้อมที่ได้
จากการปั นส่วน เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 พบว่า
ต้นทุ นรวม (FC) ของหน่ วยต้นทุ นงานหลักทั้ง 6 หน่ วย เท่ ากับ 122,498,346.06 บาท โดยแยกเป็ น
ต้น ทุ น ทางตรงทั้งหมด (TDC) เท่ า กับ 76,596,803.13 บาท คิ ด เป็ นร้อ ยละ 65.53 และต้น ทุ น ทางอ้อม (IDC)
ที่ได้จากการปั นส่วน เท่ากับ 45,901,542.93 บาท คิดเป็ นร้อยละ 37.47
เมื่อเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ 2557 พบว่าร้อยละของต้นทุนทางตรงทั้งหมด (TDC)
ของหน่ วยต้นทุนงานหลัก สูงกว่าต้นทุนทางอ้อม (IDC) ที่ได้จากการปั นส่วนจากหน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ น ในสัดส่วน
ที่ใกล้เคียงกัน ทั้ง 3 ปี งบประมาณ
ต้นทุนรวม (FC) จากการศึกษาในครั้งนี้ มีตน้ ทุนเพิ่มขึ้ นจากปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 อย่าง
ต่อเนื่ อง มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 108,609,106.09 บาท โดยที่ตน้ ทุนทางตรงทั้งหมด (TDC) ของหน่ วย
ต้นทุนงานหลัก มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 71,155,172.89 บาท และต้นทุนทางอ้อม (IDC) ที่ได้จากการ
ปั นส่วนจากหน่ วยต้นทุนงานสนั บสนุ น มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 37,453,933.20 บาท พบว่ามีตน้ ทุน
เพิ่มขึ้ นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

ต้นทุนดาเนินการ (operating cost; OC)
ต้นทุนดาเนิ นการ (operating cost; OC) คิดเฉพาะต้นทุนค่าแรง และต้นทุนค่าวัสดุของหน่ วยต้นทุน โดย
ไม่รวมต้นทุนค่าลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2557 พบว่า เป็ นดังนี้
ตารางที่ 51: แสดงต้นทุนดาเนินการของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนค่าแรง (LC)
58,679,018.96
71,902,141.78
78,021,589.09

ต้นทุนค่าวัสดุ (MC)
30,748,081.27
35,027,453.95
41,258,508.20

ต้นทุนดาเนินการ (OC)
89,427,100.23
106,929,595.73
119,280,097.29

69,534,249.94
9,886,300.55

35,678,014.47
5,285,327.83

105,212,264.42
15,000,409.28

จากตารางที่ 51 แสดงต้นทุนดาเนิ นการของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
พบว่ า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ต้น ทุ น ด าเนิ น การ (OC) ของศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต รวมทั้ง 13 แห่ ง เพิ่ ม ขึ้ นจาก
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 อย่างต่อเนื่ อง โดยมีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 105,212,264.42
บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15,000,409.28
เมื่อแยกองค์ประกอบของต้นทุนดาเนิ นการ พบว่า ต้นทุนค่าแรง (LC) เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีค่าเฉลี่ย 3
ปี งบประมาณ เท่ากับ 69,534,249.94 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 9,886,300.55 และต้นทุนค่าวัสดุ (MC)
เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 35,678,014.47 บาท มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5,285,327.83

ตารางที่ 52: แสดงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนดาเนินการของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2558 จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปี 2557
ปี 2558
ผลต่าง
เปลี่ยนแปลง (%)
4,298,225.05
5,816,732.61
1,518,507.56
35.33
6,904,610.31
8,678,360.99
1,773,750.68
25.69
6,551,075.77
8,039,317.25
1,488,241.48
22.72
9,219,059.31
11,174,231.41
1,955,172.10
21.21
17,254,303.73
20,901,901.66
3,647,597.93
21.14
7,111,131.34
8,222,767.20
1,111,635.86
15.63
5,887,538.12
6,551,979.42
664,441.30
11.29
8,307,433.15
9,183,405.76
875,972.61
10.54
8,392,848.75
8,801,149.23
408,300.48
4.86
8,428,563.55
8,475,585.55
47,022.00
0.56
7,334,533.79
7,200,471.03
-134,062.76
-1.83
8,518,765.35
8,139,873.01
-378,892.34
-4.45
8,721,507.51
8,094,322.17
-627,185.34
-7.19
106,929,595.73 119,280,097.29 12,350,501.56
11.55
8,225,353.52
3,032,986.38

9,175,392.10
3,751,506.91

หมายเหตุ: ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ศูนย์สุขภาพจิตใหม่ ในตารางนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนเลขที่ศูนย์สุขภาพจิต
ใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ใหม่ให้ตรงกันกับปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบศูนย์สุขภาพจิตเดียวกันได้

จากตารางที่ 52 แสดงร้อ ยละของการเปลี่ ยนแปลงต้น ทุ น ดาเนิ นการของศู น ย์สุขภาพจิ ต เปรี ยบเที ยบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2558 จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ต้นทุนดาเนิ นการ
(OC) ของศูนย์สุขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง เพิ่มขึ้ นจากปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ร้อยละ 11.55
เมื่อจาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีรอ้ ยละของต้นทุ นดาเนิ นการที่ เพิ่มขึ้ นสูงที่ สุด คือ
เพิ่มขึ้ น 1,518,507.56 บาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 35.33 รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีรอ้ ยละของต้นทุน
ดาเนิ นการที่ เพิ่มขึ้ น 1,773,750.68 บาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 25.69 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีรอ้ ยละของต้นทุน
ดาเนิ นการเพิ่มขึ้ น ตา่ ที่สุด คือ ลดลง 627,185.34 บาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 7.19
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 มีรอ้ ยละของต้นทุนดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ ลดลง 47,022.00 บาท คิด
เป็ นลดลงร้อยละ 0.56
ต้นทุ นดาเนิ นการของศูนย์สุขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งมีค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ
9,175,392.10 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,751,506.91 แตกต่างจากต้นทุนดาเนิ นการในปี งบประมาณ
พ.ศ.2557 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8,225,353.52 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,032,986.38 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)

