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วัตถุประสงค
1. ทราบกรอบ กําหนดคาบริการของสถานบริการสาธารณสุข
2. ทราบกรอบคิด หลักคิดตนทุนฐานกิจกรรม
3. การประยุกตใช เพ่ือหาตนทุนการบริการ



25% of total cost

แนวคิด กําหนดคาบริการของสถานบริการสาธารณสุข  ในป พ.ศ. 2547, 2560
หลักการคิดตนทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing - ABC)



หลักการคิดตนทุนฐานกิจกรรม
(Activity based costing - ABC)

เปน วิธีการบัญชีในระบบการผลิต มีลักษณะปนสวนคาใชจายในการผลิตในแตละผลิตภัณฑ

จํานวนผลิตภัณฑ ที่ผลิตได

ตนทุนตอหนวย =
ตนทุนผลิต หารดวย จํานวนผลิตภัณฑที่ผลิตได

ตนทุนโดยตรง + ตนทุนโดยออม



กรอบแนวคิดและขั้นตอนในการวิเคราะหตนทุน

1. ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของระบบงาน (System analysis) และโครงสรางการ
บริหารงบประมาณ เพื่อจําแนกหนวยงานเปน หนวยตนทุน (Cost center) ตามลักษณะ
หนาทีแ่ละความสัมพันธทีแ่ทจริง

2. ศึกษาตนทุนรวมโดยตรง(Total direct cost) ซ่ึงประกอบดวยตนทนุคาแรง ตนทุนคา
วัสดุ และ ตนทนุคาลงทุน ของทุกหนวยตนทุน

3. จัดสรรตนทนุของหนวยตนทุนที่ไมกอใหเกิดรายได(NRPCC) และหนวยตนทนุที่กอให
เกิดรายได(RPCC) ซ่ึงถือเปนหนวยตนทุนชั่วคราว(Transient cost center : TCCs) ไปให
กับหนวยตนทุนสุดทาย (Absorbing cost center :ACCs) คือหนวยบริการ และหนวย
บริการอื่น โดยตนทุนทีก่ระจายไปนี้เรียกวา ตนทุนทางออมของหนวยตนทุนสุดทาย โดย
ใช วิธีการคํานวณดวย สมการพีชคณิตเสนตรง (Simultaneous equation method)



กรอบแนวคิดและขั้นตอนในการวิเคราะหตนทุน(ตอ)

4. คํานวณหาตนทุนทั้งหมด(Full Cost) ซ่ึงเทากับ ตนทุนทางตรง + ตนทุนทางออม
5. หาตนทุนตอหนวยบริการ (Unit Cost Calculation)





ภารกิจ และหนาที่รับผิดชอบของหนวยงาน
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาทางหองปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหาดานการ สาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งตรวจวิเคราะหเพ่ือประเมินความเสี่ยงและเตือนภยัทางสุขภาพ อาทิเชน
1.1 วิจัยและพัฒนาวัคซีนปองกันโรคติดตอสําคัญตางๆ เชน วัตซนีปองกันโรคเอดสและไขหวัดนก โดยวิจัยและพัฒนาจากเช้ือ
เอดสและไขหวัดนกสายพันธุที่ระบาดในประเทศเพื่อ ใหไดวัคซีนที่มีประสทิธิภาพในการรักษาผูปวย
1.2 ตรวจวิเคราะหเพื่อประเมินความเสีย่งทางหองปฏิบัติการและเตือนภัยทางสุขภาพดานคุมครองผูบริโภคและเฝาระวังโรค
รวมทั้งเตือนภัยทางสุขภาพโดยระบบหองปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ดวยการสื่อสารขอมูลความเสี่ยงที่วิเคราะหพบใหแก
หนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นตอไป
1.3 วิจัย และพัฒนาสมุนไพรครบวงจร เพื่อนํามาใชประโยชนดานยา อาหารเสริมและเครื่องสําอาง ทดแทนการนําเขาและ
สนับสนุนการสงออก พรอมกําหนดเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของผลติภัณฑสมุนไพร รวมทั้งจัดต้ังโรงงานตนแบบสําหรับ
ทดลองการผลิตผลิตภัณฑสมุนไพรที่ผานการ วิจัยในระดับก่ึงอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานสากล เพื่อเปน
ศูนยเรียนรูของภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ
1.4 นําผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยไปสูการพัฒนาชุมชน เพื่อใหชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ใหดีขึ้น



2. การตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ เพ่ือคุมครองผูบริโภคตามกฎหมาย รวมทั้งเปนหองปฏิบัติการอางอิงการตรวจ
ชันสูตร อาทิเชน
2.1 ตรวจวิเคราะหดานอาหาร ยา สารเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตประสาท สารระเหยเครื่องสําอาง เครื่อมือแพทย รังสี ชีว
วัตถุ และวัตถุอันตรายทางสาธารณสุข เพื่อควบคุมคุณภาพประสิทธิภาพและมาตรฐานใหเปนไปตามกฏหมายและเปน
หลักฐานทางคดี รวมทั้งเพื่อควบคุมคุณภาพความปลอดภัยและสงเสริมคุณภาพการผลิตเพื่อการนําเขาประเทศ เชน การ
ใหบริการตรวจวิเคราะหอาหารหรือวัตถุดิบวามีการปนสารหามใชหรือมกีารปนเปอน สารพิษตางๆ เชน (Dioxin) หรือมีการ
ตัดแตงทางพันธุกรรม (GMO) หรือไม เปนตน
2.2 เปนสถานอางอิงดานการตรวจชันสูตรโรคทางหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการปองกันโรคและการรักษาพยาบาล ไดแก
การตรวจวินิจฉัย ตรวจชันสูตรและตรวจยืนยันเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคของแพทยทางบักเตรีวิทยา เช้ือราวิทยา ไวรัส
วิทยา ภูมิคุมกันวิทยา พาราสิตวิทยา โลหิตวิทยา เคมีคลินิก เชน โรคซารส ไขหวัดนก เปนตน รวมทั้งการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานการชันสูตรทางหองปฏิบัติการ
2.3 การถายทอดเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตรการแพทยโดยเฉพาะดานการตรวจวิเคราะหให แกหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน เชน อบรมการใชชุดทดสอบเบ้ืองตนดานอาหาร ยา เครื่องสําอาง ใหแกเจาหนาที่สวนทองถิ่น รวมทั้งประชาชนที่
สนใจใหสามารถตรวจสอบความเสี่ยงในการบริโภคผลิตภัณฑ สุขภาพไดดวยตนเอง

ภารกิจ และหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน(ตอ)



3. การพัฒนาและรับรองคุณภาพมาตรฐานทางหองปฏิบัติการของรัฐและเอกชนดานการแพทย
และสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล
กรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนหนวยงานหนึ่งของประเทศไทยที่ทําหนาที่พัฒนาและใหการรับรอง
คุณภาพมาตรฐานของหองปฏิบัติการดานชันสูตรสาธารณสุขในโรงพยาบาลตางๆ หองปฏิบัติการ
ตรวจสุขภาพคนที่จะเดินทางไปตางประเทศ และหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ
รวมทั้งการรับรองระบบตรวจสอบ สารพิษในผักสด ผลไมสด เพ่ือใหทุกผลิตภัณฑที่ผานการับรองของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยมีความ ปลอดภัยตอสุขภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ภารกิจ และหนาท่ีรับผิดชอบของหนวยงาน(ตอ)





ขั้นตอนที่ 1 กําหนดหนวยตนทุน(Cost center) : ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของระบบงาน
(System analysis) และโครงสรางการบริหารงบประมาณ ตามลักษณะหนาที่และความสัมพันธที่แทจริง

ส่ิงสงมอบ หนวยตนทุน

หนวยงานกอเกิดรายได หนวยงานไมกอเกิดรายได

ทรัพยากร

ที่มาของรายได งบประมาณที่ใช

ทุนวิจัย

คาตรวจวิเคราะห เพื่อประเมิน
และยืนยัน ดานชันสูตรโรค

คาตรวจรับรองหองปฏิบัติการ

คาฝกอบรม

คาสอบเทียบเครื่องมือ

คาผลิตภัณฑและลิขสิทธิ์

คาตรวจวิเคราะห เพื่อประเมิน
และยืนยัน ดานสุขภาพ

หนวยงาน ที่ 1

หนวยงาน ที่ 2

หนวยงาน ที่ 3

หนวยงาน ที่ 4

หนวยงาน ที่ 5

หนวยงาน ที่ 6

หนวยงาน ที่ 7

หนวยงาน ที่ 8

หนวยงาน ที่ 9

คาวัสดุ

คาแรง

คาลงทุน



ตัวอยางแบบการแบงหนวยตนทุน
รหัส หนวยงานไมกอเกิดรายได รหัส หนวยงานกอเกิดรายได รหัส หนวยใหบริการ
A001 หนวยท่ี 5 B001 หนวยท่ี 1 C001 หนวยท่ี 9
A002 หนวยท่ี 6 B002 หนวยท่ี 2 C002 หนวยท่ี 10
A003 หนวยท่ี 7 B003 หนวยท่ี 3 C003 หนวยท่ี 11
A004 หนวยท่ี 8 B004 หนวยท่ี 4 C004 หนวยท่ี 12

