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การใช้ประโยน์
- การบรหิารจดัการการเงนิ งบประมาณ 

(การประมานการงบประมาณ การคนืทุนโดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั

คา่ตอบแทน/รายได)้ 

- การบรหิารจดัการประสทิธภิาพ

(การเปรยีบเทยีบตน้ทุนกบัอดตีหรอืคา่อา้งองิ)

- การพฒันาการบรกิาร 

(การประเมนิผลทางเศรษฐศาสตรข์องมาตรการดา้นสขุภาพ)

- การก าหนดนโยบายและแผนงาน 

(การจดัล าดบัความส าคญั)
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การวเิคราะห์ต้นทุนของโครงการในการดูแลสุขภาพ
Cost analysis of health care program

 หมายถงึการประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐศาสตรห์รอืการเงนิของทรพัยากรทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินโครงการและปรมิาณผลผลติจากโครงการ โดยท าการวเิคราะหใ์นรปูแบบตน้ทุน
รวมทัง้โครงการ และตน้ทุนต่อหน่วยของผลผลติ

 Cost analysis of health care program  is economic/ 
financial valuation of resources used in health care 
program and quantification of outputs produced by 
the program to explore total cost and cost per unit of 
the program outputs.
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โครงการด้านสขุภาพ Health care program

มลีกัษณะดงัน้ี

 ประกอบดว้ยกจิกรรมตา่งๆ

 ด าเนินการโดยหน่วยงานเดยีว  หรอืหลายหน่วยงานรว่มกนั
 มกัมกีารก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการ

 ผูป้ฏบิตังิานอาจมาจากหน่วยงานประจ าในบางเวลา และเจา้หน้าทีเ่ตม็เวลาของ
โครงการ

 ทรพัยากรและงบประมาณทีใ่ช ้ บางสว่นหรอืทัง้หมด อาจมาจากหน่วยประจ า และ/
หรอื ไดร้บัส าหรบัโครงการโดยตรง
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิเคราะห์
1. ออกแบบการวเิคราะห;์ ก าหนดวตัถุประสงค ์มมุมอง ระยะเวลาของโครงการทีจ่ะ

วเิคราะห ์กรอบทีม่าของทรพัยากร และประเภทของตน้ทุน

2. ก าหนดกจิกรรมของโครงการและหน่วยงานทีด่ าเนินงาน
3. แจกแจงรายการทรพัยากรทีใ่ช้

4. นบัจ านวนทรพัยากรทีใ่ช้

5. ค านวณมลูคา่ของทรพัยากรทีใ่ช้

6. แจกแจงและนบัจ านวนผลผลติของโครงการ

7. ด าเนินการวเิคราะหแ์ละน าเสนอผล
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ขัน้ตอนที่หน่ึง การออกแบบการวิเคราะห์
 ก าหนดวตัถุประสงค ์เชน่ การบรหิารงบประมาณ การเงนิ การเพิม่ประสทิธภิาพ การ

ประเมนิโครงการและตดัสนิใจเชงินโยบาย

 มมุมอง ไดแ้ก่ มมุมองของโรงพยาบาล ของภาครฐัทัง้หมด ของสงัคมโดยรวม

 ระยะเวลาประเมนิ ไดแ้ก่ระยะเวลาของโครงการทีจ่ะวเิคราะหต์น้ทุน อาจเพยีงบางชว่ง
ของโครงการ

 กรอบทีม่าของทรพัยากร เชน่เฉพาะตน้ทุนทีม่าจากการสนบัสนุน หรอืรวมทีม่าจาก
โรงพยาบาลดว้ย

 ประเภทของตน้ทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์ตน้ทุนทางการเงนิ ตน้ทุนทัง้หมด 
และตน้ทุนสว่นเพิม่
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ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และต้นทุนทางการเงนิ
Economic vs financial cost

ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์ประกอบดว้ยมลูค่าของทรพัยากรทีใ่ช้
ในการด าเนินโครงการ ที่

- จดัหาเพือ่การด าเนินการโครงการโดยเฉพาะ 

- รว่มกบัมลูคา่ของทรพัยากรทีจ่ดัหาโดยองคก์ร

- หรอืมมีาก่อนการด าเนินโครงการ 

- หรอืไดม้าจากแหล่งอื่น เชน่การบรจิาค

ตน้ทุนทางการเงนิ หมายถงึมลูค่าของทรพัยากรทีจ่ดัซือ้มาใช้
หรอืเงนิทีจ่า่ยเพือ่การด าเนินการโครงการ
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ตน้ทุนสว่นเพิม่ หมายถงึ ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้เพิม่เตมิ อนั
เนื่องมาจากการด าเนินโครงการ