ต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือหน่วยผลผลิต (unit cost; UC)
ต้นทุ นต่ อหน่ วยบริ การหรือหน่ วยผลผลิ ต (UC) ที่ ได้จากการศึ กษาครั้งนี้ สามารถนามาเปรียบเที ยบกับ
การศึ กษาในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ได้ เนื่ องจากมีการแบ่ งหน่ วยต้นทุ นงานหลัก และกาหนด
หน่ วยบริการหรือผลผลิตเหมือนกัน ทั้ง 6 หน่ วยต้นทุนงานหลัก ดังนี้
ตารางที่ 53: แสดงต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหน่วยต้นทุนงานหลัก เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.25562558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558

UC (F1)
32,886.26
32,281.53
33,574.58

ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

32,914.12
646.98

UC (F2)
UC (F3)
16,279.02 282,415.65
15,447.82 351,780.29
20,052.57 184,987.79
17,259.80
2,454.06

273,061.24
83,788.80

UC (F4)
1,882.55
2,040.92
1,415.46
-

UC (F5)
134,809.92
154,322.07
181,005.91

UC (F6)
9,655.56
11,079.09
10,167.01

156,712.63
23,190.59

10,300.55
721.10

จากตารางที่ 53 แสดงต้นทุ นต่ อหน่ วยของแต่ ละหน่ วยต้นทุ นงานหลัก เปรี ยบเที ยบปี งบประมาณ พ.ศ.
2556-2558 พบว่า หน่ วยต้นทุนงานหลัก มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หน่ วยต้นทุนงานสนับสนุ นและพัฒนาเครือข่าย (F1) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ
33,574.58 บาทต่อหน่ วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 4.01 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 32,914.12 บาท
หน่ วยต้นทุ นงานกากับ ดู แล ให้คาปรึ กษา (F2) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มีตน้ ทุ นต่ อหน่ วย เท่ ากับ
20,052.57 บาทต่อหน่ วยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 29.81 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 17,259.80 บาท
หน่ ว ยต้น ทุ น งานบริ ห ารระบบความรู ้ (F3) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มี ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย เท่ า กับ
184,987.79 บาทต่อเรื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าลดลง ร้อยละ 47.41 โดยมีค่าเฉลี่ย
3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 273,061.24 บาท
หน่ ว ยต้น ทุ น งานฝึ กอบรมและสัม มนา (F4) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มี ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย เท่ า กับ
1,415.46 บาทต่อคนต่อวัน ไม่สามารถนาไปเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ได้ เนื่ องจาก
หน่ วยบริการหรือผลผลิตแตกต่างกัน คือ ต่อคน ไม่ใช่ต่อคนต่อวัน
หน่ ว ยต้น ทุ น งานข้อ มู ล และสารสนเทศ (F5) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มี ต ้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ย เท่ า กับ
181,005.91 บาทต่ อเรื่ อง เมื่อเปรี ยบเที ยบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 17.29 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 156,712.63 บาท
หน่ วยต้นทุนงานวิกฤตสุขภาพจิต (F6) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มีตน้ ทุนต่อหน่ วย เท่ากับ 10,167.01
บาทต่อทีม MCATT ระดับอาเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าลดลง ร้อยละ 8.23 โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 10,300.55 บาท

ตารางที่ 54: แสดงต้นทุนต่อหน่วยของศูนย์สุขภาพจิตต่ออาเภอและประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ เปรียบเทียบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนต่ออาเภอ
119,461.59
119,080.34
132,002.53
123,514.82
7,353.04

ต้นทุนต่อประชากร
1.81
1.70
1.88
1.80
0.09

จากตารางที่ 54 แสดงต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยของศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต ต่ อ อ าเภอและประชากรในพื้ นที่ รับ ผิ ด ชอบ
เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 พบว่า
ต้น ทุ น ต่ อ อ าเภอในพื้ นที่ รับ ผิ ด ชอบ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มี ต ้น ทุ น ของศู นย์สุขภาพจิต ต่ ออาเภอ
เท่ากับ 132,002.53 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าเพิ่มขึ้ น คิดเป็ นร้อยละ 10.85 โดย
มีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 123,514.82 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 7,353.04
ต้นทุนต่อประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มีตน้ ทุนของศูนย์สุขภาพจิตต่อประชากร
เท่ากับ 1.88 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่าเพิ่มขึ้ น คิดเป็ นร้อยละ 10.59 โดยมีค่าเฉลี่ย
3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 1.80 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.09

ต้นทุนทั้งหมด (total cost; TC)
ต้นทุนทั้งหมด (TC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนามาเปรียบเทียบกับ
การศึกษาในปี งบประมาณ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557 ดังนี้
ตารางที่ 55: แสดงต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนทั้งหมด (TC)
108,570,672.00
110,268,396.21
122,498,346.06

เปลี่ยนแปลง (ร้อยละ)
1.56
11.09

113,779,138.09
7,598,618.79

จากตารางที่ 55 แสดงต้นทุ น ทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต เปรี ยบเที ยบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
พบว่า ต้นทุ นทั้งหมด (TC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง ปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ในการศึ กษาครั้งนี้ เท่ ากับ
122,498,346.06 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 พบว่า ต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต เพิ่มขึ้ นร้อยละ
11.09 ในขณะที่ ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ต้นทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนเช่นเดียวกัน แต่ในอัตราการเพิ่มที่น้อย
กว่า คือ ร้อยละ 1.56
ทั้งนี้ ต้นทุนทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย 3 ปี งบประมาณ เท่ากับ 113,779,138.09 บาท มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 7,598,618.79
ต้นทุนทั้งหมด (TC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 122,498,346.06 บาท
เมื่อรวมกับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา จานวน 5,492,326.73 บาท จะเท่ากับ
127,990,672.79 บาท (หนึ่ งร้อยยีส่ ิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
นามาเปรียบเทียบกับรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต ้นทุนต่อหน่ วยผลผลิต ของกองคลัง กรมสุขภาพจิต ใน
ปี งบประมาณเดียวกัน (กองคลัง กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งรวมเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาไว้ดว้ ย มีตน้ ทุ นทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง เท่ ากับ 130,902,317.00 บาท (หนึ่ งร้อย
สามสิบล้านเก้าแสนสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) พบว่าต่างกัน 2,911,644.21 บาท หรือต่างกันร้อยละ 2.27
เมื่อเทียบกับต้นทุนในการศึกษาครั้งนี้