แนวคิดการแบงหนวยตนทุน ขางตน นาจะเหมาะกับประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
องคกร โดยนําตนทุนการบริการตอหนวยบริการ มาใช นําคาตนทุนมาเปรียบเทียบกัน

ในกรณีนี้ ตองการหาตนทุนกิจกรรม นํามาใชกําหนดคาบริการ ดังนั้น ตอง
ปรับเปลี่ยนการกําหนดหนวยตนทุน เปน กิจกรรมตนทุน แบง กลุมกิจกรรมไมกอเกิด
รายได กลุมกิจกรรมกอเกิดรายได กลุมใหบริการ



ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกิจกรรมตนทุน(Cost center) : ศึกษาและวิเคราะหโครงสรางของกิจกรรม
(Activity analysis) และโครงสรางการใชทรัพยากร ตามกระบวนผลิตและกิจกรรมที่สัมพันธกัน

ส่ิงสงมอบ กิจกรรมตนทุน

กิจกรรมกอเกิดรายได กิจกรรมไมกอเกิดรายได

ทรัพยากร

ที่มาของรายได งบประมาณที่ใช

ทุนวิจัย

คาตรวจวิเคราะห เพื่อประเมิน
และยืนยัน ดานชันสูตรโรค

คาตรวจรับรองหองปฏิบัติการ

คาฝกอบรม

คาสอบเทียบเครื่องมือ

คาผลิตภัณฑและลิขสิทธิ์

คาตรวจวิเคราะห เพื่อประเมิน
และยืนยัน ดานสุขภาพ

กิจกรรม ที่ 1

กิจกรรม ที่ 2

กิจกรรม ที่ 3

กิจกรรม ที่ 4

กิจกรรม ที่ 5

กิจกรรม ที่ 6

กิจกรรม ที่ 7

กิจกรรม ที่ 8

กิจกรรม ที่ 9

คาวัสดุ

คาแรง

คาลงทุน



ตัวอยางแบบการแบงกิจกรรมตนทุน

• เมื่อกําหนด กิจกรรมตนทุน จะเปนกรอบสําหรับรวบรวมขอมูลตนทุน และผลลัพธ
ดําเนินงาน ดังนั้น กิจกรรมตองมีความชัดเจน มีขอมูลที่นับการใชทรัพยากรได
ผลลัพธวัดได และตองการทราบตนทุนกิจกรรมนั้น

• กิจกรรมตนทุน กําหนดรหัสเพื่อความสะดวกในการรวบรวมขอมูล

รหัส กิจกรรมไมกอเกิดรายได รหัส กิจกรรมกอเกิดรายได รหัส กิจกรรมใหบริการ
A001 จัดทําเอกสาร B001 การตรวจวิเคราะห C001 ผลการตรวจวิเคราะห
A002 บํารุงรักษาเคร่ืองมือ B002 ตรวจรับรองสถานบริการ C002 ผลการรับรอง
A003 คลังวัสดุ B003 C003
A004 การจัดหาวัสดุ B004 C004



ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมขอมูล(Data Collection) : กิจกรรมตนทุนแตละกิจกรรม ประกอบดวย ตนทุน
คาแรง(LC), ตนทุนคาวัสดุ(MC), ตนทุนคาลงทุน(CC) : Total direct cost เมื่อรวมตนทุนที่ไดรับ
กระจายตนทุนจากกิจกรรมตนทุนอ่ืน : Cost allocation รวมเปน Full Cost เมื่อหารดวย ผลลัพธวัด
ได เทากับ ตนทุนกิจกรรมตอหนวย

มูลคาตนทุน = ผลรวมมูลคาทรัพยากรทั้งหมด(บาท)
* ระยะเก็บขอมูล 1 ป

มูลคากระจายตนทุน = เกณฑการกระจายตนทุน X มูลคา
ตนทุน
เกณฑการกระจายตนทุน = สัดสวนปริมาณงานของ
กิจกรรมที่ใชกับกิจกรรมที่กระจายตนทุน
*เกณฑการกระจายตนทุน อาจจะเก็บเปนชวงเวลา