ตวัอยา่งเชน่ ค่าแรงรวมประกอบดว้ย

ตน้ทุนของผูท้ีแ่บ่งเวลามาท าใหโ้ครงการ ไดแ้ก่คา่เบีย้
เลีย้งส าหรบังานภาคสนามของโครงการ (ไมน่บัรวม
เงนิเดอืนจากหน่วยงาน) 

ตน้ทุนของพนกังานทีโ่ครงการจา้งมาท างานใหโ้ครงการ
เตม็เวลา ไดแ้ก่เงนิเดอืนทัง้หมด และคา่เบีย้เลีย้งส าหรบั
งานภาคสนามของโครงการ
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ข้อมลูต้นทนุและการจ าแนกประเภท
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ข้อมูลต้นทุน การเงิน เศรษฐศาสตร์
คา่แรงวนัท างาน จากเงนิเดอืน (ผูม้าชว่ยงานจากหน่วยงานอื่น) /
คา่แรงวนัท างาน จากเบีย้เลีย้ง / /
คา่ตอบแทนการใหบ้รกิารตามปรมิาณงาน / /
คา่เดนิทาง / /
คา่ทีพ่กั / /
คา่สถานทีจ่ดัประชุม / /
คา่วสัดุต่างๆ ในการประชุม / /
คา่จา้งจดัท าสือ่ / /
คา่จา้งการเผยแพรส่ือ่ / /



ขัน้ตอนที่สอง การก าหนดกิจกรรมของโครงการ
และหน่วยงานท่ีด าเนินงาน

โรงพยาบาล รพ.สต. สสอ.

การเตรยีมผูป้ฏบิตังิาน

การประชาสมัพนัธ์

การคดักรอง

การใหส้ขุศกึษา
Health coaching
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ขัน้ตอนที่สาม การแจกแจงทรัพยากรท่ีใช้
 ก าหนดรายการทรพัยากรทีอ่ยูใ่นกรอบการวเิคราะหท์ีว่างแผนใน
ขัน้ตอนทีห่น่ึง

 แบ่งเป็นตน้ทุนลงทุน capital cost ตน้ทุนด าเนินการ  
recurrent cost

 ตน้ทุนลงทุน capital cost ไดแ้ก่ ตน้ทุนจากการใชท้รพัยากรทีใ่ช้
งานไดน้านเกนิหน่ึงปี 

 ตน้ทุนด าเนินการ  recurrent cost แบ่งเป็น ค่าแรง คา่วสัดุ คา่
เชา่ ค่าจา้งเหมา
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คา่ลงทนุ

สนิทรพัยถ์าวร- ของทีใ่ชน้านไดน้านเกนิ 1 ปี เชน่
- ครภุณัฑ ์(เครือ่งมอื เฟอรน์ิเจอร)์ ยานพาหนะ อาคาร

สิง่ก่อสรา้ง 

- การฝึกอบรมทีเ่อาผลไปใชง้านไดน้านเกนิ 1 ปี 
- การรณรงคป์รบัเปลีย่นทศันคต ิพฤตกิรรม ที่

กลุม่เป้าหมายจ าไดแ้ละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมไดน้านเกนิ 1 ปี
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ต้นทนุเตรียมโครงการ ได้แก่ต้นทนุของการ
วางแผน การฝึกอบรมความพร้อม การรณรงค ์ท่ี
ด าเนินการก่อนเร่ิมด าเนินโครงการ กิจกรรมเหล่าน้ี
จะส่งผลตลอดช่วงด าเนินโครงการ เมื่อค านวณ
ต้นทนุ ต้องค านวณในลกัษณะค่าลงทุน
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ขัน้ตอนที่ส่ี นบัจ านวนทรัพยากรท่ีใช้
 จากรายการกจิกรรมและหน่วยงานด าเนินงาน จดัท าเป็นตารางกบัรายการ

ทรพัยากร แลว้แจงนบัจ านวนทรพัยากรทีใ่ช้

 แหลง่ขอ้มลู ไดจ้ากแผนงานโครงการ บนัทกึการปฏบิตังิาน หรอือาจด าเนินการ
ส ารวจจากผูเ้กีย่วขอ้ง

 แรงงานนบัรวมเป็น คน-เดอืน(person-month)คน-วนั (person-day) คน-
ชัว่โมง (person-hour) หรอื รอ้ยละของเวลาท างานทีท่ าใหโ้ครงการ