ตารางที่ 56: แสดงร้อยละของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ
พ.ศ.2557-2558 จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิต
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ผลรวมทั้งหมด
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ปี 2557
ปี 2558
ผลต่าง
เปลี่ยนแปลง (%)
4,530,027.14
6,374,432.61
1,844,405.47
40.72
7,117,913.53
8,729,103.52
1,611,190.00
22.64
9,250,750.38
11,275,031.39
2,024,281.02
21.88
17,579,048.80
21,052,694.87
3,473,646.07
19.76
7,286,275.86
8,705,160.95
1,418,885.09
19.47
7,066,282.73
8,441,043.76
1,374,761.03
19.46
6,236,462.78
6,766,660.36
530,197.57
8.50
8,616,123.24
9,208,569.93
592,446.69
6.88
8,443,115.15
8,871,872.22
428,757.07
5.08
8,746,563.55
8,954,660.05
208,096.50
2.38
7,454,847.29
7,406,493.53
-48,353.76
-0.65
8,891,478.24
8,551,326.01
-340,152.23
-3.83
9,049,507.51
8,161,296.86
-888,210.66
-9.82
110,268,396.21 122,498,346.06 12,229,949.85
11.09
8,482,184.32
3,040,515.57

9,422,949.70
3,696,595.54

หมายเหตุ: ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ศูนย์สุขภาพจิตใหม่ ในตารางนี้ จึงมีการปรับเปลี่ยนเลขที่ศูนย์สุขภาพจิต
ใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ใหม่ให้ตรงกันกับปี งบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบศูนย์สุขภาพจิตเดียวกันได้

จากตารางที่ 56 แสดงร้อ ยละของการเปลี่ ย นแปลงต้น ทุ น ทั้ ง หมดของศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต เปรี ย บเที ย บ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2557-2558 จาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ต้นทุนทั้งหมด (TC)
ของศูนย์สุขภาพจิตรวมทั้ง 13 แห่ง เพิ่มขึ้ นจากปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ร้อยละ 11.09
เมื่อจาแนกตามศูนย์สุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 มีรอ้ ยละของต้นทุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้ นสูงที่สุด คือ เพิ่มขึ้ น
1,844,405.47 บาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 40.72 รองลงมา คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 มีรอ้ ยละของต้นทุนทั้งหมดที่
เพิ่มขึ้ น 1,611,190.00 บาท คิดเป็ นเพิ่มขึ้ นร้อยละ 22.64 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 มีรอ้ ยละของต้นทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้ น
ตา่ ที่สุด คือ ลดลง 888,210.66 บาท คิดเป็ นลดลงร้อยละ 9.82
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 มีรอ้ ยละของต้นทุนทั้งหมดเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด คือ ลดลง 48,353.76 บาท คิดเป็ น
ลดลงร้อยละ 0.65
ต้น ทุ น ทั้ง หมดของศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต รวมทั้ง 13 แห่ ง ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ
9,422,949.70 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,696,595.54 แตกต่างจากต้นทุนทั้งหมดในปี งบประมาณ พ.ศ.
2557 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8,482,184.32 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3,040,515.57 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ (p<0.05)

แผนภูมิที่ 2: แผนภูมิแท่ง แสดงต้นทุนทั้งหมด และองค์ประกอบของต้นทุน เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.
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จากแผนภูมิแท่ง แสดงต้นทุนทั้งหมด และองค์ประกอบของต้นทุน เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.25562558 พบว่า ต้นทุนทั้งหมดของศูนย์สุขภาพจิต เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่ องจากปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 โดยที่
องค์ประกอบต่างๆ ของต้นทุนเพิ่มขึ้ นด้วย คือ ต้นทุนค่าแรง ต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนดาเนิ นการ ยกเว้น ต้นทุนค่า
ลงทุน ที่ลดลงอย่างต่อเนื่ อง จากปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558

ตารางที่ 57: แสดงผลต่างและจานวนเท่าของ ต้นทุนเฉลี่ยต่อโรงพยาบาลจิตเวช และต้นทุนเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558
ปี งบประมาณ
พ.ศ.2556
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ต้นทุนเฉลี่ยต่อ
โรงพยาบาลจิตเวช
245,884,623.00
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ต้นทุนเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต
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จากตารางที่ 57 แสดงผลต่างและจานวนเท่าของ ต้นทุนเฉลี่ยต่อโรงพยาบาลจิตเวช และต้นทุนเฉลี่ยต่อศูนย์
สุขภาพจิต เปรียบเทียบปี งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 พบว่า
ต้นทุนทั้งหมด (TC) ของศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13 แห่ง ในการศึกษาครั้งนี้ มีตน้ ทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต
เท่ากับ 9,422,949.70 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต 18 แห่ง
ในปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (กองคลัง กรมสุขภาพจิต, 2559) ซึ่งต้นทุนทั้งหมด เท่ากับ 4,541,169,473.44 บาท
มีตน้ ทุนเฉลี่ยต่อโรงพยาบาลจิตเวช เท่ากับ 252,287,192.97 บาท พบว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อโรงพยาบาลจิตเวช สูงกว่า
ต้นทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต 26.77 เท่า
เมื่อเปรียบเทียบกับปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ่งต้นทุนเฉลี่ยต่อโรงพยาบาลจิตเวช สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต 27.68 เท่า พบว่า มีจานวนเท่าลดลง ในขณะที่ ตน้ ทุนเฉลี่ยต่อศูนย์สุขภาพจิต และต้นทุนเฉลี่ยต่อ
โรงพยาบาลจิตเวชเพิ่มขึ้ นทั้งคู่

ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้ สะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนของศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง ต้นทุน
ค่าวัสดุ ต้นทุ นค่าลงทุ น ต้นทุ นดาเนิ นการ ต้นทุ นรวม ต้นทุ นต่ อหน่ วยบริ การหรือหน่ วยผลผลิ ต ฯลฯ นั บว่าเป็ น
ประโยชน์สาหรับผูบ้ ริหารในการกาหนดนโยบาย และบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะการจัดทาแผนงบประมาณ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีการ
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของบริการหรือผลผลิต
การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการพิจารณาถึงต้นทุนต่อหัวประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ และต้นทุนต่ออาเภอที่
รับผิดชอบ เนื่ องจากเป็ นการกาหนดเป้ าหมายที่จานวนผูไ้ ด้รบั บริการและจานวนพื้ นที่ รบั บริการส่งเสริมและป้ องกัน
ด้านสุขภาพจิตโดยตรง
นอกจากนี้ ควรมีการจัดสรรงบประมาณตามปริมาณบริการหรือผลผลิตของงานหลักต่างๆ ซึ่งทราบต้นทุนต่อ
หน่ วยแล้ว เพื่อช่วยให้ศูนย์สุขภาพจิต มีงบประมาณที่เพียงพอในการดาเนิ นการตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ เช่น การ
ฝึ กอบรมและสัมมนา ก็ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับปริมาณผูเ้ ข้าอบรมและจานวนวันที่จัดอบรมซึ่ง
กาหนดไว้ในแผน เป็ นต้น ในขณะเดียวกัน ศูนย์สุขภาพจิตจะสามารถควบคุมต้นทุนตามปริมาณบริการหรือผลผลิตให้
อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนดได้ ไม่ให้สูงเกินไป
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการพัฒนา 4 ประเด็น คือ
1) การนาผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่วยไปใช้ประโยชน์
1.1. ควรสนับสนุ นให้มีการนาผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วยที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนของหน่ วยงาน รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่อา้ งอิงฐานข้อมูลต้นทุนด้วย
1.2. ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามเป้ าหมายของบริการหรือผลผลิตที่กาหนดไว้ โดยใช้ขอ้ มูล
ต้นทุ นเป็ นองค์ประกอบในการตัดสิ นใจ ปรับค่าน้ าหนั กสัมพัทธ์ตามบริ บทของพื้ นที่ จานวนอาเภอ และจานวน
ประชากรในพื้ นที่รบั ผิดชอบ
1.3. ควรมีการจัดอบรมหรือให้ความรูเ้ กี่ยวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วยอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้บุคลากรมี
ความรูพ้ ื้ นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการเงินและบัญชี มีมุมมองและความเข้าใจในเรื่องความคุม้ ค่า ความคุม้ ทุน
และสามารถนาผลวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วยไปประยุกต์ใช้ได้
2) การบริหารต้นทุน
2.1. การบริหารต้นทุนค่าแรง พบว่า ต้นทุนค่าแรงแปรผันตามอัตรากาลังข้าราชการ และอายุงาน ซึ่งเป็ น
ปั จจัยที่เพิ่มขึ้ นโดยไม่สมั พันธ์กบั ปริมาณผลผลิต หน่ วยงานที่มีจานวนข้าราชการมากกว่าจะมีตน้ ทุนค่าแรงสูงกว่ามาก
การลดปริมาณบุคลากร อาจไม่ช่วยแก้ปัญหาเพราะยิ่งทาให้ภาวะขาดอัตรากาลังรุ นแรงขึ้ น หรื อ การเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตอาจมีขอ้ จากัดตามอัตรากาลังที่มี ดังนั้น การเพิ่มคุณค่าของผลผลิต หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มอื่นๆ น่ าจะเป็ น
ทางออกที่เหมาะสม
2.2. การบริหารต้นทุนค่าวัสดุ พบว่า ต้นทุนค่าวัสดุสูงมากในบางหน่ วยต้นทุน โดยที่ยงั ไม่สามารถอธิบาย
จานวนผลผลิตที่เหมาะสมกับกับต้นทุนที่สูงได้ จึงควรมีการควบคุมต้นทุนค่าวัสดุ ให้มีสดั ส่วนที่เหมาะสมกับผลผลิตที่
ได้ โดยอ้างอิงจากต้นทุนต่อหน่ วยบริการหรือผลผลิต ในหน่ วยต้นทุนนั้น
2.3. การบริหารต้นทุนค่าลงทุน พบว่า อายุการใช้งานของอาคารสถานที่ ในแต่ละหน่ วยงานมีความแตกต่าง
กันมาก และบางส่วนเกินอายุใช้งานแล้ว จึงไม่มีค่าเสื่อมราคา ทาให้ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบต้นทุนได้ชดั เจน แต่
มีผลทาให้เกิดความคลาดเคลื่อนของต้นทุนค่าลงทุน การควบคุมต้นทุนค่าลงทุนควรพิจารณาแยกส่วนของครุภณ
ั ฑ์
ออกจากอาคารสถานที่ และควบคุมสัดส่วนต้นทุนค่าลงทุนส่วนของครุภณ
ั ฑ์เปรียบเทียบกับต้นทุนทั้งหมด ให้อยู่ใน

ระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังพบว่าต้นทุนค่าลงทุนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง สวนทางกับต้นทุนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้ น
อย่างต่อเนื่ อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพการลงทุนที่ยงั ไม่เพียงพอ ควรมีการพิจารณาในส่วนของงบลงทุนเพิ่มเติมสาหรับ
ศูนย์สุขภาพจิต โดยเฉพาะครุภณ
ั ฑ์ที่สนับสนุ นให้การดาเนิ นงานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิตมีประสิ ทธิภาพ
สูงขึ้ น
3) การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ
3.1. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลด้านการเงินอย่างเป็ นระบบ มีโครงสร้างข้อมูลเหมือนกันในศูนย์สุขภาพจิตทุก
แห่ง เกี่ยวกับต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนิ นงาน มีการบันทึกข้อมูลอย่างสมา่ เสมอ และจัดทารายงานเป็ นรายปี
3.2. ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลกิจกรรม โครงการ และจานวนบริการที่ให้ หรือผลผลิตที่ได้รบั มีโครงสร้าง
ข้อมูลเหมือนกันในศูนย์สุขภาพจิตทุกแห่ง
3.3. ควรจัด หาเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ มี ค วามเหมาะสม มาช่ ว ยในการจัด การฐานข้อ มู ล ต้น ทุ น และ
ฐานข้อมูลกิจกรรม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดึงข้อมูลมาใช้
4) การปรับปรุงและพัฒนาในการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยครั้งต่อไป
4.1. ควรศึ ก ษาต้น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยเป็ นประจาต่ อ เนื่ องทุ ก ปี ในระดับ ภาพรวมของทุ ก ศู น ย์สุขภาพจิต กรม
สุขภาพจิต
4.2. ควรศึ กษาต้นทุ นต่ อหน่ วยในระดับของแต่ ละศูนย์สุขภาพจิต เพื่อให้ทราบถึ งปั จจัยที่ มีผลกระทบต่อ
ต้นทุน ตามบริบทของพื้ นที่
4.3. ควรศึกษาต้นทุนต่อหน่ วยแบบเก็บข้อมูลไปข้างหน้า (prospective study) ควบคู่ไปกับการดาเนิ นงาน
ปกติ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั และครบถ้วน ไม่ตกหล่นข้อมูลที่จาเป็ นบางเรื่อง ลดความคลาดเคลื่อนจาก
ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการบันทึกไว้ จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความน่ าเชื่อถือได้ ของข้อมูลมากยิง่ ขึ้ น
4.4. ควรศึกษาต้นทุนต่อหน่ วย งานส่งเสริมและป้ องกันด้านสุขภาพจิต ในกรอบที่กว้างกว่า การดาเนิ นงาน
ของศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต โดยครอบคลุมทุกหน่ วยงานที่ดาเนิ นการในพื้ นที่ที่ทาการศึกษา ซึ่งอาจเป็ นระดับ
จังหวัดหรือเขตสุขภาพ ทั้งนี้ ควรมีการนาร่องในบางพื้ นที่ก่อน เพื่อให้ได้แนวทางที่ชดั เจน แล้วขยายผลต่อไป
4.5. ควรมีผูร้ บั ผิดชอบชัดเจนในการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วย และดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง ในภาพรวมของ
ศูนย์สุขภาพจิต ซึ่งในปั จจุบนั ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ได้รบั ผิดชอบดาเนิ นการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วยมาอย่างต่อเนื่ อง
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
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ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
ข้อมูลพื้ นฐานศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
ประวัตคิ วามเป็ นมา
ศูนย์สุขภาพจิตเป็ นหน่ วยงานระดับกอง ที่ขนตรงต่
ึ้
อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดิมจัดตั้งในระดับ
ภาค จานวน 4 แห่ง คือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-4 โดยกาหนดพื้ นที่รับผิดขอบเป็ น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ และภาคใต้ ตามลาดับ ต่อมากรมสุขภาพจิตเห็นว่าศูนย์สุขภาพจิต 1-4 มีพื้นที่รบั ผิดชอบ
กว้างใหญ่เกินกว่ากาลังของบุคลากรศูนย์สุขภาพจิต จะดูแลรับผิดชอบได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ จึงมีคาสัง่ กรม
สุขภาพจิตที่ 042/2542 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2542 จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตเขต 1-13 รวม 13 แห่ง เป็ นการ
ภายใน และมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยให้แต่ละศูนย์สุขภาพจิตรับผิดขอบพื้ นที่เช่นเดียวกับพื้ นที่
เขตตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนศูนย์สุขภาพจิตเขต 13 รับผิดชอบพื้ นที่กรุงเทพมหานคร
ต่อมารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ และให้ทุกส่วนราชการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
ส่ วนราชการให้มีประสิทธิภาพ ทันต่ อสถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประชาชน เมื่อ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ประกาศใช้ กรมสุขภาพจิตจึงได้ดาเนิ นการปรับบทบาท
ภารกิ จ และโครงสร้า งให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายรัฐ บาล และตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545 ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา เล่ ม 119 ตอนที่ 103 ก วันที่ 9 ตุ ลาคม พ.ศ.2545 ให้มีศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-12 และเพื่อให้การ
บริ ห ารงานของกรมสุ ขภาพจิ ต ดาเนิ น งานตามนโยบาย การพัฒนางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุด กรมสุขภาพจิตจึงมีคาสัง่ จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ขึ้ นเป็ นการภายใน ตั้งแต่
วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2545 ตามคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 998/2545 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2545
ในปี พ.ศ.2547 กรมสุขภาพจิตได้มีคาสัง่ จัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 14 และศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 เพิ่มขึ้ นเป็ น
การภายใน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งส่วนราชการภายในเช่นเดียวกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1-13 โดยศูนย์
สุ ขภาพจิตที่ 14 จัดตั้งตั้งแต่ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2547 ตามคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 1189/2547 ลงวันที่ 27
ธันวาคม พ.ศ.2547 และต่อมาได้มีการยกเลิกคาสัง่ การจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 14 ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2547
ตามคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 596/2550 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 15 จัดตั้งตั้งแต่วนั ที่ 27
ธันวาคม พ.ศ.2547 ตามคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 1190/2547 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2547
ในปี พ.ศ.2555 กระทรวงสาธารณสุ ข ได้มี อ นุ ส นธิ ค าสั ง่ กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 1641/2555 และ
1643/2555 ลงวัน ที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2555 เรื่ อ งก าหนดเครื อ ข่า ยบริ ก าร และมอบหมายผู ้ต รวจราชการ
กระทรวง สาธารณสุขสาธารณสุขนิ เทศก์ และรักษาการในตาแหน่ งสาธารณสุขนิ เทศก์ ปฏิบตั ิ หน้าที่ผูต้ รวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในเขตพื้ นที่ เครื อข่ายบริการ ซึ่งคาสัง่ กรมสุ ขภาพจิต ที่ 869/2553 ลงวันที่ 16
ธันวาคม พ.ศ.2553 เรื่องการเปลี่ยนแปลงการกาหนดพื้ นที่รบั ผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิต ได้กาหนดเขตจังหวัดพื้ นที่
ความรับผิดชอบ ไม่สอดคล้องกับ คาสัง่ กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นกรมสุขภาพจิตจึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงการ
กาหนดพื้ นที่รบั ผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิตตามการกาหนดเครือข่ายบริการ กระทรวงสาธารณสุข และยกเลิกคาสัง่
กรมสุขภาพจิต ที่ 869/2553 ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2553 ตามคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 1079/2555 ลงวันที่
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ศู น ย์สุ ข ภาพจิ ต ที่ 2 รั บ ผิ ด ชอบพื้ นที่ เ ขตตรวจราชการที่ 4 และ 5 ตามค าสั ง่ กรมสุ ข ภาพจิ ต ที่
1075/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่องเปลี่ยนแปลงการกาหนดพื้ นที่รบั ผิดชอบของศู นย์สุขภาพจิต
และให้คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 เดิม ให้ปฏิบตั ิราชการที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 ตามคาสัง่ กรม