1

2 3

Full Cost = TDC + sum of IDC

Unit Cost = Full Cost / number of output



การเก็บรวบรวมขอมูลคาแรง (Labor cost)
ตนทุนคาแรง (Labor cost) หมายถึง รายจายที่จายใหเจาหนาที่ เปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงาน
ทั้งเงินเดือน คาลวงเวลาในการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการ คาใชจายในการปฏิบัติราชการอ่ืนๆ
รวมทั้งสวัสดิการตางๆ ที่จายใหในรูปตัวเงิน เชน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล คาเชาบาน การ
จําแนกตนทุนคาแรง เปนเร่ืองที่คอนขางยุงยากซับซอนเนื่องตองเก็บขอมูลตามหนวยตนทุน เนื่องจาก
ตองการกําหนดคาบริการ ดังนั้น กําหนดคาแรง เพ่ือความสะดวก ดังนี้

คาแรง = คาแรงตอนาที (บาท) X เวลาทํางานกิจกรรม (นาท)ี

คณะกรรมการ กําหนดคา
• คาแรงตอนาที = สัดสวน ผลรวมคาแรงของกลุมบุคลากรปฏิบัติงาน กับ ระยะเวลาทํางาน
• เวลาทํางานมาตรฐานของกิจกรรม

ตนทุนคาแรงตอนาที คิดโดยใชเวลาทํางาน 230 วันตอป และเวลาทํางานมาตรฐานใน 1 วัน คิด 6
ชั่วโมงตอวัน (อางอิงตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรียน และแหลงขอมูล
จากฐานขอมูลบุคลากรจากกลุมบริหารบุคคล สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)



การเก็บรวบรวมตนทุนคาวัสดุ (Material cost)
ตนทุนคาวัสดุ(Material Cost) หมายถึง คาวัสดุสิ้นเปลืองทุกประเภทที่นํามาใชในกิจกรรมตนทุน
เบิกจาย

ในกรณี วัสดุบางชนิด นําไปใชในหลายกิจกรรม ดังนั้น ควรกําหนดเกณฑการกระจายตนทุน ซึ่งกับ
กิจกรรม

คาวัสดุ = คาวัสดุที่ใชโดยตรง + คาวัสดุที่ใชรวมกับกิจกรรมอ่ืน

ควรมีการกําหนดแนวทางในการ นับวัสดุ ที่นํามาใช และ คาสูญเสียจากวัสดุ ตัวอยางเชน
1. กระดาษ 1 รีม บรรจุ 500 แผน หมึก 1 ตลับ
2. สารเคมีต้ังตน 1 ขวด 500 กรัม ใชเตรียม สารละลายไดหลายชนิด

คาวัสดุ ตอ ชิ้นงาน



การเก็บรวบรวมตนทุนคาลงทุน (Capital cost)
ตนทุนคาลงทุน (Capital cost) หมายถึง ตนทุนคาเส่ือมราคาประจําป (Depreciation cost) ของ
ครุภัณฑ อาคาร ส่ิงกอสราง

• คาเส่ือมราคาของครุภัณฑทางการแพทย คํานวณที่อายุการใชงาน 7 ป
• คาเส่ือมราคาของส่ิงกอสราง คํานวณที่อายุการใชงาน 25 ป
อาง : อัตราคาบริการของหนวยบริการ ใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐

คาลงทุน = สัดสวนราคาครุภัณฑทางการแพทยกับอายุการใชงาน 7 ป

คาลงทุน ตอ ชิ้นงาน

คิดจาก (ตามคณะกรรมการกําหนด)
1. ระยะเวลาการใชเคร่ืองมือ
2. ความเร็วของเคร่ืองมือผลิตชิ้นงาน
3. ปริมาณงานที่ใชงานจริง ที่ผานมา

คณะกรรมการ กําหนด
วิธีคาลงทุน ให
เหมาะสมกับครุภัณฑ



จุดเริ่มตน หาตนทุนกิจกรรม
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ภารกิจ และ หนาที่ความรับผิดชอบ กิจกรรมที่ใหบริการ

ตนทุนกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3

กระบวนผลิตของกิจกรรม : ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ หลายกิจกรรมและเชื่อมโยง
กลยุทธ : กําหนดกิจกรรมหลัก หาตนทุนตอหนวย
ยุทธวิธี : ใชระบบสารสนเทศ

ตนทุนกิจกรรม ตนทุนกิจกรรม



การวางแผนที่ดี ......
ลงมือ ทํา ตามแผน......
......... นําสูความสําเร็จ