 กรณีเครือ่งทีใ่ชร้ว่มกบักจิการนอกโครงการ นบัเวลาใชง้านท านองเดยีวกบั
แรงงาน

 การใชอ้าคาร นบัพืน้ทีแ่ละระยะเวลาใชง้าน หรอืประมาณการเป็นคา่เชา่เสมอืน
การไปเชา่สถานทีภ่ายนอก

 วสัดุนบัปรมิาณการใชห้รอืมลูคา่ทีใ่ช้

 คา่พาหนะ นบัระยะทางทีใ่ชง้าน หรอืคา่เชา่
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ขัน้ตอนที่ห้า ค านวณมลูคา่ต้นทนุของทรัพยากร
 ส าหรบัตน้ทุนด าเนินการทีไ่มไ่ดใ้หค้ณูจ านวนทรพัยากรทีใ่ช ้ดว้ย
ตน้ทุนต่อหน่วยของทรพัยากรนัน้ๆ

 ตน้ทุนลงทุน ใหค้ านวณคา่ลงทุนของสิง่นัน้ เป็นตน้ทุนโครงการ
ทัง้หมด กรณีใชใ้ชโ้ครงการอยา่งเดยีว

 หากเป็นการใชง้านรว่มกนักบังานนอกโครงการ ปรบัดว้ยปรมิาณเวลา
หรอืสดัสว่นการใชง้าน

 กรณีกจิกรรมเตรยีมโครงการ หรอืกจิกรรมลงทุน ใหค้ านวณตน้ทุน
รวมก่อน แลว้ค านวณตน้ทุนต่อปีของกจิกรรมนัน้ ในลกัษณะคา่ลงทุน

 กรณีตน้ทุนของโครงการหลายปี ใหป้รบัลด (discount)มลูคา่รวมของ
ปีในอนาคตเป็นของปีปจัจุบนั
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วิธีการค านวนต้นทนุการลงทนุ
ในการเร่ิมโครงการ
 การเตรยีมโครงการไดแ้ก ่การประชุมเตรยีมการ การฝึกอบรม และการรณรงค ์

 เป็นการลงทุนเพราะกจิกรรมเหลา่น้ีจะใหผ้ลต่อเนื่องหลายปี ในการค านวณต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร ์จะกระจายตน้ทุนออกไปตลอดช่วงเวลาทีม่ผีล เชน่ระยะเวลาเจา้หน้าที่
ยงัเขา้ใจโครงการและมคีวามรู ้ระยะเวลาประชาชนยงัเขา้ใจและใหค้วามรว่มมอื

 อาจใชต้ามระยะเวลาของโครงการ กรณีเป็นโครงการต่อเนื่องหลายปี เป็นเป็นการ
ประมาณการณ์จากประสบการณ์ของผูเ้ชีย่วชาญ

 ค านวณเหมอืนคา่ลงทุนของสิง่ของคงทน เชน่ อาคาร เครือ่งมอื ยานพาหนะ
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หน่วยปฏิบตัิ: โรงพยาบาล ระหวา่งวนัท่ี.....ถึงวนัท่ี.....      
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กิจกรรม/ทรพัยากร จ านวน ต้นทนุต่อหน่วย ต้นทนุ

การคดักรอง

พยาบาล-เงนิเดอืน (คน-วนั)

พยาบาล-เบีย้เลีย้ง (คน-วนั)

test kit (set)

เครื่องวดัความดนัโลหติ (วนั) 



ขัน้ตอนที่หก นบัจ านวนผลผลิตของโครงการ
ผลผลติของโครงการอาจวดัไดใ้นลกัษณะ

 กจิกรรมทีไ่ดด้ าเนินการ

 ผลผลติขัน้กลาง (intermediate outputs) 

 ผลผลติสดุทา้ย (final outputs)

ตวัอยา่งเชน่

 จ านวนครัง้ของการออกเยีย่มบา้น

 ผูท้ีเ่ขา้รบัการคดักรอง ผูป้ว่ยรายไดท้ีพ่บจากการคดักรอง

 ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ  ผูป้ระสบความส าเรจ็ในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
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ขัน้ตอนที่เจด็ การวิเคราะห์และน าเสนอผล

ตน้ทุนรวมทัง้โครงการ

ตน้ทุนรายกจิกรรม โดยรวมและต่อหน่วย

ตน้ทุนตามองคป์ระกอบ เชน่คา่ลงทุน คา่แรง คา่วสัดุ

ตน้ทุนต่อหน่วยของผลผลติ
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