สุ ขภาพจิตที่ 1079/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่ องให้ขา้ ราชการและพนั ก งานราชการ ปฏิบัติ
ราชการ
2. คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิราชการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 เดิม ให้ปฏิบตั ิราชการที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 ตามคาสัง่
กรมสุขภาพจิตที่ 1079/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เรื่องให้ขา้ ราชการและพนักงานราชการ ปฏิบตั ิ
ราชการ
3. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ย้ายสานักงานจากเดิมตั้งอยูท่ ี่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ไปตั้งสานักงานชัว่ คราวอยูท่ ี่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาได้ยา้ ยไปตั้ง
สานักงานชัว่ คราวอยู่ที่ สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และในปั จจุบนั
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ได้ยา้ ยไปตั้ง ณ เลขที่ 38/12-13 ตาบลหมกแข้ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ตามคาสัง่ กรม
สุขภาพจิตที่ 1078/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 และคาสัง่ กรมสุขภาพจิต ที่ 413/2557 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่องย้ายสานักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4)
ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 654/2556 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2556 ให้ยกเลิกศูนย์
สุขภาพจิตที่ 15 และให้บุคลากรปฏิบตั ิงานร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 โดยปฏิบตั ิงานตามการเปลี่ยนแปลงกาหนด
พื้ นที่รบั ผิดชอบกรมสุขภาพตามคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 1075/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ทั้งนี้ ได้มี
คาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 929/2556 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เรื่องสถานที่ปฏิบตั ิงานของศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 12 มีสถานที่ปฏิบตั ิงาน 2 แห่ง ดังนี้
1.ให้ที่ทาการหลัก ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ เลขที่ 472 ถนนไทรบุรี ตาบลบ่อยาง
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 91000
2.ที่ทาการรองตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี เลขที่ 294 หมู่ 6 ถนนปากน้ า ตาบลรูสะมิแล
อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000
ในปี พ.ศ.2557 เพื่อให้การบริหารงานของกรมสุขภาพจิตดาเนิ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเขต
พื้ นที่เครือข่ายบริการของกระทรวงสาธารณสุข และสะดวกต่อการบริหารจัดการในพื้ นที่ตามบริบทในการขับเคลื่อน
นโยบายการดาเนิ นงานสุ ขภาพจิตที่ เหมาะสมและครอบคลุ มทุ กกลุ่ มวัย ได้มีคาสัง่ ย้ายสานั กงานศูนย์สุขภาพจิต
จานวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ค าสัง่ กรมสุ ขภาพจิ ต ที่ 526/2557 สัง่ ณ วัน ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่ อ ง ย้า ยส านั ก งานศู น ย์
สุ ขภาพจิตที่ 2 จากเดิ ม ตั้งอยู่ที่กรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุ รี 11000 ไปตั้ง
ส านั ก งานใหม่ ณ เลขที่ 206/5-6 ถนนรถไฟ ตาบลหน้ า เมื อ ง อ าเภอเมื อ ง จังหวัด ราชบุ รี 70000 ทั้งนี้ ตั้งแต่
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็ นต้นไป
2. คาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 541/2557 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง ย้ายสานักงานศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 9 จากเดิ ม ตั้งอยู่ใ นโรงพยาลบาลจิ ต เวชนครสวรรค์ร าชนคริ น ทร์ ตาบลท่ า น้ า อ้อ ย อ าเภอพยุห ะคี รี จังหวัด
นครสวรรค์ ไปตั้งสานั กงานใหม่ ณ เลขที่ 138/35-36 หมู่ 7 สี่ แยกอินโดจีน ตาบลสมอแข อาเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2557 เป็ นต้นไป
3. คาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 552/2557 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เรื่อง ย้ายสานักงานศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 3 จากเดิม ตั้งอยู่ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ไปตั้งสานักงานใหม่
ณ เลขที่ 76 หมู่ 5 ถนนอ่างศิ ลา-บางแสน ตาบลอ่างศิ ลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุ รี 20000 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4
สิงหาคม พ.ศ.2557 เป็ นต้นไป
ในปี พ.ศ.2558 มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่ศูนย์สุขภาพจิต ให้สอดคล้องกับพื้ นที่เขตบริการสุขภาพที่รบั ผิดชอบ
ตามค าสั ง่ กรมสุ ข ภาพจิ ต ที่ 388/2558 ลงวัน ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 และยกเลิ ก ค าสั ง่ กรมสุ ข ภาพจิ ต ที่
1075/2555

พื้ นที่รบั ผิดชอบ
ตามคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 388/2558 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 เรื่องการเปลี่ยนแปลงเลขที่ศูนย์
สุขภาพจิต ให้สอดคล้องกับพื้ นที่เขตบริการสุขภาพที่รบั ผิดชอบ และยกเลิกคาสัง่ กรมสุขภาพจิตที่ 1075/2555 เพื่อ
ความสะดวกในการสื่อสาร และประสานการทางาน ทั้งหน่ วยงานภายในและภายนอกกรมสุขภาพจิต ได้กาหนดพื้ นที่
รับผิดชอบของศูนย์สุขภาพจิต ดังนี้
เครือข่าย เขตตรวจ
จังหวัด
บริการ ราชการ
1
15
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง
16
น่ าน พะเยา เชียงราย แพร่
2
17
ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
3
2
ชัยนาท
18
กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทยั ธานี
4
1
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี
2
ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
3
นครนายก
5
4
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
5
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
6
3
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ
9
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด
7
12
ร้อยเอ็ด ขอบแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ ์
8
10
บึงกาฬ หนองคาย เลย หนองบัวลาภู
11
อุดรธานี นครพนม สกลนคร
9
14
สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรมั ย์ ชัยภูมิ
10
11
มุกดาหาร
13
อานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร
อุบลราชธานี
11
6
ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
7
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่
12
6
พัทลุง
7
ตรัง
8
สงขลา สตูล ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
ส่วนกลาง กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
มหานคร

เลขที่
เลขที่
ศูนย์สุขภาพจิตเดิม ศูนย์สุขภาพจิตใหม่
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ข้อมูลสถานที่ต้งั และการติดต่อ
ศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต ในปั จจุบัน ทั้งหมด 13 ศูนย์ มีที่ต้งั รวม 14 แห่ง โดยศูนย์สุขภาพจิต
ที่ 12 มีที่ทาการ 2 แห่ง คือที่ทาการหลักที่จงั หวัดสงขลา และที่ทาการรองที่จงั หวัดปั ตตานี ศูนย์ สุขภาพจิตส่วนใหญ่
ตั้งอยูภ่ ายในโรงพยาบาลจิตเวช มีเพียงบางแห่งที่เช่าพื้ นที่อาคารอื่น ซึ่งมีรายละเอียดสถานที่ต้งั และการติดต่อ ดังนี้
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
ชื่ออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขที่
131
ถนน
ช่างหล่อ
ตาบล
หายยา
อาเภอ
เมืองเชียงใหม่
จังหวัด
เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50100
หมายเหตุ
ใช้สถานที่ของโรงพยาบาลสวนปรุง
E-mail
mhcr10@yahoo.com
Web Site
http://www.mhc01.net
โทรศัพท์
053 203675
โทรสาร
053 203676
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
ชื่ออาคาร/ชั้น เลขที่
138/55-56 หมู่ 7
ถนน
สี่แยกอินโดจีน
ตาบล
สมอแข
อาเภอ
เมืองพิษณุโลก
จังหวัด
พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65000
หมายเหตุ
เช่าสถานที่
E-mail
mentalhealthcenter2@gmail.com
Web Site
http://www.mhc2.go.th
โทรศัพท์
055-986314-5
โทรสาร
055-986315
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
ชื่ออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
เลขที่
2 หมู่ 4
ถนน
ตาบล
ท่าน้ าอ้อย
อาเภอ
พยุหะคีรี
จังหวัด
นครสวรรค์

รหัสไปรษณีย์
หมายเหตุ
E-mail
Web Site
โทรศัพท์
โทรสาร

60130
ใช้สถานที่โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
mhc08@hotmail.com
http://www.mhc03.com
056 267289-90
056 267405

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ชื่ออาคาร/ชั้น อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
เลขที่
47 หมู่ 4
ถนน
ติวานนท์
ตาบล
ตลาดขวัญ
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
หมายเหตุ
ใช้สถานที่โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา
E-mail
mhcr04@hotmail.com
Web Site
http://www.mhcr1.go.th
โทรศัพท์
0 2527 7620-2
โทรสาร
0 2526 5135
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
ชื่ออาคาร/ชั้น เลขที่
206/5-6
ถนน
รถไฟ
ตาบล
หน้าเมือง
อาเภอ
เมืองราชบุรี
จังหวัด
ราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ 70000
หมายเหตุ
เช่าสถานที่
E-mail
mhc5.dmh@gmail.com
Web Site
http://www.mhc2.net
โทรศัพท์
032 206524
โทรสาร
032 206525
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
ชื่ออาคาร/ชั้น อาคารสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
เลขที่
76 หมู่ 5
ถนน
อ่างศิลา - บางแสน
ตาบล
อ่างศิลา
อาเภอ
เมืองชลบุรี

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเหตุ
E-mail
Web Site
โทรศัพท์
โทรสาร

ชลบุรี
20000
ใช้สถานที่สานักสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต 6 จังหวัดชลบุรี
mhcsix@gmail.com
http://www.mhc06.org
038 398348-9
038 398347

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ชื่ออาคาร/ชั้น อาคารตึกอังสนา โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เลขที่
169 หมู่ 4
ถนน
ชาตะผดุง
ตาบล
ในเมือง
อาเภอ
เมืองขอนแก่น
จังหวัด
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40000
หมายเหตุ
ใช้สถานที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
E-mail
mhc6.dmh@gmail.com
Web Site
http://www.mhc6.go.th
โทรศัพท์
043-327640
โทรสาร
043-327642
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ชื่ออาคาร/ชั้น เลขที่
38/12-13
ถนน
เลี่ยงเมืองอุดรธานี -สกลนคร
ตาบล
หมากแข้ง
อาเภอ
เมืองอุดรธานี
จังหวัด
อุดรราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000
E-mail
dmh.mhc04@gmail.com
Web Site
http://www.mhc4.com
โทรศัพท์
042 128176
โทรสาร
042 128177
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
ชื่ออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
เลขที่
86
ถนน
ช้างเผือก
ตาบล
ในเมือง
อาเภอ
เมืองนครราชสีมา

จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเหตุ
E-mail
Web Site
โทรศัพท์
โทรสาร

นครราชสีมา
30000
ใช้สถานที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
mhc9dmh@gmail.com
http://www.mhc9dmh.com
044 256729
044 256730

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
ชื่ออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เลขที่
212
ถนน
ถนนแจ้งสนิ ท
ตาบล
ในเมือง
อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด
อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34000
หมายเหตุ
ใช้สถานที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
E-mail
Dmh.dmhc07@gmail.com
Web Site
http://www.mhc7.go.th
โทรศัพท์
045 352591-4
โทรสาร
045 285672
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ชื่ออาคาร/ชั้น โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
เลขที่
298 หมู่ 3
ถนน
ธราธิบดี
ตาบล
ท่าข้าม
อาเภอ
พุนพิน
จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ 84130
หมายเหตุ
ใช้สถานที่โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
E-mail
mental11@hotmail.com
Web Site
http://www.mhc11.dmh.go.th
โทรศัพท์
077-240656-7
โทรสาร
077-240658
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
ที่ทาการหลัก
ชื่ออาคาร/ชั้น อาคารศัลยกรรมประสาท ชั้น 3 โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
เลขที่
472
ถนน
ไทรบุรี

ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเหตุ
E-mail
Web Site
โทรศัพท์
โทรสาร

บ่อยาง
เมืองสงขลา
สงขลา
90000
ใช้สถานที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
mhc12dmh@gmail.com
http://www.mhc12.go.th
074 324782
074 324781

ที่ทาการรอง
ชื่ออาคาร/ชั้น
เลขที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเหตุ
โทรศัพท์
โทรสาร

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
294 หมู่ 6
ปากน้ า
รูสะมิแล
เมืองปั ตตานี
ปั ตตานี
94000
ใช้สถานที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี
073 350363
073 312838

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ชื่ออาคาร/ชั้น อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4
เลขที่
ถนน
ติวานนท์
ตาบล
ตลาดขวัญ
อาเภอ
เมืองนนทบุรี
จังหวัด
นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
หมายเหตุ
ใช้สถานที่กรมสุขภาพจิต
E-mail
mhc13dmh@gmail.com
Web Site
http://www.mhc13.dmh.go.th
โทรศัพท์
0 2590 8037
โทรสาร
0 2589 5181

ภาคผนวก 2
คณะทางาน
คณะทางานจัดทาต้นทุนต่อหน่ วย ของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ประกอบด้วยตัวแทนจากศูนย์สุขภาพจิตทั้ง 13
ศูนย์ ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนของแต่ละศูนย์สุขภาพจิต โดยมีศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็ นทีมเลขานุ การในการ
ประสานงาน องค์ประกอบของคณะทางาน ประกอบด้วย
1. นายทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
ประธานคณะทางาน
2. นายวงค์พรรณ์ มาลารัตน์
นักกิจกรรมบาบัดชานาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
3. นางพวงเพ็ชร สิงห์อ่อน
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
4. นายวุฒินันท์ สังจันทร์
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
5. น.ส.วิภารัต แดงตัน๋
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2
6. น.ส.ธมลวรรณ แสนทม
นักสังคมสงเคราะห์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
7. น.ส.กรวรรณ บุญเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
8. น.ส.จริยา สอนภักดี
นักจิตวิทยาชานาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
9. น.ส.มลสุรี ลอยรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
10. นางกัญญา ต่างใจ
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
11. น.ส.เบญญภา สมลักษณ์
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5
12. นางมณฑา โชคชัยไพศาล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
13. น.ส.วิไล ศรีแสงจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั ิงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6
14. นางศรีสมพร พลบุบผา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
15. น.ส.ยุวนา ไขว้พนั ธ์
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
16. นางอารยา จารึก
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
17. น.ส.นาถอนงค์ วันธงไชย
นักวิชาการสาธารณสุข
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
18. นางศิริพร ปรางปรุ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
19. น.ส.วิไลพร แซ่เอ็ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
20. นางเบญจพร อ่อนสนิ ท
นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
21. น.ส.ณัฐรดา สุวรรณกูฏ
นักจิตวิทยา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
22. นายบุญธรรม ดีดวง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
23. นางนงเยาว์ สุขภักดี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
24. นางกชกร รอดชู
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
25. น.ส.วันทนา ทวีเส้ง
นักจัดการงานทัว่ ไป
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
26. น.ส.สาทินี สุวิทย์พนั ธุว์ งศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
27. น.ส.ภัทรวดี ทองสี่คลี่
นักวิชาการพัสดุ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12
28. น.ส.กรทิพย์ วิทยากาญจน์
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตั ิการ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
เลขานุ การ
29. นางจุฑารัตน์ ขาวละออ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
เลขานุ การ

โดยให้คณะทางานมีหน้าที่ ดังนี้
1. วิเคราะห์และกาหนดหน่ วยต้นทุนและหน่ วยผลผลิต พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของกลุ่มศูนย์
สุขภาพจิต
2. จัดทารายงานการวิเคราะห์ตน้ ทุนต่อหน่ วยผลผลิตของกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปี งบประมาณ 2558-2559

ประวัติผวู ้ ิจยั
ผูว้ ิจยั หลัก
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ งปั จจุบนั
หน่ วยงาน

: นายแพทย์ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
: Mr. Thaweesak Sirirutraykha
: ผูอ้ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13
: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596
อีเมล mhc13dmh@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2539
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2545
วุฒิบตั รแพทย์เฉพาะทาง สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น แพทยสภา (ฝึ กอบรม จุฬาฯ)
พ.ศ.2546
อนุ มตั ิบตั รแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ประวัติการทางาน
พ.ศ.2540
ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลสองแคว จังหวัดน่ าน
พ.ศ.2541
ผูอ้ านวยการ โรงพยาบาลสันติสุข จังหวัดน่ าน
พ.ศ.2546
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ประจาสถาบันราชานุ กูล กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.2549
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายแผนงานและสิทธิประโยชน์ สถาบันราชานุ กูล กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.2555
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์ สถาบันราชานุ กูล กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.2556
ผูอ้ านวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

ผูว้ ิจยั ร่วม คนที่ 1
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ งปั จจุบนั
หน่ วยงาน

: นางสาวกรทิพย์ วิทยากาญจน์
: Miss Korntip Wittayakan
: นักจิตวิทยาคลินิก ปฏิบตั ิการ
: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596
อีเมล mhc13dmh@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2548
วิทยาศาสตรบัณฑิตจิตวิทยา (คลินิก) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง
คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2554
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จิตวิทยาชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทางาน
พ.ศ.2548
นักจิตวิทยา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต
พ.ศ.2551
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบตั ิการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

ผูว้ ิจยั ร่วม คนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ งปั จจุบนั
หน่ วยงาน

: นางจุฑารัตน์ ขาวละออ
: Mrs. Jutharat Khowlaor
: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชานาญงาน
: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596
อีเมล mhc13dmh@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2540
ศิลปศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประวัติการทางาน
พ.ศ.2540
หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลโคกข้าง อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.2541
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

ผูว้ ิจยั ร่วม คนที่ 3
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่ งปั จจุบนั
หน่ วยงาน

: นางสาวอรุณศรี บุญที
: Miss. Arunsri Boontee
: นักวิชาการสาธารณสุข
: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคารกรมสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 4
ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02-149-5594 โทรสาร 02-149-5596
อีเมล mhc13dmh@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2553
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
ประวัติการทางาน
พ.ศ.2553
ศูนย์ปฏิบตั ิการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ.2557
นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรมสุขภาพจิต

