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 The purpose of this study is to examine the direct unit cost of Beta-agonist 
screening test in pork of Nakhon Pathom Provincial Public Health Office in the 2552 fiscal 
year (October 1, 2551 to September 30, 2552) by using the provider’s perspective. Direct unit cost 
was analyzed per samples of screening test. 
 Results of the study indicated that the total costs of Beta-agonist screening test in 
pork of Nakhon Pathom Provincial Public Health Office in 2552 fiscal year was 503,761.80 baht, 
including  labor cost  was 35,048.19 baht, material cost was 82,534.81 baht and capital cost was 
388,531.55 baht. The ratio of labor cost : materials cost : capital cost percentage was 6.92 : 
16.31 : 76.77. The unit cost of Beta-agonist screening test in pork was 1,632.63 baht. 
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งานการเงิน  และเจา้หนา้ท่ีท่านอ่ืนๆ  ทุกท่าน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล 
 ขอขอบคุณ ครอบครัวบุญแจ่ม เพื่อนนกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรวิทยาการสังคมและ
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 อาหารมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อสุขภาพ การไดรั้บอาหารท่ีมีคุณภาพ สะอาด  ปลอดภยั เป็น
ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีสุขภาพดีของประชาชนถือเป็นปัจจยัพื้นฐาน 
ท่ีส าคญัในการด ารงชีวิตและการพฒันาประเทศ  การส่งเสริมใหทุ้กคนมีสุขภาพดี ไม่เจบ็ป่วย เป็น
ส่ิงท่ีรัฐตอ้งใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมใหป้ระชาชนและทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
มากกว่าการซ่อมสุขภาพ  และช่วยแกปั้ญหาสุขภาพไดอ้ย่างหน่ึง อาหารปลอดภยัท่ีประชาชน
บริโภคนั้น ตอ้งปราศจากเช้ือโรคอาหารเป็นพิษ ปนเป้ือนจากเช้ือโรคทางเดินอาหาร สารเคมี จาก
ความส าคญัของอาหารท่ีมีต่อชีวิตดงักล่าวนั้น รัฐบาลจึงไดก้ าหนดนโยบายอาหารปลอดภยั เพื่อ
ตอ้งการเสริมสร้างและคุม้ครองสุขภาพของประชาชนดา้นอาหาร เพื่อใหอ้าหารท่ีผลิตและบริโภคมี
มาตรฐานและมีระบบการควบคุมดูแลคุณภาพความปลอดภยัของอาหารท่ีผลิตทุกขั้นตอนตลอด
ห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) (จงกลนี วทิยารุ่งเรืองศรี และช่ืนจิต จนัทจรูญพงษ ์ 2545 :1) โครงการ
ความปลอดภยัดา้นอาหาร เป็นโครงการท่ีรัฐบาลมีนโยบายใหด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ในมิติดา้น
สุขภาพนั้นกระทรวงสาธารณสุขไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูรั้บผดิชอบหลกั โดยมีบทบาทหนา้ท่ีใน
การติดตามตรวจสอบ และใหก้ารรับรองมาตรฐานอาหารและสถานท่ีผลิต จ าหน่าย น าเขา้อาหาร 
เพื่อคุม้ครองสุขภาพของผูบ้ริโภคภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุขไดส้นองนโยบายโดยจดัท า
แผนยุทธศาสตร์โครงการความปลอดภยัดา้นอาหาร  (Food Safety) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ประชาชนทุกคนไดบ้ริโภคอาหารท่ีปลอดภยั ภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์ท่ี 2  ดา้นความเขม้แขง็ใน
การก ากบัดูแลใหอ้าหารปลอดภยั   
 การด าเนินโครงการความปลอดภยัดา้นอาหารมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง จนถึงปัจจุบนั   
ในดา้นความเขม้แขง็ในการก ากบัดูแลใหอ้าหารปลอดภยั กิจกรรมควบคุมการจ าหน่ายใหไ้ดม้าตรฐาน
ดา้นสุขอนามยั เพื่อสนับสนุนนโยบายดงักล่าวส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม   ไดมี้การ
ด าเนินงานตามนโยบายอาหารปลอดภัยอยา่งหน่ึงคือ กิจกรรมการด าเนินงานตรวจสอบ เฝ้าระวงั
คุณภาพมาตรฐานความปลอดภยัของอาหาร เพื่อลดการปนเป้ือนอนัตรายของสารเคมีในอาหารตาม
มาตรฐาน “อาหารปลอดภยั” (Food Safety) การตรวจสอบความปลอดภยัของอาหารโดยมีเป้าหมาย
ด าเนินการตรวจสอบอาหารสด อาหารแปรรูป ตอ้งตรวจไม่พบสารปนเป้ือนตอ้งหา้ม 5 ชนิด ไดแ้ก่ 
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สารกนัรา สารฟอกขาว บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารเร่งเน้ือแดง  และพบยาฆ่าแมลงในเกณฑ์
ความปลอดภยั  
 สารเร่งเน้ือแดงเป็นสารในกลุ่มเบตา้-อะโกนิสต ์(Beta -Agonist)  มีอยูห่ลายชนิด    เช่น
เคลน็บิวเทอโรล (Clenbuterol)   ซาลบูทามอล (Salbutamol)  เป็นตน้   ชนิดท่ีเกษตรกรนิยมน ามา
ผสมในอาหารใหห้มูกินคือ ซาลบูทามอล  ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการผลิตยาท่ีใชรั้กษา
โรคหอบหืด ขยายหลอดลม     แต่กลบัมีการน ามาใชผ้สมอาหารสัตวเ์ล้ียงหมู จึงอาจเกิดการตกคา้ง
เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค อีกทั้งต่างประเทศจะระงบัการสัง่ซ้ือเน้ือสัตวข์องไทย ถา้ตรวจพบสาร
ดงักล่าว (คนึงนิจ  ก่อธรรมฤทธ์ิ 2542 : 10)  

 กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ก าหนดใหอ้าหารทุกชนิด
มีมาตรฐานโดยตรวจไม่พบการปนเป้ือนสารเบตา้-อะโกนิสต ์ (Beta -Agonist) และเกลือของสาร
กลุ่มน้ี   เพื่อป้องกนัอนัตรายอนัอาจจะเกิดจากการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากสตัวท่ี์มีสารเบตา้-อะโกนิสต ์
ตกคา้งในเน้ือสตัวน์ั้น (กองควบคุมอาหาร 2546 : 1)  เน่ืองจากมีรายงานเก่ียวกบัผลขา้งเคียงของการใช้
สารเบตา้-อะโกนิสต ์เช่นในประเทศฝร่ังเศสมีผูป่้วยดว้ยอาการกลา้มเน้ือหัวใจสัน่รัว, หวัใจเตน้เร็ว, 
ปวดศีรษะและมีอาการทางประสาท เน่ืองจากการบริโภคตบัโคท่ีมีปริมาณสาร Clenbuterol ตกคา้ง 
0.5 ppm.  (คนึงนิจ  ก่อธรรมฤทธ์ิ 2542: 10) และมีรายงานเก่ียวกบัการตกคา้งของสารเบตา้-อะโกนิสต ์ 
ในเน้ือสุกรท่ีกินอาหารท่ีมีส่วนผสมของสารน้ีเขา้ไป โดยไดมี้รายงานวิจยัถึงผลของสารเบตา้-อะโกนิสต ์
ท่ีมีการตกคา้งในเน้ือสุกรถึงผูบ้ริโภค  ดงัน้ี 

 รีนอยด ์และ ประสาด (Renoid and Prasad 1992 : 15) รายงานวา่ในคนยงัมีการใช ้Salbutamol 
เพื่อรักษาโรคเก่ียวกบัหลอดลม เช่น โรคหอบหืด โดยช่วยในการขยายหลอดลม แต่ผลขา้งเคียงคือ 
ท าใหก้ลา้มเน้ือโครงร่างสัน่กระตุก ขนลุก หวัใจเตน้เร็ว ปวดศีรษะ ถา้หากไดรั้บในปริมาณสูงจะมี
อาการคล่ืนไสแ้ละอาเจียน (สมบูรณ์  เลิศปัญญาวีรพล และคณะ 2539 : 18) 

 วิลเลย ์และคณะ (Willey et al. 1994 : 15) พบว่าการไดรั้บ Sulbutamol ในการรักษา
โดยการกินในขนาดประมาณ 0.2-8.8 มิลลิกรัมของน ้าหนกัตวั ในผูป่้วย 78 รายท่ีเป็นเดก็อาย ุ2-8 ปี 
พบวา่ Salbutamol ท่ีกินเขา้ไปท าใหเ้กิดความเป็นพษิได ้ คือท าใหมี้อาการหวัใจเตน้เร็วกวา่ปกติ, มีน ้ าตาล
ในโลหิตสูงกวา่ปกติ, เกิดอาการกระวนกระวายใจ, อาเจียนและค่าของ โปแตสเซียมในกระแสเลือด
มีระดบัต ่า (สมบูรณ์  เลิศปัญญาวีรพล และคณะ 2539 : 13) 

 รายงานในปี พ.ศ.2533 ในประเทศสเปน ประชาชนจ านวน 135 คนท่ีบริโภคตบัววัซ่ึงมี
สาร Clenbuterol ตกคา้งอยูเ่ขา้ไป เกิดอาการกลา้มเน้ือสัน่กระตุก หวัใจเตน้เร็ว และบางรายมีอาการ
เป็นลม นอกจากน้ียงัพบอาการทางจิตประสาท อาการปวดหลงั หลงัจากการบริโภคตบัววัเขา้ไป
และอาการคงอยูต่่อเน่ืองเป็นเวลา 2-3 วนั ซ่ึงการเกิดผลขา้งเคียงดงักล่าวจะรุนแรงมากยิง่ข้ึนในบาง
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กลุ่มท่ีมีความ ไวต่อสารเหล่าน้ีเป็นพิเศษ ทั้งน้ีรวมถึงหญิงมีครรภแ์ละผูป่้วยเป็นโรคหัวใจ (ยพุดี  
จาวรุ่งฤทธ์ิ และคณะ 2539 : 22) 

 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  มีการด าเนินงานตรวจสอบสารปนเป้ือน 6 ชนิด
อย่างต่อเน่ือง  เพื่อลดการปนเป้ือนสารเคมีในอาหารตามมาตรฐาน “อาหารปลอดภัย” (Food 
Safety)  โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ แต่เน่ืองจากจงัหวดันครปฐมเป็นจงัหวดัท่ีผลิตสุกรรายใหญ่
ของภาคกลาง มีผูป้ระกอบการเขียงหมูจ านวนมาก  กอปรกับยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด
นครปฐมไดก้ าหนดให้ด าเนินงานตามแผนงานโครงการสุกรนครปฐมปลอดสารเร่งเน้ือแดง จึงได้
ก าหนดมาตรการในการแกไ้ขการปนเป้ือนสารเร่งเน้ือแดงหลายมาตรการ มาตรการท่ีส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐมน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อเฝ้าระวงัการปนเป้ือนสารเร่งเน้ือแดง  
คือการเก็บตวัอย่างเน้ือหมูเพื่อตรวจวิเคราะห์หารสารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมูสด ตามกรอบแนว
ทางการด าเนินงานอาหารปลอดภยัในการเฝ้าระวงัสารปนเป้ือนในร้านคา้จ าหน่ายอาหารสด ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีตรวจสารเร่งเน้ือแดงหลายวิธี ไดแ้ก่   วิธี ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay)  เป็นวิธีท่ีใชใ้นการตรวจสอบเบ้ืองตน้ทางหอ้งปฏิบติัการ วิธี  Liquid Chromatography in 
combination with tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS)  เทคนิค LC-MS/MS มีความไว 
ความจ าเพาะและความแม่นย  า เป็นวิธีท่ีน ามาใช้ในการตรวจวิเคราะห์ท่ีให้ไดผ้ลท่ีถูกตอ้งและ
สามารถน าไปใชป้ระกอบการด าเนินคดีทางกฎหมายได ้ (ลดัดา  แกว้กลา้ปัญญาเจริญ 2551:2)  และ
วิธีการตรวจโดยใชชุ้ดทดสอบเบื้องตน้ส าหรับตรวจวิเคราะห์สารเร่งเน้ือแดง เป็นวิธีที ่มี      
ความสะดวก รวดเร็วในการตรวจวิเคราะห์ สามารถดูผลไดด้ว้ยตาเปล่า น ามาใชใ้นการตรวจสอบ
ภาคสนามหรือ Screening Test  (บริษทั เคริช อินเตอร์เนชนัแนลจ ากดั 2550 : 1)   การตรวจวิเคราะห์
หาสารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมูสดทางห้องปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์   เป็นวิธีการหน่ึงท่ีน ามาใช้
เพื ่อที่จะบอกถึงคุณภาพของเนื้อหมูไดว้ ่ามีการปนเป้ือนสารเร่งเนื้อแดงมากนอ้ยเพียงใด          
วิธีมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเน้ือแดงท่ีปฏิบติักนัอยูใ่นปัจจุบนัทัว่ไปเป็นการตรวจ
ดว้ยวิธี Elisa และวิธี LC-MS/MS  ซ่ึงการตรวจทั้งสองวิธีดงักล่าวตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้
ความช านาญ วสัดุอุปกรณ์ในการตรวจเฉพาะท่ีใชมี้ราคาสูงและตอ้งอาศยัระยะเวลาในการตรวจ
นานประมาณ 30 วนั  กว่าจะทราบผลการตรวจ และยงัเสียค่าใชจ่้ายในการตรวจสูง 3,000 บาทต่อ      
1 ตวัอยา่ง ท าให้การด าเนินการเฝ้าระวงัท าไดไ้ม่ครอบคลุม  ห้องปฏิบติัการท่ีมีอยูไ่ม่สามารถรองรับ
การตรวจไดใ้นปริมาณมากๆ อีกทั้งงบประมาณท่ีไดรั้บในการด าเนินงานตรวจเฝ้าระวงัก็มีจ  านวน
ไม่เพียงพอ 

 การน าหลกัเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองตน้ทุน มาวิเคราะห์เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจใน
การวางแผนการด าเนินงาน   พื้นฐานของการท่ีจะไดข้อ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดัสรรและ
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การใชท้รัพยากรอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ การน าหลกัเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของตน้ทุน  องคป์ระกอบของ
ตน้ทุน  และการวิเคราะห์ตน้ทุนท่ีจะท าใหผู้บ้ริหารหน่วยงานสามารถน ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้(สมคิด  แกว้สนธิ และ ภิรมย ์กมลรัตน์กุล 2534 : 128)  นอกจากการวิเคราะห์ตน้ทุน 
จะมีประโยชนท์ าใหส้ามารถค านวณหาผลประโยชน์สูงสุด ยงัมีประโยชน์เพื่อการวางแผนการก าหนด
นโยบายส าหรับการบริหารงาน     โดยใชข้อ้มูลตน้ทุนท่ีมีการจดัเกบ็และผา่นการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ     
ท าให้สามารถน ามาก าหนดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยมาตรฐานของกิจกรรมต่างๆได ้ท าให้สามารถใช้
ตน้ทุนมาตรฐานท่ีท าการวิเคราะห์น้ีมาเป็นเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณ  การควบคุม  ประเมิน
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารงบประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัสามารถน ามาเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบประเมิน ประสิทธิผลการปฏิบติังานควบคู่กบัการประเมินระดบัการบรรลุ 
เป้าหมายของกิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี (รวมพล  สวนจินดา 2540 : 3) 

 ปัจจุบนัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ไดน้ าชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปเพื่อ
ตรวจหาการตกคา้งของสารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู มาใชใ้นการตรวจหาสารเร่งเน้ือแดง ในการตรวจ
ท่ีผา่นมาไม่มีการวิเคราะห์หาตน้ทุนในการด าเนินงาน ท าใหไ้ม่สามารถบริหารจดัการงบประมาณท่ี
ไดรั้บใหมี้ความเหมาะสมกบัปริมาณงาน   การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยของการตรวจวิเคราะห์หาสาร
เร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป จะเป็นประโยชน์ในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจสารเร่งเน้ือแดง   

 พื้นฐานของการท่ีจะไดข้อ้มูลเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการจดัสรรและการใชท้รัพยากร
อย่างหน่ึง ไดแ้ก่ การน าหลกัเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของตน้ทุน  องคป์ระกอบของตน้ทุน  และการ
วิเคราะห์ตน้ทุนท่ีจะท าให้    ผูบ้ริหารหน่วยงานสามารถน ามาใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้(สมคิด แกว้สนธิ และภิรมย ์กมลรัตน์กุล 2534:128)  ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนหรือ
ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินการของแต่ละกิจกรรมเม่ือน ามาเปรียบเทียบกับผลงานท่ีได้รับจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของการปฏิบติังาน   

 นอกจากน้ีการวิเคราะห์ตน้ทุนจะมีประโยชน์เพื่อการวางแผน    การก าหนดนโยบาย
ส าหรับการบริหารงาน     โดยใชข้อ้มูลตน้ทุนท่ีมีการจดัเก็บและผา่นการวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ     
ท าให้สามารถน ามาก าหนดเป็นตน้ทุนต่อหน่วยมาตรฐานของกิจกรรมต่างๆ ได ้ท าให้สามารถใช้
ตน้ทุนมาตรฐานท่ีท าการวิเคราะห์น้ีมาเป็นเกณฑใ์นการจดัสรรงบประมาณ  การควบคุม  ประเมิน
ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารงบประมาณไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากน้ียงัสามารถน ามาเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบประเมิน ประสิทธิผลการปฏิบติังานควบคู่กบัการประเมินระดบัการ
บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี (รวมพล สวนจินดา 2540 : 3) 
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 การวิเคราะห์ตน้ทุนยงัช่วยให้การบริหารโครงการหรือกิจกรรมเกิดความยัง่ยืน  การ
วิเคราะห์ตน้ทุนจึงเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญั เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
ประโยชน์ท่ีไดส้ามารถเป็นเคร่ืองช้ีวดัประสิทธิผลการบริหารจดัการทรัพยากรของหน่วยงานได ้ 

 ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงกลุ่ม
เบตา้-อะโกนิสต์(Beta-Agonist)ในเน้ือหมู  โดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชนใ์นการน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การก าหนดงบประมาณท่ีเหมาะสมส าหรับการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  และการวางแผนการจดัสรร
งบประมาณ การจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานท่ีจะประหยัดและควบคุมทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในการตรวจเฝ้าระวงัสารปนเป้ือนชนิดอ่ืนอีกดว้ย  
 
วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 เพื่อศึกษาตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้ชุดทดสอบ
เบ้ืองตน้ส าเร็จรูป  ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบตน้ทุนต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
ส าเร็จรูป  ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  
 2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการปรับรูปแบบการด าเนินงานตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง  ในงานอาหารปลอดภยัของจงัหวดันครปฐม  ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. รูปแบบการศึกษาสามารถใช้เป็นตวัอย่างในการค านวณตน้ทุนของการตรวจสาร
ปนเป้ือนอ่ืนๆ ในงานอาหารปลอดภยัในระดบัจงัหวดัได ้
 4. ขอ้มูลในการศึกษาสามารถน าไปเป็นแนวทางในการค านวณการใชง้บประมาณ การ
วางแผนการท างาน   ในการด าเนินการเฝ้าระวงัสารเร่งเน้ือแดง  ในงานอาหารปลอดภยั และการวาง
แผนการจดัสรรงบประมาณ การจดัท าแนวทางการปฏิบติังานท่ีจะประหยดัและควบคุมทรัพยากร
ใหเ้กิดประสิทธิภาพ ในการตรวจเฝ้าระวงัสารปนเป้ือนชนิดอ่ืนๆ  
 5. จากการกระจายอ านาจดา้นสาธารณสุขไปยงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขอ้มูลท่ีได้
จากการวิจยัจะเป็นประโยชนใ์นการค านวณการใชง้บประมาณ ในการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง
โดยใชชุ้ดทดสอบส าเร็จรูป  และค านวณการใชง้บประมาณในการตรวจสอบสารปนเป้ือนชนิดอ่ืนๆ 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการวิเคราะห์ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจหาสาร

เร่งเน้ือแดงกลุ่มเบตา้-อะโกนิสต(์Beta -Agonist) ในเน้ือหมู  โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป 
(Beta-Agonist Residue Rapid Inspection Device)   ปีงบประมาณ 2552 (ระหวา่ง 1 ตุลาคม 2551 ถึง 
30 กนัยายน 2552) ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  โดยศึกษาในมุมมองของผูใ้หบ้ริการ 
(Provider's perspective )   
  
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 1. การคิดระยะเวลาปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  คิดจากเวลาท างาน 40 ชัว่โมงต่อสปัดาห์    
(8 ชัว่โมงต่อวนัท าการ) ไม่นบัรวมวนัหยดุราชการ โดยคิดค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ ดงัน้ี    
 1.1 การปฏิบติังานนอกเวลาราชการในวนัท าการ วนัละ 4 ชัว่โมงๆ ละ 50 บาท 
 1.2 การปฏิบติังานในวนัหยดุราชการ วนัละ 7 ชัว่โมงๆ ละ 60 บาท 
 1.3 การปฏิบติังานนอกเวลาราชการในวนัการ วนัละ 7 ชัว่โมงๆ ละ 60 บาท 
 2. ตน้ทุนค่าแรงในส่วนของค่าสวสัดิการอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  
ค่าเช่าบา้น และค่าฝึกอบรม ไดจ้ากการน าขอ้มูลการเบิกจ่ายจริงจากงานการเงินภายในปีงบประมาณ 
2552   
 3. การคิดค่าเส่ือมราคา โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการค านวณค่าเส่ือมราคาคงท่ีต่อปี  ก าหนดให้
อาคารส่ิงก่อสร้างมีอายกุารใชง้าน 20 ปี และครุภณัฑทุ์กประเภทมีอายกุารใชง้านเท่ากบั 5 ปี ยกเวน้
ครุภณัฑท์างวิทยาศาสตร์มีอายกุารใชง้านเท่ากบั 7 ปี โดยก าหนดตามเกณฑม์าตรฐานคู่มือการวิเคราะห์
ตน้ทุนโรงพยาบาล ของส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  หากอาคารส่ิงก่อสร้าง
และครุภณัฑค์รุภณัฑใ์ดท่ีมีอายเุกินท่ีก าหนดจะไม่น ามาคิดค่าเส่ือมราคา    
 
ค ำจ ำกดัควำมทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

กำรตรวจสำรเร่งเนื้อแดง  หมายถึง การด าเนินการตรวจหาสารเร่งเน้ือแดง กลุ่มเบตา้-  
อะโกนิสต(์Beta -Agonist) ปนเป้ือนในตวัอยา่งเน้ือหมูโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป Beta-
Agonist Residue Rapid Inspection Device   ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  

หน่วยงำนที่รับผดิชอบในกำรด ำเนินงำน  หมายถึง  กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอในจงัหวดันครปฐม  
และ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลชุมชนในจงัหวดันครปฐม 
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 สารเร่งเนือ้แดง  หมายถึง  สารในกลุ่มเบตา้-อะโกนิสต ์ (Beta-Agonist) ซ่ึงมีอยูห่ลายชนิด 
ไดแ้ก่ ซาลบูทามอล (Salbutamol) ท่ีชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปตรวจสอบได ้ 

 ชุดทดสอบเบือ้งต้นส ำเร็จรูป  หมายถึง  ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ในการตรวจหาสารเร่งเน้ือ
แดงช่ือ Beta-Agonist Residue Rapid Inspection Device   ของบริษทั เคริช อินเตอร์เนชนัแนลจ ากดั  
 ต้นทุนค่ำแรง  (Labor Cost) หมายถึง เงินเดือน ค่าจา้ง และสวสัดิการอ่ืนๆของพนกังาน
และลูกจ้างทั้ งหมดได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนวิชาชีพหรือเงินประจ าต าแหน่ง     ค่า
ล่วงเวลา  ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบา้น ค่าศึกษาและฝึกอบรม ดูงานสัมมนา       ค่า
รักษาพยาบาล 
 ต้นทุนค่ำวัสดุ  (Material Cost) หมายถึง  ค่าวสัดุทุกประเภทท่ีหน่วยงานเบิกจ่าย เช่น 
วสัดุส านักงาน วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์วสัดุงานบา้นงานครัว เป็นตน้ นอกจากน้ียงัรวมถึง       
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าสาธารณูปโภค  

 ต้นทุนค่ำลงทุน (Capital Cost ) หมายถึง มูลค่าทรัพยสิ์นถาวรท่ีลดลง อนัเน่ืองมาจาก
การใช้งาน ตามงวดเวลาของครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้าง หรือตน้ทุนค่าเส่ือมราคา ประจ าปี ของ
สินทรัพย ์
 ต้นทุนรวม (Total Cost) หมายถึงผลรวมของตน้ทุนรวมทั้งหมด เน่ืองจากการศึกษา
คร้ังน้ีศึกษาเฉพาะตน้ทุนทางตรงของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 
 ต้นทุนเฉลีย่ต่อตัวอย่ำง   (Unit Cost)  หมายถึง  ตน้ทุนต่อตวัอยา่งของการตรวจหาสาร
เร่งเน้ือแดงในเน้ือหมูสด ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม โดยค านวณจากตน้ทุนรวม
ทั้งหมดหารดว้ยจ านวนตวัอยา่งเน้ือหมูท่ีตรวจหาสารเร่งเน้ือแดง 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรตรวจสำรเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้นส ำเร็จรูป   

จ านวนตวัอยา่งเน้ือหมูท่ี 
ตรวจหาสารเร่งเน้ือแดง 

ตน้ทุนรวมทางตรง 
 

ตน้ทุนทางตรง 
(ค่าแรง + ค่าวสัดุ + ค่าลงทุน) 

ตน้ทุนทางตรงต่อตวัอยา่ง 

ตน้ทุนรวมทางตรงทั้งหมด  / จ  านวนตวัอยา่งเน้ือหมูท่ีตรวจหาสารเร่งเน้ือแดง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง 
  

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตน้ทุนทางตรงต่อหน่วย (Direct Unit Cost) ของการตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม     
ผูศึ้กษาได้ท าการศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบ
แนวคิดการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
  ตอนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัตน้ทุน 
  ตอนท่ี 2 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสารเร่งเน้ือแดง 
  ตอนท่ี 3 ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป (Beta-Agonist Residue Rapid Inspection 
Device)  
  ตอนท่ี 4 รูปแบบการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้น
ส าเร็จรูป 
  ตอนท่ี 5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตอนที ่1 แนวคดิเกีย่วกบัต้นทุน 
 

ค ำจ ำกดัควำมของต้นทุน (Cost) 
 ตน้ทุน  หมายรวมถึง รายจ่ายทั้งท่ีจ่ายออกเป็นตวัเงิน (Explicit  Cost) และท่ีมิไดจ่้าย
ออกเป็นตวัเงินจริง ๆ (Implicit Cost) เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลผลิตสินคา้หรือบริการ (วิโรจน์  ตั้งเจริญเสถียร  
และคนอ่ืน ๆ 2531 : 8 ; อนุวฒัน์  ศุภชุติกุล 2539 : 3;  ปิยธิดา  ตรีเดช 2540 : 65)  นอกจากน้ียงั
หมายถึงสินทรัพย ์ โดยการออกทุนเรือนหุน้ โดยการให้บริการหรือโดยการก่อหน้ีเพื่อให้ไดม้าซ่ึง
สินคา้และบริการดว้ย (วิจิตรา  พลูเพิ่มทรัพย ์2540 :36)  
 ในการคิดตน้ทุนโดยทัว่ไปนอกจากการคิดตน้ทุนรวมทั้งหมดแลว้มีวิธีการคิดตน้ทุนท่ีใช้
ในการใหบ้ริการแต่ละประเภทเพื่อน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผลิตหรือการใหบ้ริการท่ี
เรียกว่า ตน้ทุนต่อหน่วย (Unit Cost) หรือ ตน้ทุนเฉล่ีย (Average Cost)  หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
ของสถานบริการ  เม่ือท าการผลิตสินคา้หรือบริการ 1 หน่วย ซ่ึงในการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยนั้น 
“หน่วย”  อาจวดัออกมาไดห้ลายรูปแบบแลว้แต่วตัถุประสงคข์องการศึกษา ในการวิเคราะห์ ตน้ทุน
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โรงพยาบาล การค านวณตน้ทุนต่อหน่วย อาจคิดในรูปตน้ทุนต่อผูใ้ชบ้ริการในแต่ละแผนกหรือแต่
ละประเภทของโรค  เช่น  ในแผนกผูป่้วยนอก 1 ราย หรือ 1 คร้ังของการมารับบริการ มีค่าเท่ากบั
เท่าไรหรือตน้ทุนในการผา่ตดัไส้ต่ิงแก่ผูป่้วย 1 ราย    คิดเป็นเงินเฉล่ียเท่าไรเป็นตน้ (เรณู  สุขารมย ์
และคนองยทุธ  กาญจนกลู  2530 : 68 ; จิราวรรณ  วรรณเวก  2534 :10)   

 

กำรจ ำแนกต้นทุน 
 ตน้ทุนสามารถแบ่งไดห้ลายอย่างตามความเหมาะสมกบัการใช้งานและลกัษณะท่ีจะ
วิเคราะห์   การจดัประเภทตน้ทุนชนิดหน่ึงอาจเหมาะกบังานลกัษณะหน่ึง  แต่จะใชก้บังานอีก
ลกัษณะหน่ึงไม่ได ้เช่น ตน้ทุนท่ีใชท้างบญัชีจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  เน่ืองจากราคาวตัถุดิบ
เปล่ียนแปลงไป  ตน้ทุนมาตรฐานดงักล่าวจะใชเ้ป็นตน้ทุนเพื่อก าหนดราคาท่ีสูงตามไม่ได ้  ในการประเมิน
ตน้ทุนถ้าใช้ชนิดของต้นทุนไม่ถูกต้องหรือวิธีการประเมินต้นทุนท่ีไม่เหมาะสมจะท าให้การ
วิเคราะห์โครงการบิดเบือนไม่ได ้  นอกจากน้ีตน้ทุนเม่ือเวลาต่างกนัก็มีค่าแตกต่างกนั   เน่ืองจาก
ความผกูพนักบัเวลาของเงิน การประเมินค่าใชจ่้าย ณ จุดเวลาท่ีต่างกนัโดยไม่น าเอาอตัราดอกเบ้ียมา
คิดดว้ยจะท าใหก้ารวิเคราะห์ผดิไปได ้ (สุกลัยา  คงสวสัด์ิ 2534: 10)   ดงันั้นลกัษณะของตน้ทุนจึงมี
รูปแบบและลกัษณะแตกต่างกนัไป  สามารถจ าแนกเป็นตน้ทุนไดห้ลายแบบ โดยพิจารณาตาม
ความสมัพนัธ์ของตน้ทุนกบัวตัถุประสงคใ์นการใชต้น้ทุน การจดักลุ่มตน้ทุนท่ีส าคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 สมคิด แกว้สนธิ และภิรมย ์กมลรัตนกุล (2534 : 140-145) ไดจ้ดักลุ่มและจ าแนกตน้ทุนไว้
ดงัน้ี 

1.  การจดักลุ่มตน้ทุนโดยใชเ้กณฑ ์“ผูรั้บภาระตน้ทุน” แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  1.1 ตน้ทุนภายใน (Internal Cost) คือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์รท่ีจดับริการ 
  1.2 ตน้ทุนภายนอก (External Cost) คือ ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนกบัผูรั้บผดิชอบบริการ หรือชุมชน 
  การจดักลุ่มตน้ทุนในลกัษณะน้ี มีความส าคญัมากส าหรับการวางแผนและก าหนด
นโยบายการจดับริการสาธารณสุข เพราะการวางแผนและก าหนดนโยบายบริการสาธารณสุขนั้น 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาตน้ทุนทั้งสองกลุ่ม เพื่อใหเ้กิดการจดัสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

2. การจดักลุ่มตน้ทุนโดยใชเ้กณฑ ์“กิจกรรม” จดัตน้ทุนเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 2.1 ตน้ทุนทางตรง (Direct Cost) คือ ตน้ทุนท่ีมีลกัษณะสัมพนัธ์โดยตรงกบักิจกรรมนั้น
และไม่แบ่งแยกใหกิ้จกรรมอ่ืน 
 2.2 ตน้ทุนทางออ้ม (Indirect Cost) คือ ตน้ทุนของกิจกรรมเสริมท่ีมีลกัษณะเก่ียวกบั
กิจกรรมนั้น จะตอ้งอาศยัวิธีการจดัสรรตน้ทุน (Cost Allocation) ใหก้บักิจกรรมนั้นโดยใชห้ลกัเกณฑ ์
ท่ีเหมาะสม 
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3.  การจดักลุ่มตน้ทุนโดยใชเ้กณฑ ์“การจ่าย” แบ่งตน้ทุนเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 3.1  ตน้ทุนท่ีจ่ายจริงมองเห็น (Explicit หรือ Tangible Cost) คือ ตน้ทุนท่ีมีการจ่ายไปจริง
และมองเห็น เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าน ้ ามนัรถ ค่าเดินทางของผูม้ารับบริการ เป็นตน้ 
 3.2  ตน้ทุนท่ีแฝงอยูม่องไม่เห็น (Implicit Cost หรือ Intangible Cost) คือ ตน้ทุนท่ีแฝง
อยู่มองไม่เห็น เป็นตน้ทุนท่ีไม่ไดจ่้ายจริง ตอ้งใชว้ิธีการประเมินค่า และนบัเป็นตน้ทุนดว้ย เช่น 
ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะ เป็นตน้ 

4. การจดักลุ่มตน้ทุนโดยใชเ้กณฑ ์“การแพทย”์ แบ่งตน้ทุนเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 4.1 ตน้ทุนท่ีเก่ียวกบัการแพทย ์(Medical Cost) คือ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ
ทางการแพทย ์เช่น ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีท่ีใหบ้ริการผูป่้วย ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ค่ายา เวชภณัฑ ์
 4.2 ตน้ทุนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการบริการทางการแพทย ์(Non-Medical Cost) คือ ตน้ทุนท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการทางการแพทย ์เช่น ค่าน ้ ามนัรถ ค่าเดินทางของผูม้ารับบริการ เป็นตน้ 
 การจดักลุ่มตน้ทุนลกัษณะน้ี จะมีประโยชน์ในกรณีท่ีจะท าให้มองเห็นภาพไดช้ดัเจน 
วา่ตน้ทุนนั้นเก่ียวขอ้งกบัการแพทยม์ากนอ้ยเพียงใด 

5. การจดักลุ่มตน้ทุนโดยใชเ้กณฑ ์“ความสมัพนัธ์กบัผลผลิต” แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
 5.1 ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนส่วนท่ีไม่เปล่ียนแปลงไปตามจ านวน
ผลผลิตทั้งน้ีไม่ว่าปริมาณกิจกรรมในช่วงน้ีจะเปล่ียนแปลงไปในทางเพิ่มข้ึนหรือลดลง เช่น ตน้ทุน
อาคาร ท่ีดิน เคร่ืองฉาย X-ray 
 5.2 ตน้ทุนก่ึงคงท่ี (Semi Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนส่วนท่ีไม่สัมพนัธ์กบัจ านวน
ผลผลิตโดยตรง แต่อาจเปล่ียนแปลงไปตามจ านวนผลผลิตได ้เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ถา้ผลิตเกิน
จ านวนหน่ึงจะตอ้งมีค่าล่วงเวลา หรือจา้เพิ่มข้ึน แต่ถา้ผลิตไม่เกินค่าใชจ่้ายส่วนน้ีกไ็ม่เกิดข้ึน 
 5.3 ตน้ทุนเปล่ียนแปลง (Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนส่วนท่ีผนัแปรตามจ านวน
ผลผลิต คือ เพิ่มข้ึนหรือลดลงตามจ านวนผลผลิตท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ค่าน ้ ายาตรวจ เป็นตน้ 
 5.4 ตน้ทุนทั้งหมด (Total Cost) หมายถึงตน้ทุนรวม ทั้งตน้ทุนคงท่ี ตน้ทุนก่ึงคงท่ีและ
ตน้ทุนเปล่ียนแปลง ตน้ทุนทั้งหมดจะเพิ่มข้ึนเม่ือผลิตเพิ่มขน้ แต่อตัราการเพิ่มจะไม่คงเดิม คือ จะ
เพิ่มชา้ ๆ ในตอนแรกท่ีเพิ่มผลผลิต เพราะเกิดการประหยดั เช่น เม่ือจ านวนคร้ังท่ี X-ray  เพิ่มข้ึนใน
รอนแรก ตน้ทุนทั้งหมดจะเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ย เกิดการประหยดัต่อขนาดการผลิต แต่เม่ือผลผลิต
เพิ่มมากข้ึนเกินระดบัหน่ึงตน้ทุนทั้งหมดจะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีรวดเร็ว เน่ืองจากการขาดการประหยดั
ต่อขนาดการผลิต 
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 อนุวฒัน์ ศุภชุติกลุ (2539 : 3-8) ไดท้  าการจ าแนกตน้ทุนดงัต่อไปน้ี 
1. การจ าแนกตน้ทุนตามลกัษณะของปัจจยัการผลิต (Input) 
จดัว่าเป็นการจ าแนกพื้นฐานท่ีสุด โดยน าปัจจยัการผลิตท่ีมีลกัษณะเดียวกนัและแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
 1.1 ตน้ทุนค่าลงทุน (Capital Cost) เป็นตน้ทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีมีอายกุารใช้
งานมากกว่า 1 ปี ไดแ้ก่ อาคารส่ิงก่อสร้าง ครุภณัฑ ์(รวมทั้งการฝึกอบรามท่ีมีผลระยะยาว และเกิดข้ึน
นาน ๆ คร้ัง ซ่ึงนบัเป็น Human Capital Development) 
 1.2 ตน้ทุนด าเนินการ (Operating Cost หรือ Recurrent Cost  หรือ Running Cost) เป็น
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดท้รัพยากรซ่ึงใชห้มดไป และจะตอ้งมีการจดัหาเพิ่มเติมอยา่งสม ่าเสมอ ไดแ้ก่ค่าแรง
ส าหรับเจา้หนา้ท่ี ค่าวสัดุ ค่าซ่อมแซม ค่าสาธารณูปโภค ค่าฝึกอบรมระยะสั้น เป็นตน้ 

2. การจ าแนกเพื่อวตัถุประสงคข์องการวิเคราะห์โครงการดา้นการสาธารณสุข เพื่อประโยชน์
ในการวิเคราะห์โครงการ อาจมีการจ าแนกตน้ทุนในลกัษณะดงัน้ี 
 2.1 จ าแนกตามกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การนิเทศ การบริหารจดัการ การติดตาม 
ประเมินผล การสนบัสนุน/การขนส่ง 
 2.2 จ าแนกตามระดบัท่ีมีการใช ้เช่น ระดบัชาติ ระดบัเขต ระดบัจงัหวดั ระดบัอ าเภอ 
 2.3 จ าแนกตามแหล่ง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอ่ืนๆ รัฐบาลทอ้งถ่ินองคก์ร
ระหวา่งประเทศ 
 ส่ิงท่ีควรตระหนกัคืออยา่ใชก้ารจ าแนกหลายๆ ประเภทพร้อมๆ กนั เพราะอาจจะเกิด
ความซ ้าซอ้นหรือความยุง่ยากในการตดัสินวา่จะจดัตน้ทุนไวก้ลุ่มใด 

3. การจ าแนกเพื่อการวิเคราะห์การผลิตและรายงานทางการเงิน (Financial Report) 
ตน้ทุนตรง (Direct Cost) และตน้ทุนโดยออ้ม (Indirect Cost ) 
 ตน้ทุนตรง หมายถึง ตน้ทุนค่าวสัดุและค่าแรงซ่ึงเก่ียวขอ้งกับการผลิตหรือบริการ
โดยตรง สามารถระบุเฉพาะเจาะจงไดว้่าเป็นผลผลิตหรือบริการใด ตน้ทุนน้ีจะหมดไปเม่ือยกเลิก
การผลิตหรือการจดับริการนั้น ๆ  
 ตน้ทุนโดยออ้ม หมายถึง ตน้ทุนซ่ึงไม่สามารถก าหนดไดว้่าเก่ียวขอ้งกบัผลผลิตหรือ
บริการใดเป็นการเฉพาะ เพราะใช้ร่วมกับการผลิตสินค้าหรือบริการหลายประเภท เช่น ค่า
สาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคา ค่าเช่าส านกังานหรือเคร่ืองมือ เป็นตน้ 
 ตน้ทุนของผลผลิต/ผลิตภณัฑ ์( Product Cost ) และ รายจ่ายทัว่ไป ( Period Expense ) 
 ตน้ทุนของผลผลิต เป็นตน้ทุนซ่ึงเก่ียวขอ้งกับผลผลิต และสามารถก าหนดให้เป็น
ต้นทุนของผลผลิตได้ ต้นทุนส่วนน้ีประกอบด้วยต้นทุนตรงค่าวัสดุ ต้นทุนตรงค่าแรง และ 
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Overhead Cost  ตน้ทุนส่วนน้ีจะอยูใ่นส่วนทรัพยสิ์นท่ีเป็นสินคา้คงคลงัของบญัชีงบดุล เม่ือมีการ
ขายผลผลิตออกไป ตน้ทุนส่วนน้ีจะถูกเปล่ียนไปเป็นตน้ทุนของสินคา้ขาย (Cost of Goods Sold) 
ในบญัชีก าไรขาดทุน หรือบญัชีรายได-้ค่าใชจ่้าย (Income Statement) ตน้ทุนของผลผลิตซ่ึงเป็น
ทรัพยสิ์นในขณะท่ียงัไม่ขายจึงกลายเป็นค่าใชจ่้ายในช่วงท่ีมีการขายสินคา้นั้น 
 รายจ่ายทัว่ไป (Period Expense) เป็นค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่สามารถระบุหรือก าหนดว่าเป็น
ของผลผลิตหรือบริการใด ๆ และถูกรายงานเป็นค่าใชจ่้ายทัว่ไปในงวดรายงานนั้น เช่น ค่าเสริมการ
ขาย ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

4. การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการควบคุมตน้ทุน (Cost Control) 
 การควบคุมตน้ทุนจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัแนวคิดเร่ืองหน่วยรับผดิชอบ  (Responsibility  
Center) ซ่ึงหมายถึง หน่วยงานภายในองคก์ร ซ่ึงท างานท่ีสามารถวดัผลงานได ้มีผูรั้บผิดชอบซ่ึง
สามารถแทรกแซงกานท างานของหน่วยงานเพื่อใหต้น้ทุนอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้หลกัการพื้นฐาน
คือตน้ทุนถูกควบคุมโดยคน ดงันั้นในการควบคุมตน้ทุนจะตอ้งก าหนดหน่วยรับผดิชอบ ก าหนดตวั
ผูรั้บผิดชอบประมวลขอ้มูลตน้ทุนของแต่ละหน่วย เปรียบเทียบตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนกบัตน้ทุนท่ีคาด
ประมาณ คน้หาสาเหตุของความเบ่ียงเบนและด าเนินการแกไ้ข 
 การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการควบคุมตน้ทุนแบ่งไดด้งัน้ี 
 4.1 ตน้ทุนท่ีสืบสาวได ้(Traceable Costs) กบัตน้ทุนท่ีสืบสาวไม่ได ้(Non-Traceable 
Costs) 
 4.1.1 ตน้ทุนท่ีสืบสาวได ้เป็นตน้ทุนท่ีระบุไดช้ดัเจนวา่เก่ียวขอ้งกบัหน่วยรับผดิชอบใด 
 4.1.2 ตน้ทุนท่ีสืบสาวไม่ได ้เป็นตน้ทุนท่ีไม่สามารถระบุไดว้่าเก่ียวขอ้งกบัหน่วย
รับผดิชอบใด ตอ้งมีการกระจายไปใหห้น่วยงานต่าง ๆ ตามระดบักิจกรรมในหน่วยรับผดิชอบ เช่น 
ปริมาณการผลิต พื้นท่ีจ านวนผูป้ฏิบติังาน หน่วยรับผดิชอบไม่สามารถควบคุมตน้ทุนส่วนน้ีได ้
 การจ าแนกตน้ทุนในลกัษณะน้ีเพื่อให้ทราบไดช้ดัเจนว่าใครจะมีบทบาทในการ
ควบคุมตน้ทุน ผูบ้ริหารของหน่วยรับผดิชอบจะควบคุมเฉพาะตน้ทุนท่ีสืบสาวไดเ้ท่านั้น หนา้ท่ีใน
การควบคุมตน้ทุนท่ีสืบสาวไม่ไดจ้ะเป็นความรับผดิชอบของหน่วยงานอ่ืน 
 4.2 ตน้ทุนท่ีควบคุมได ้(Controllable Costs) และตน้ทุนท่ีควบคุมไม่ได ้(Non-Controllable 
Costs) 
 แมจ้ะเป็นตน้ทุนท่ีสืบสาวไดว้่าเก่ียวขอ้งกบัหน่วยรับผิดขอใด ตน้ทุนบางส่วนก็
อาจจะไม่สามารถควบคุมไดโ้ดยหัวหนา้หน่วยรับผิดชอบนั้น เช่น ค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงหรือ 
ค่าเส่ือมราคาของเคร่ืองมือและสถานท่ีกไ็ม่อยูใ่นการควบคุมเช่นเดียวกนั 
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 การจ าแนกออกเป็นตน้ทุนท่ีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้น้ี เพื่อให้ผูบ้ริหารมุ่ง
ความสนใจไปยงัตน้ทุนท่ีควบคุมไดท่ี้ไดเ้บ่ียงเบนไปจากงบประมาณท่ีตั้งไว ้
 4.3 ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost) และตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) 
 ในการควบคุมตน้ทุนและก าหนดราคาขายหรืออตัราค่าบริการ ผูบ้ริการจะตอ้งเขา้ใจ
พฤติกรรมของตน้ทุน หรือการเปล่ียนแปลงของตน้ทุนในสถานการณ์ระดบักิจกรรมปริมาณการผลิต 
หรือปริมาณบริการต่าง ๆ  
 ตน้ทุนคงท่ี เป็นตน้ทุนท่ีค่ารวมไม่เปล่ียนแปลงเมื่อมีระดบักิจกรรมหรือปริมาณ
บริการเปล่ียนแปลงไป เช่น ตน้ทุนโดยออ้มต่าง ๆ ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่าจะไม่มีการเปล่ียนแปลง
เพียงจะไม่เปล่ียนแปลงอยา่งอตัโนมติั เม่ือระดบักิจกรรมหรือปริมาณบริการเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น 
แต่การเปล่ียนแปลงตน้ทุนคงท่ีก็อาจจะเป็นไปไดจ้ากผลการตดัสินใจของผูบ้ริหาร เช่น การเพิ่ม
เงินเดือน หรือมีการเปล่ียนแปลงในระยะยาว เน่ืองจากผูบ้ริหารตดัสินใจลงทุนในส่วนของพื้นท่ีใช้
สอยหรือเคร่ืองมือ เพิ่มข้ึนเน่ืองจากปริมาณบริการเพิ่มสูงข้ึนมาก 
 ตน้ทุนผนัแปร เป็นตน้ทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกิจกรรม เช่น ค่าเวชภณัฑ ์ท่ีใชใ้น
การดูแลผูป่้วย 
 การจ าแนกตน้ทุนเป็นตน้ทุนคงท่ีและตน้ทุนผนัแปร จะมีการก าหนดเวลาและขอบเขต
ท่ีแน่นอน ในระยะยาวตน้ทุนท่ีเคยถูกพิจารณาว่าเป็นตน้ทุนคงท่ีอาจกลายไปเป็นตน้ทุนแปรผนัได ้
เช่น การขายเคร่ืองมือท่ีไม่ไดใ้ชห้รือการลดการจา้งงาน เน่ืองมาจากปริมาณงานลดลง 

5. การจ าแนกตน้ทุนเพื่อการวางแผน 
 การวางแผนคือการก าหนดเป้าหมายเพื่อการด าเนินการในอนาคต ซ่ึงในทางธุรกิจ 
เป้าหมายท่ีส าคญั คือ รายได ้รายจ่ายและผลก าไร การคาดประมาณตวัเลขเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหาร
สามารถเปรียบเทียบส่ิงท่ีคาดไวก้บัส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงได ้กระบวนการในการคาดประมาณการและการ
วิเคราะห์รายได ้รายจ่าย และผลก าไร เรียกว่า การงบประมาณ (Budgeting) ซ่ึงแผนงบประมาณอาจ
ครอบคลุมงบประมาณส าหรับแต่ละหน่วยท่ีรับผดิชอบ การคาดประมาณบญัชีรายได-้ค่าใชจ่้าย การ
คาดประมาณบญัชีงบดุล 
 ในการคาดประมาณ รายจ่าย จะใชต้น้ทุนท่ีเป็นค่าคาดประมาณ (Estimated Cost) หรือ
ตน้ทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ซ่ึงเกิดจากการวิเคราะห์ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในงวดท่ีผ่านมา
อยา่งเป็นระบบโดยพิจารณา ทั้งค่าแรง ค่าวสัดุ ตน้ทุนอ่ืน ๆ และ Overhead Cost  ท าให้ไดต้น้ทุน
ต่อหน่วย และเม่ือน ามาค านวณร่วมกบัปริมาณผลผลิตหรือบริการท่ีคาดประมาณก็จะสามารถคาด
ประมาณรายจ่ายทั้งหมดได ้
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6. การจ าแนกตน้ทุนตามการตดัสินใจทางเลือก 
 การตดัสินใจท่ีไม่ใช่งานปกติประจ าจะตอ้งอาศยัแนวคิดตน้ทุนต่อไปน้ี 
 6.1 ตน้ทุนส่วนต่าง (Differential Cost) ในกรณีท่ีทางเลือกต่าง ๆ ท่ีพิจารณามีตน้ทุน
บางส่วนท่ีเหมือนกนั กบัผูบ้ริหารสามารถเปรียบเทียบเฉพาะตน้ทุนส่วนท่ีไม่เหมือนกนั ท าใหก้าร
ค านวณต่าง ๆ ลดลง 
 6.2 ตน้ทุนจม (Sunk Cost) ตน้ทุนจมเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้จากการตดัสินใจในอดีต 
ไม่สามารถมีการเปล่ียนแปลงได ้การตดัสินใจในปัจจุบนัหรือในอนาคต ดงันั้นตน้ทุนจมจึงมีค่า
เหมือนกนัไม่ว่าจะเป็นทางเลือกใด และไม่จ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณา เช่น เคร่ืองมือท่ีซ้ือมาแลว้ถือ
วา่เป็นตน้ทุนจมแมว้า่จะมีการปิดแผนกหรือยกเลิกบริการ และไม่ไดใ้ชเ้คร่ืองมือนั้นอีกต่อไป ตน้ทุน
ค่าเส่ือมราคากย็งัเกิดข้ึนอยูดี่ 
 6.3 ตน้ทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เม่ือมีการตดัสินใจลงทุนใชท้รัพยากรไป
กบัทางเลือกหน่ึง จะมีตน้ทุนค่าเสียโอกาสเกิดข้ึน คือรายไดที้่อาจเกิดข้ึนคือ หากน าเงินหรือ
ทรัพยากรจ านวนนั้นไปใชก้บัทางเลือกอ่ืนท่ีดีกว่าหรือดีท่ีสุด แนวคิดน้ีเป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 
ค่าเสียโอกาสท่ีเกิดข้ึนไม่ไดเ้ป็นเงินสด ไม่มีการบนัทึกไวใ้นระบบบญัชี แต่ตน้ทุนท่ีผูบ้ริหารตอ้ง
พิจารณาเพื่อใหมี้การเปรียบเทียบทางเลือกอยา่งเหมาะสม 
 สรุปไดว้่า การจ าแนกตน้ทุนมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามวตัถุประสงคก์ารใช ้
ดงันั้นการจะจ าแนกตน้ทุนแบบใดกต็ามจ าเป็นตอ้งค านึงถึงว่า เม่ือจ าแนกแลว้สามารถมองเห็นและ
รวบรวมตน้ทุนของหน่วยตน้ทุนนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 
 
ต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์ 
 ครีส  และปาร์คเกอร์ (Creese and Parker 1994 : 57, อา้งถึงใน  นนัทวรรณ  ศรีแดง 2541 : 
25)  กล่าวว่า  เศรษฐศาสตร์มองต้นทุนมากกว่าเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงทรัพยากร  
กล่าวคือ  มองว่าคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ อาจจะไม่ปรากฏอยูใ่นรูปของราคา  เพราะทรัพยากรบางอยา่ง
ไดม้าโดยมิไดจ่้ายเงินหรือจ่ายนอ้ยมาก  เช่น  เวชภณัฑท่ี์ไดรั้บบริจาค  แรงงานอาสาสมคัร  เม่ือมี
การใช้ทรัพยากรไปในกิจกรรมหน่ึงแลว้  จะเป็นการเสียโอกาสท่ีสังคมจะใช้ทรัพยากรนั้นกับ
กิจกรรมท่ีเป็นทางเลือกอ่ืน  เช่น  การท างานของอาสาสมคัรสาธารณสุข  เป็นการเสียโอกาสท่ีเขา
จะท าการเพาะปลูกหรือรับจา้ง  รายไดห้รือค่าตอบแทนท่ีจะไดจ้ากกิจกรรมเหล่าน้ีเป็นตน้ทุนของ
เวลาท่ีอาสาสมคัรอุทิศใหก้บังานสาธารณสุข 
 ดงันั้น  ตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์มกัหมายถึง  ค่าเสียโอกาส (Opportunity Costs) ของการ
ใชปั้จจยัการผลิต  ซ่ึงมีค่าเท่ากบัผลไดท่ี้สูญเสียไป  เพราะการน าปัจจยัการผลิตไปใชใ้นกิจกรรมอ่ืน  
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ดว้ยเหตุน้ีค่าใชจ่้ายท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรของสงัคมท่ีมิใชต้น้ทุนทางเศรษฐศาสตร์ตอ้ง
ตดัออกไป  เช่น  ค่าเส่ือมราคา (Depreciation)  เพราะเม่ือซ้ือเคร่ืองมือในปีใดก็คิดยอดรวมเป็น
ค่าใช้จ่ายในปีนั้ นทั้ งหมดแลว้  ดอกเบ้ีย (เงินกู้) ถือว่าเป็นการโอนสิทธิในทรัพยากรแต่ไม่ใช้
ทรัพยากร  ภาษีต่าง ๆ ค่าช าระหน้ีกเ็ป็นเพียงการเปล่ียนมือ  ตน้ทุนจม (Sunk Costs)  ไดแ้ก่  รายจ่าย
ท่ีจ่ายไปแลว้ในอดีตส าหรับกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง  หรือปรับปรุง  หรือขยายโครงการเดิม (ภิรมย ์ 
กมลรัตนกลุ  2532 : 3-4) 
  
ต้นทุนทำงบัญชีหรือกำรบัญชีต้นทุน 
 วิจิตรา  พลูเพิ่มทรัพย ์(2540 : 28)  กล่าวว่า  การบญัชีตน้ทุน  หมายถึง  การก าหนด  การ
รวบรวม  และการอธิบายขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อ 
 1. การวางแผนและการควบคุม 
 2. การตดัสินใจของฝ่ายบริหาร 
 3. หาตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์
 การบญัชีตน้ทุนมกัจะเนน้ท่ีการวางแผน  การควบคุม  และการตดัสินใจในปัญหาต่าง ๆ 
มากกวา่การหาตน้ทุนของผลิตภณัฑ ์
 ในการประเมินตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร์และทางบญัชี  มีการจ าแนกประเภทตน้ทุนต่าง ๆ 
ออกมาด้วยรูปแบบท่ีคลา้ย ๆ กนั  แตกต่างกนัท่ีจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์เท่านั้น  กล่าวคือ  
เกณฑก์ารตดัสินใจเลือกทางเศรษฐศาสตร์  ก็คือการพิจารณาถึงความคุม้ค่าของการลงทุนหรือการ
ใหบ้ริการ  ทั้งน้ีโดยมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Comparison Analysis)  ระหว่างส่ิงท่ีตอ้งการใชไ้ป 
(Input) กบัผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ (Output) จากการใหบ้ริการนั้น (ภิรมย ์ กมลรัตนกลุ 2530 : 772) 
 เกณฑใ์นการตดัสินใจเลือกทางบญัชี  ก็คือการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับการเงินในรอบ
ระยะเวลาหน่ึงเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน  และฐานะการเงินขององคก์าร โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญั
ในระบบบญัชีอยู ่ 3  ประการ  คือ 
 1. รายงานต่อผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการวางแผนและควบคุมการปฏิบติังานท่ีท าเป็นประจ า 
 2. รายงานต่อผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการวางแผนเพื่อตดัสินใจงานเฉพาะอยา่ง  เช่น  วางนโยบาย
และแผนระยะยาว 
 3. รายงานต่อผูถื้อหุน้  รัฐบาลและบุคคลภายนอกอ่ืนๆ  
 ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงไดใ้ชก้ารประเมินตน้ทุนทางระบบบญัชี  เน่ืองจากว่าในการก าหนด
ตน้ทุนผลิตภณัฑแ์ละในการควบคุมการด าเนินงาน  ฝ่ายบริหารจะตอ้งทราบว่าตน้ทุนใดสามารถจะ
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จ าแนกโดยตรงให้กบังานหรือการด าเนินงาน  และจะตอ้งทราบว่าตน้ทุนใดสามารถควบคุมไดใ้น
ระดบับริการหน่ึง ๆ ฉะนั้นขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัพฤติกรรมตน้ทุนนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ 
 
กำรวิเครำะห์ต้นทุน 
 การวิเคราะห์ตน้ทุน ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 

1. การวิเคราะห์องคก์รเพื่อก าหนดหน่วยตน้ทุน (Cost Center Identification and Grouping) 
1.1 การก าหนดหน่วยดว้ยตน้ทุน (Cost Center) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้ป็นกรอบในการ

รวบรวมขอ้มูลตน้ทุนและผลลพัธ์อีกทั้งการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของการใชท้รัพยากรระหว่าง
หน่วยงาน มีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี  
 1.1.1 มีหนา้ท่ีชดัเจน โดยหน่วยตน้ทุนอาจมีโครงสร้างของหน่วยงานชดัเจนหรือไม่
ก็ได ้การมีโครงสร้างของหน่วยงานชดัเจน เช่น มีท่ีท างานแยกเป็นสัดส่วน มีเจา้หนา้ท่ีเฉพาะของ
หน่วยงาน ท าใหร้วบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนและปริมาณงานไดง่้าย 
 1.1.2 มีข้อมูลการใช้ทรัพยากรของหน่วยต้นทุนชัดเจนและมีระดับต้นทุนสูง
พอสมควร ขอ้มูลการใชท้รัพยากรของหน่วยตน้ทุน ไดแ้ก่ จ  านวนเจา้หนา้ท่ี บนัทึกการใชว้สัดุการ
จ าแนกหน่วยงานออกเป็นหน่วยตน้ทุนมากเท่าไร ก็ยิ่งท าให้ความถูกตอ้งแม่นย  าของตน้ทุนท่ีค านวณ   
มีสูงข้ึน แต่ตอ้งแลกมาดว้ยปริมาณงานท่ีตอ้งเกบ็ขอ้มูลมากข้ึน ดงันั้นการรวมหน่วยงานท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั และแต่ละหน่วยงานมีระดบัตน้ทุนไม่สูงมากนกั จะท าให้ค  านวณไดง้่ายข้ึน เช่น 
การรวมงานในฝ่ายบริหารงานทัว่ไปเขา้ไวใ้นหน่วยตน้ทุนเดียวกนั 
 1.1.3 มีผลลพัธ์ของหน่วยตน้ทุนซ่ึงสามารถวดัได ้ขอ้มูลผลลพัธ์น้ีจะน าไปใชใ้น
การค านวณตน้ทุนต่อหน่วยหรือใชใ้นการกระจายตน้ทุน 

1.2 การแบ่งหน่วยงานตน้ทุน 
 เมห์ตา  และมาเฮอร์  (Mehta  and  Maher 1977)  แบ่งหน่วยงานในสถานพยาบาล

ออกเป็นกลุ่มตามลกัษณะหนา้ท่ีและการสนบัสนุนดงัน้ี 
  1. หน่วยงานท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Non-Revenue Producing Cost Center) เป็น
หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนการท างานของหน่วยงานอ่ืน ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร, วิชาการ ฯลฯ 
  2. หน่วยงานท่ีก่อใหเ้กิดรายได ้(Revenue Producing Cost Center) เป็นหน่วยงานท่ี
ใหบ้ริการแก่ผูป่้วย และมีการคิดค่าบริการแก่ผูป่้วย เช่น ชนัสูตร, ผา่ตดัและวิสญัญี เป็นตน้ 
  3. หน่วยงานบริการผูป่้วย (Patient Service) เป็นหน่วยงานท่ีรับผูป่้วยไวดู้แลอยา่ง
ต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หน่วยงานผูป่้วยนอก, ผูป่้วยใน เป็นตน้ 
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 อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล (2539) แบ่งหน่วยงานตามพฤติกรรมการส่งหรือรับตน้ทุน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. หน่วยตน้ทุนชัว่คราว (Transient Cost Center) คือหน่วยตน้ทุนท่ีถูกเคล่ือนยา้ย
ตน้ทุนออกไป โดยมีลกัษณะเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนการท างานของหน่วยงานอ่ืน 
 2. หน่วยรับตน้ทุน (Absorbing Cost Center) คือหน่วยตน้ทุนท่ีรับตน้ทุนเขา้มา
หรือหน่วยตน้ทุนสุดทา้ย โดยมีลกัษณะเป็นหน่วยงานท่ีปฏิบติังานและเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งการ
สนบัสนุนการท างานจากหน่วยงานอ่ืน 

2. การหาตน้ทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยตน้ทุน (Direct Costs Determination) 
 การหาตน้ทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยตน้ทุน ก็เพื่อให้ทราบมูลค่าของทรัพยากร
ทั้งหมดท่ีหน่วยตน้ทุนนั้นใชไ้ป ตน้ทุนรวมโดยตรงของแต่ละหน่วยงานไดจ้ากผลรวมของตน้ทุน
ค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน ซ่ึงหาไดโ้ดย 
 Total Direct Cost = Labor Cost + Material Cost + Capital Cost 
 ตน้ทุนรวมโดยตรง  ตน้ทุนค่าแรง+ตน้ทุนค่าวสัดุ+ตน้ทุนค่าลงทุน 
 ซ่ึงส่ิงท่ีส าคญัคือการจ าแนก ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน เพื่อใช้
ในการค านวณ โดยไดมี้ผูใ้ห้ความหมายและค าจ ากดัความของ ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และ
ตน้ทุนค่าลงทุน ไวด้งัน้ี 

2.1 ตน้ทุนค่าแรง (Labor Cost) 
 สุวิทย ์วิบุลผลประเสริฐ (2532 : 5) ใหค้วามหมายวา่ ตน้ทุนค่าแรง หมายถึง รายจ่ายท่ีจ่าย
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน รวมทั้งสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีจ่ายในรูปตวัเงิน ไดแ้ก่ 
ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัราชการ เงินเพิม่ค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียน
บุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น ทั้งท่ีจ่ายจากเงินงบประมาณหรือเงินบ ารุง 
 อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2539 :20)ให้ความหมายว่า คน้ทุนค่าแรง หมายถึง 
รายจ่ายท่ีจ่ายให้กบัเจา้ท่ีเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน (เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าใชจ่้าย
ในการปฏิบติัราชการ รวมทั้งสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีจ่ายให้ในรูปตวัเงิน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
ค่าเช่าบา้น) 
 ภิรมย ์กมลรัตนกุล (2534 :25) ใหค้วามหมายว่า ตน้ทุนค่าแรง หมายถึง รายจ่ายท่ีจ่าย
ใหก้บัเจา้หนา้ท่ี พนกังาน หรือลูกจา้ง เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบติังาน รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ 
ท่ีจ่ายใหใ้นรูปตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
 จึงอาจกล่าวไดว้่า ตน้ทุนค่าแรง (Labour Cost) หมายถึง รายจ่ายในรูปของตวัเงิน
กบัเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานรวมทั้งสวสัดิการต่าง ๆ ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน
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วิชาชีพ หรือเงินประจ าต าแหน่ง ค่าช่วยเหลือบุตร ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบา้น ค่า
รักษาพยาบาล 
 โดยการค านวณตน้ทุนค่าแรงมีองคป์ระกอบท่ีตอ้งน ามาค านวณดว้ย คือ 
 1. เวลาการท างาน (Time keeping) โดยคิดเฉพาะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน ในกรณีท่ี
ท างานหลายงาน หลายหน่วยงาน คิดเวลาเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น โดยรวบรวมเป็นเวลา
ท างานต่อสปัดาห์หรือต่อเดือน เป็นตน้ 
 2. ค่าแรงท่ีน ามาค านวณเป็นค่าแรงก่อนท่ีจะหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายรวมทั้งรายการ 
หกัอ่ืนๆ  

2.2 ตน้ทุนค่าวสัดุ (Material Cost) 
 คนองยุทธ  กาญจนกุลและคณะ (2526 : 11) ให้ความหมายว่าต้นทุนค่าวสัดุ 
หมายถึง รายจ่ายท่ีเก่ียวกบัวสัดุ เคร่ืองใช ้ส้ินเปลืองท่ีหมดไปในการด าเนินงานของกิจกรรม หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ค่ายา ค่าเวชภณัฑท์างการแพทย ์ค่าน ้ ายาเคมี ค่าฟิลม์ X-ray  วสัดุอาหาร ค่า
น ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าท าความสะอาด รายจ่ายเหล่าน้ีเป็น
ลกัษณะการจ่ายจากงบประมาณ หมวดค่าวสัดุ หมวดค่าใชส้อย และหมวดค่าสาธารณูปโภค 
 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2531 : 20) ให้ความหมายว่า ตน้ทุนค่าวสัดุ ไดแ้ก่ 
รายจ่ายหมวดค่าวสัดุ ค่าใชส้อย และหมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุในท่ีน้ีหมายถึง วสัดุท่ีเบิกจ่าย
น าไปใชจ้ริง ดงันั้นจึงหามูลค่าจากใบเบิกวสัดุครุภณัฑ์ ซ่ึงไม่รวมวสัดุต่าง ๆ ท่ีอยู่ในคลงั และยงั
มิไดเ้บิกใชมู้ลค่าวสัดุท่ีเบิกใชน้ั้น บางคร้ังอาจใชไ้ม่หมดยงัคงเหลืออยูต่ามหน่วยงานผูเ้บิกนั้น ให้ถือ
วา่ค่าวสัดุนั้นเป็นจ านวนท่ีเบิกใช ้ณ จุดเบิกจ่ายเป็นหลกั 
 สุวิทย ์วิบุลผลประเสริฐ (2532 :6) ให้ความหมายว่า ตน้ทุนค่าวสัดุ หมายถึง วสัดุ
ประเภทท่ีเบิกจ่ายจากหน่วยจ่าย ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในรอบระยะเวลาท่ีก าหนด รวมทั้งค่าซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา และค่าสาธารณูปโภค 
 อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2539 : 22) ให้ความหมายว่า ตน้ทุนค่าวสัดุ หมายถึง 
ค่าวสัดุส้ินเปลือง ทุกประเภทท่ีแต่ละหน่วยตน้ทุนเบิกจากหน่วยจ่ายในช่วงเวลาท่ีศึกษา รวมทั้งค่า
บ ารุงรักษา ค่าซ่อมแซม และค่าสาธารณูปโภค ในทางการบญัชี ไดตี้ความครุภณัฑบ์างอยา่งท่ีมีราคา
นอ้ย (เช่นต ่ากวา่ 1,000 บาท) ว่าเป็นวสัดุ ซ่ึงการวิเคราะห์ตน้ทุนก็ควรยึดหลกัท่ีโรงพยาบาลใชใ้น
การท าการบญัชี แต่ พึงระวงัไม่เกิดการนบัซ ้ ากนัระหว่างตน้ทุน ค่าวสัดุกบัตน้ทุนค่าลงทุน กล่าวคือ
ตน้ทุนใดท่ีถือวา่เป็นค่าวสัดุกไ็ม่น ามาคิดค่าเส่ือมราคา แมว้า่จะมีอายะการใชง้านมากกวา่ 1 ปี 
 แผนงาน/โครงการบริการสาธารณสุขบางอยา่งไดรั้บการสนบัสนุนจากส่วนกลาง
โดยท่ีหน่วยงานผูป้ฏิบติัไม่ทราบขอ้มูลเหล่าน้ี หากไม่น าตน้ทุนเหล่าน้ีมารวมดว้ยจะท าให้ตน้ทุน
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ต ่ากว่าความเป็นจริง จึงจ าเป็นตอ้งพยายามหาราคาตน้ทุนของวสัดุเหล่าน้ี เช่น วคัซีน วสัดุวางแผน
ครอบครัว เป็นตน้ ตน้ทุนค่าวสัดุควรรวมค่าใชจ่้ายในการขนส่งไปยงัจุดท่ีใช ้และในค่าวสัดุส่วนท่ี
สูญเสียไประหวา่งการใชห้รือการขนส่งดว้ย 
 ในการค านวณตน้ทุนค่าวสัดุ จะใช้ราคาทุนท่ีซ้ือมา เพราะเป็นราคาท่ีมีการปรากฏ
หลกัฐานในการบนัทึกรายการ แต่ถา้ในกรณีไม่ปรากฏหลกัฐานราคาท่ีซ้ือมาจะใชร้าคาตลาดในการ
ค านวณ จึงอาจกล่าวไดว้่า ตน้ทุนค่าวสัดุ (Material Cost) หมายถึง ค่าวสัดุส้ินเปลือง ท่ีแต่ละหน่วย
เบิกจากหน่วยจ่าย ในช่วงเวลาท่ีศึกษา เช่น วสัดุส านกังาน น ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ และยงัรวมไปถึง 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมดว้ย 

2.3 ตน้ทุนค่าลงทุน 
 อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2540 : 45) ให้ความหมายว่า ตน้ทุนค่าลงทุน 
หมายถึง ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจ าปี  (Depreciation Cost) ของครุภณัฑ ์อาคารส่ิงก่อสร้าง รวมทั้ง
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมซ่ึงมีผลระยะยาวและเกิดข้ึนนานๆ คร้ัง 
 สุกลัยา คงสวสัด์ิ  (2538 : 17) กล่าวว่า ตน้ทุนค่าลงทุนไดจ้าก การคิดค่าเส่ือมราคา 
(Depreciation) ดว้ยการบ่าตน้ทุนของสินทรัพยถ์าวรออกเป็นส่วน ๆ เพื่อจดัเป็นค่าใชจ่้ายประจ างวด   
ท่ีไดรั้บประโยชน์จากการใชสิ้นทรัพยถ์าวรนั้น ๆ  
 2.3.1 ความหมายของค่าเส่ือมราคา (Depreciation Cost) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของ 
ค่าเส่ือมราคา ไวด้งัน้ี 
  จินดา ขนัทอง (ม.ป.ป. : 104)  ให้ความหมายว่า ค่าเส่ือมราคา คือ การแบ่งเฉล่ีย
ตน้ทุนสินทรัพยถ์าวรท่ีมีอายุการใชง้านจ ากดัให้เป็นค่าชา้จ่ายของแต่ละงวด ท่ีสินทรัพยไ์ดใ้ห้ท า
ประโยชน์ หรือก่อรายไดต้ลอดอายุการใชง้านของทรัพยสิ์นนั้น เช่น อุปกรณ์ อาคาร เคร่ืองจกัร 
เป็นตน้ 
  อนุวฒัน์ ศุภชุติกุล และคณะ (2539 : 29) ให้ความหมายว่า ค่าเส่ือมราคา คือ 
มูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีมีการเส่ือมสภาพ จึงตดัเป็นค่าใชจ่้ายในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีตอลดอายกุาร
ใชง้านท่ีไดป้ระมาณไว ้
 2.3.2 การก าหนดอายกุารใชง้านทรัพยสิ์น ( The Useful Life of Assets ) 
 คนองยุทธ กาญจนกุล และคณะ(2526 : 29) ไดก้ าหนดอายุการใชง้าน ใน
ส่วนของการลงทุนส่ิงก่อสร้างค่าเส่ือมราคาร้อยละ 5 ต่อปี (อายุการใชป้ระโยชน์ 20 ปี) ครุภณัฑ์
ทุกประเภทค่าเส่ือมราคาร้อยละ 10 ต่อปี (อายุการใชป้ระโยชน์ 10 ปี) ยานพาหนะค่าเส่ือมราคา
ร้อยละ 20 (อายกุารใชป้ระโยชน์ 5 ปี) 
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 สุวิทย ์วิบุลผลประเสริฐ (2532 :18) ไดก้ าหนดอายกุารใชง้านไดส้ าหรับครุภณัฑ ์
ใชข้อ้มูลจาก American Hospital Association: Estimated Useful Lives of Depreciation Hospital 
Assets, 1978 Edition และส าหรับส่ิงก่อสร้างก าหนดอายกุารใชง้าน เป็น 20 ปี ในส่วนอายกุารใช้
งานของยานพาหนะ Estimated Useful Lives of Depreciation Hospital Assets, 1978 Edition ซ่ึง
จดัท าโดย ก าหนดไวว้า่  มีอายกุารใชง้านนาน 7-12 ปี 
 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร และคณะ (2531 : 71)ไดก้ าหนดอายกุารใชง้านโดยอา้ง
ส านกังบประมาณเป็นผูก้  าหนดวา่ การคิดค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑก์ าหนดอายกุารใชง้าน 5 ปี และ
อาคารส่ิงก่อสร้าง 20 ปี 
 พระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการหักค่าสึกหรอและค่า
เส่ือมราคาทรัพยสิ์น ฉบบัท่ี 145 พ.ศ. 2537 มาตรา 4 ขอ้ 1 (2537, อา้งถึงใน สุพฒัน์ อุปนิกขิต และ
ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม 2538 : 28) ก าหนดค่าเส่ือมราคาส าหรับอาคารถาวร คิดร้อยละ 5 ต่อปี (อายกุาร
ใชง้าน 20 ปี) อาคารชัว่คราว คิดร้อยละ 100 
 2.3.3 ราคาซากของทรัพยสิ์น ( Salvage or Residual Value) 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีได้ก าหนดให้อาคารและส่ิงก่อสร้างตลอดจนครุภณัฑ ์ท่ี
หมดอายกุารใชง้านหรือหมดสภาพใหมี้ราคาซากเท่ากบัศูนย ์
 2.3.4 การค านวณค่าเส่ือมราคา (The Method of Despreciation) 
  การค านวณค่าเส่ือมราคาจะมี 2 ลกัษณะคือ การค านวณค่าเส่ือมราคาทางบญัชี      
(Annual Financial Cost) และการค านวณค่าเส่ือราคาทางเศรษฐศาสตร์ (Annual Economic Cost) โดยมี
รายละเอียดการค านวณดงัน้ี 
  2.3.4.1 การค านวณค่าเส่ือมราคาทางบญัชี  (Annual Financial Cost) มีหลายวิธี 
ดงัน้ี 
 2.3.4.1.1 การคิดค่าเส่ือมราคาในอตัราเปล่ียนแปลง โดยคิดเปล่ียนแปลง
ไปตามชัว่โมงการท างานหรือตามจ านวนการผลิต เป็นวิธีการคิดค่าเส่ือมราคาท่ีเหมาะสมกบัทรัพยสิ์น
ท่ีมีการเส่ือมสภาพเน่ืองจากการใชง้าน แต่มีขอ้จ ากดัท่ีไม่ไดค้  านึงถึงการเส่ือมราคาอนัเน่ืองมาจาก
ความลา้สมยั และมกัมีปัญหาในทางปฏิบติัในการประมาณประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชท้รัพยสิ์นนั้น ๆ 
 2.3.4.1.2 การคิดค่าเส่ือมราคาในอตัราลดลง เป็นวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา
ท่ีเหมาะสมกบัทรัพยสิ์นท่ีมีประสิทธิภาพสูงในระยะแรก และประโยชน์ท่ีใหร้ะยะหลงัไม่แน่นอน
หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีข้ึนอยูก่บัสมยันิยม การคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีน้ีจะท าใหค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการ
ใชท้รัพยสิ์นค่อนขา้งสม ่าเสมอตลอดอายกุารใชง้านเพราะค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาในระยะหลงัมกัจะ
สูงข้ึนขณะท่ีค่าเส่ือมราคาลดลง 
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 2.3.4.1.3 การคิดค่าเส่ือมราคาในอตัราเพิ่มข้ึน เป็นวิธีการคิดค่าเส่ือมท่ี
เหมาะสมกบัทรัพยสิ์นท่ีคาดว่าจะใหป้ระโยชน์เพิ่มข้ึนตามระยะเวลาของการใชท้รัพยสิ์นนั้น การคิด
ค่าเส่ือมราคาตามวีน้ีจึงไม่ค่อยมีโอกาสไดใ้ช ้เพราะทรัพยสิ์นท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าวมีนอ้ย การคิด 
ค่าเส่ือมราคาในลกัษณะน้ี จะเหมาะกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการจ่ายเงินประกนัและค่าภาษีลดลงทุกปีตลอด
อายุการใชง้าน ในขณะท่ีประสิทธิภาพการใชง้าน รายจ่ายค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคงท่ีตลอดเวลา 
หรือในกรณีท่ีคาดการณ์ว่าจะมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จากการใช้ทรัพยสิ์นนั้น เช่น ถนน สะพาน ท่ีเก็บ     
ค่าผา่นทาง ท่ีสร้าง 
 2.3.4.1.4  การคิดค่าเส่ือมราคาในอตัราคงท่ี เป็นวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา
ท่ีเหมาะกบัทรัพยสิ์นท่ีมีการเส่ือมสภาพตามระยะเวลา มากกวา่การเส่ือมสภาพเพราะการใชง้านเป็น
การเส่ือมสภาพไปเท่า ๆ กนัทุกปี การคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีน้ีง่ายและสะดวก แต่มีขอ้เสียท่ีไม่ได้
ค  านึงถึงตน้ทุนของเงินลงทุนและไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ท่ีได ้จากการใชท้รัพยสิ์นท่ีแทจ้ริง การ
คิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีน้ีเรียกว่า วิธีการคิดค่าเส่ือมราคาแบบเส้นตรง (Straight Line Method) โดย
คิดค่าเส่ือมราคาในอตัราคงท่ี กล่าวคือ เฉล่ียค่าเส่ือมราคาออกไปปีละเท่า ๆ กนั ตามจ านวนปีของ
อายกุารใชง้าน โดยการเอามูลค่าปัจจุบนั (Current Value) ของครุภณัฑ์ช้ินนั้นหารดว้ยอายกุารใช้
งาน (Expected Useful Life) หรือน าเอาราคาท่ีซ้ือหกัดว้ยราคาซาก (ท่ีสามารถขายไดเ้ม่ือหมดอายุ
การใชง้าน ) แลว้หารดว้ยอายกุารใชง้านของอาคารหรือครุภณัฑน์ั้น 
 
ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาประจ าปี =  จ านวน x (ราคาซ้ือเม่ือเร่ิมตน้-ราคาซาก(เม่ือหมดอายกุารใชง้าน)) 

     อายกุารใชง้าน(ปี) 
 

  ส าหรับอาคารท่ีใชง้านนั้น มกัจะมีหน่วยงานหลาย ๆ หน่วยอยูด่ว้ยกนั ดงันั้น 
เม่ือคิดค่าเส่ือมราคาของอาคารแลว้ จะตอ้งน ามาแบ่งให้กบัหน่วยตน้ทุนต่าง ๆ ท่ีใชอ้าคารนั้นตาม
สดัส่วนของพื้นท่ีใชส้อย 
  2.3.4.2  การค านวณค่าเส่ือมราคาประจ าปีทางเศรษฐศาสตร์ (Annual Economic 
Cost) 
 เป็นการคิดค่าเส่ือมราคา โดยน าเอาค่าเสียโอกาสท่ีตอ้งจ่ายเงินซ้ือครุภณัฑ ์
หรือค่าก่อสร้างไปตั้งแต่เร่ิมแรก ทั้งหมดเขา้มารวมดว้ย ดงันั้น ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาในทางเศรษฐศาสตร์ 
จึงสูงกว่าตน้ทุนค่าเส่ือมราคาในทางบญัชี การค านวณคิดจากมูลค่าปัจจุบนั ( Current Value ) ของ
ครุภณัฑ ์หารดว้ย Annualization Factor  ซ่ึง  Annualization Factor น้ี สามารถหาไดจ้ากตารางท่ีไดจ้าก 
การน าอตัราลด ( Discount Rate ) และอายกุารใชง้าน ( Expected Useful Life ) มาค านวณร่วมกนั 
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 จึงอาจกล่าวไดว้่า ตน้ทุนค่าลงทุน (Capital Cost) หมายถึง ตน้ทุนโดย
เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาประจ าปีของครุภณัฑ ์อาคารส่ิงก่อสร้าง 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้ าหนดการคิดตน้ทุนค่าลงทุน จาก ค่าเส่ือมราคา
ประจ าปีของครุภณัฑ,์ ส่ิงก่อสร้างและยานพาหนะ ยกเวน้ค่าท่ีดิน โดยคิดเส่ือมราคาเป็นรายจ่ายใน
แต่ละปีเท่า ๆ กนัตลอดอายกุารใชง้านของทรัพยสิ์นนั้น ตามวิธีเส้นตรง ( Straight Line Method) 
โดยให้ครุภณัฑทุ์กประเภทและยานพาหนะ มีอายกุารใชง้าน 5 ปี ส าหรับอาคารส่ิงก่อสร้างใชต้าม
พระราชกฤษฎีกาออกตามประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือราคาทรัพยสิ์น ฉบบัท่ี 
145 พ.ศ.2537 มาตรา 4 ขอ้ 1 ก าหนดค่าเส่ือมราคาส าหรับอาคารถาวร คิดร้อยละ 5 ต่อปี (อาย ุ    
การใชง้าน 20 ปี) อาคารชัว่คราว คิดร้อยละ 100 โดยคิดค่าเส่ือมราคาตามสัดส่วนของพื้นท่ีท่ีใชง้าน
ในกิจกรรมนั้น ๆ ราคาซากของทรัพยสิ์น (Salvage or Residual Value) ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้
ก าหนดใหอ้าคารและส่ิงก่อสร้างตลอดจนครุภณัฑ ์ท่ีหมดอายกุารใชง้านหรือหมดสภาพให้มีราคา
ซากเท่ากบัศูนย ์

3.  การก าหนดเกณฑก์ารกระจายตน้ทุน (Allocation Criteria) การกระจายตน้ทุนออกเป็น 
4 กลุ่ม ดงัน้ี 
 หน่วยตน้ทุนท่ีเป็นหน่วยงานตน้ทุนชัว่คราวจะตอ้งมีเกณฑก์ารกระจายตน้ทุน (Allocation 
Criteria) เป็นตวัก าหนดว่าจะใชข้อ้มูลอะไรมากระจายตน้ทุนของตน้เองใหก้บัหน่วยงานรับตน้ทุน
ซ่ึงอาจแบ่งการกระจายตน้ทุนออกเป็น 4 กลุ่ม ไดด้งัน้ี 
 3.1 เกณฑท่ี์สมัพนัธ์กบัผูป้ฏิบติังาน เช่น จ านวนผูป้ฏิบติังานเตม็เวลาและเทียบเท่า 
 3.2 เกณฑท่ี์สัมพนัธ์กบัค่าใชจ้่าย เช่น ค่าใชจ่้ายของแต่ละหน่วยงานตน้ทุน เงินเดือน 
ค่าจา้ง ค่าวสัดุ เป็นตน้ 
 3.3 เกณฑส์ัมพนัธ์กบัปริมาณผูป่้วย เช่น จ านวนคร้ังของการมารับการตรวจจ านวน
ผูป่้วย เป็นตน้ 
 3.4 เกณฑส์มัพนัธ์กบับริการทัว่ไป เช่น พื้นท่ีใชส้อย เป็นตน้ 
 การเลือกใชเ้กณฑช์นิดใดนั้นข้ึนอยูก่บัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ หรือขอ้มูลท่ีสามารถเก็บได้
ไม่ยากนกั และควรมีความสัมพนัธ์กบัการใชท้รัพยากรท่ีจะกระจาย ส าหรับหน่วยงานท่ีมีผลลพัธ์
ของงานท่ีหลากหลาย ควรมีการพิจารณาเกณฑห์ลายๆ เกณฑไ์ปพร้อม ๆ กนั 

4.  การกระจายตน้ทุน (Cost Allocation)  
 คือการเคล่ือนยา้ยตน้ทุนของหน่วยตน้ทุนท่ีท าหนา้ท่ีสนบัสนุนหรือหน่วยตน้ทุนชัว่คราว 
มาสู่หน่วยตน้ทุนท่ีให้บริการ หรือหน่วยรับตน้ทุน ผลลพัธ์ของการกระจายตน้ทุนจะท าให้ตน้ทุน
ของหน่วยตน้ทุนชัว่คราว (TCC) กลายมาเป็นตน้ทุนทางออ้มของหน่วยรับตน้ทุน (ACC) จนหมดส้ิน 
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ไม่เหลือตน้ทุนอยู่ท่ีหน่วยตน้ทุนชัว่คราวเลย ดงันั้นตน้ทุนรวมทั้งหมด (Full Cost) ของหน่วย
ตน้ทุนท่ีใหบ้ริการหรือหน่วยรับตน้ทุน เท่ากบั ผลรวมของตน้ทุนโดยตรง (Total Direct Cost) ของ
หน่วยตน้ทุนท่ีให้บริการหรือหน่วยรับตน้ทุน กบัตน้ทุนของหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีกระจายมาให้
หน่วยรับตน้ทุน (Indirect Cost) 

ตน้ทุนรวมทั้งหมด =  ตน้ทุนโดยตรงของตนเอง + ตน้ทุนทางออ้มจากการกระจาย 
Full Cost =  Total Direct Cost + Indirect Cost 

 4.1 การกระจายตน้ทุน มีเหตุผลท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
 4.1.1 เพื่อใหต้น้ทุนทั้งหมดไปตกท่ีหน่วยตน้ทุนท่ีมีกิจกรรมในการใหบ้ริการ ซ่ึงท าให ้
ค  านวณหาตน้ทุนต่อหน่วยไดโ้ดยไม่มีตน้ทุนส่วนใดตกหล่นไป 
 4.1.2 เพื่อสะทอ้นความสัมพนัธ์ในการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัของหน่วยตน้ทุนต่าง ๆ 
ซ่ึงจะน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพในการท างานไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 4.2 วิธีการกระจายตน้ทุน (Allocation Method) แบ่งออกไดเ้ป็น 2 วิธี คือ 
 การกระจายตน้ทุนสามารถกระท าไดห้ลายวี แต่จะเลือกวีใดข้ึนอยูก่บั ความรวดเร็ว 
ความถูกตอ้ง ความเช่ือถือได ้และข้ึนอยูก่บัความมุ่งหมายของการน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนท่ี
เป็นค่าแทจ้ริงเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไปใชเ้พียงใด 
 4.2.1 การกระจายตน้ทุนออกทางเดียว วิธีการน้ี หน่วยตน้ทุนชัว่คราวจะกระจาย
ตน้ทุนของตนออกไปให้หน่วยตน้ทุนอ่ืนๆ  จนหมดในขณะท่ีกระจายจะไม่มีการรับตน้ทุนจาก
หน่วยงานอ่ืน มีวิธีท่ีแตกต่างกนัไดแ้ก่ 
  4.2.1.1 การกระจายโดยตรง (Direct Distribution Method) ท าโดยแบ่งหน่วย
ตน้ทุนออกเป็น 2 กลุ่ม คือหน่วยตน้ทุนชัว่คราวและหน่วยรับตน้ทุน หน่วยตน้ทุนชัว่คราวแต่ละ
หน่วยจะกระจายตน้ทุนของตนใหห้น่วยรับตน้ทุนโดยตรง ไม่มีการกระจายตน้ทุนใหแ้ก่กนัในกลุ่ม
หน่วยตน้ทุนชัว่คราว 
  4.2.1.2  การกระจายตามล าดบัขั้น (Step-Down Method) วิธีน้ี จะมีการจดัล าดบั
หน่วยตน้ทุนท่ีตอ้สนบัสนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ ในลกัษณะท่ีกวา้งขวางกว่า ไวเ้ป็นอนัดบัตน้ ๆ และ
เรียงล าดบัลงไปเม่ือหน่วยตน้ทุนใดกระจายตน้ทุนของตนเองไปแลว้ ก็ไม่รับตน้ทุนจากหน่วยงาน
อ่ืนอีก หน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีอยู่รองลงไปสามารถรับตน้ทุนจากหน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีล าดบัสูง
กวา่ได ้แต่ไม่มีโอกาสกระจายใหห้น่วยงานท่ีอยูใ่นล าดบัสูงกวา่ 
 4.2.2  การกระจายพร้อมกบัการรับตน้ทุน วิธีการน้ี ใชห้ลกัความจริงท่ีว่า ในขณะท่ี
หน่วยงานหน่ึงให้การสนบัสนุนหน่วยงานอ่ืนนั้น ก็มีโอกาสไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
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เช่นเดียวกนั ดงันั้นในขณะท่ีมีการกระจายตน้ทุนของตวัเองออกไป ก็สามารถท่ีจะรับตน้ทุนจาก
หน่วยงานอ่ืนเขา้มาได ้เช่นเดียวกนั 
  4.2.2.1 การกระจายสองคร้ัง (Double Distribution Method) ในขณะท่ีมีการ
กระจายตน้ทุนคร้ังท่ี 1 หน่วยตน้ทุนท่ีกระจายตน้ทุนนั้น ยงัคงรับตน้ทุนจากหน่วยงานอ่ืนดว้ย ท า
ใหมี้ตน้ทุนเหลือคา้งอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวท่ีไดรั้บมาจากการกระจายน้ีหมดไป โดยวิธีการกระจาย
โดยตรง หรือการกระจายตามล าดบัขั้น 
  4.2.2.2 การกระจายหลายคร้ัง (Multiple Distribution Method) วิธีน้ีคลา้ยกบั   
แต่เพิ่มจ านวนคร้ังของการกระจายใหม้ากกว่า 2 คร้ัง ท าจนกระทัง่เห็นว่าตน้ทุนท่ีน ามากระจายนั้น
มีค่านอ้ยมาก จึงปิดทา้ยดว้ยการกระจายโดยตรง หรือกระจายตามล าดบั 
  4.2.2.3 การใชส้มการเส้นตรง (Simultaneous Equation Method) วิธีน้ี เป็น
การกระจายดว้ยจ านวนคร้ังท่ีนบัไม่ถว้น จนกระทัง่ไม่เหลือตน้ทุนอยูท่ี่หน่วยตน้ทุนชัว่คราวอีกต่อไป 
โดยสร้างสมการเสน้ตรงท่ีจุดสมดุลดงักล่าวและแกส้มการดว้ยวิธี 

5.  การค านวณตน้ทุนต่อหน่วย (Unit Costs Calculation) 
 เรณู  สุขารมย ์และคนองยทุธ  กาญจนกุล (2530 : 32) ให้ความหมายค าว่า ตน้ทุนต่อหน่วย 
(Unit Cost) หรือ ตน้ทุนเฉล่ีย (Average Cost) ไวว้่า เป็นการค านวณหาค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของสถาน
บริการ เม่ือท าการผลิตสินคา้บริการ 1 หน่วย ซ่ึงในการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยนั้น “หน่วย” มีได้
หลายรูปแบบแลว้แต่วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 รวมทั้งยงัไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวดัตน้ทุนต่อหน่วย ไวด้งัน้ี 

1. สามารถประมาณการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในอนาคตอนัเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาปัจจยัการผลิตบางประเภท เช่น ค่าจา้งแรงงาน 

2. เป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน เช่น เม่ือรู้ตน้ทุนต่อหน่วยของงานบริการ
สาธารณสุข สามารถก าหนดขนาดของการบริการ เพื่อการวางแผนการขยายบริการและเพิ่มจ านวน
การผลิตบริการได ้

3. สามารถคน้หา หรือวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานแต่ละแห่ง 
4. สามารถประเมินขนาดของก าไรหรือการขาดทุนของหน่วยงานได ้และยงัสามารถ

วิเคราะห์สาเหตุการเปล่ียนแปลงในการไดก้ าไรหรือขาดทุนไดด้ว้ย 
5. เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการก าหนดราคาอยา่งมีเหตุผล 
6. สามารถก าหนดรูปแบบผสมผสานของการใชท้รัพยากรต่าง ๆ ท่ีจะเสียค่าใชจ่้ายใน

การปฏิบติังานไดต้  ่าสุด ตลอดจนสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงในราคาของปัจจยัการผลิตประเภทใด
ประเภทหน่ึงได ้
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7. เป็นขอ้มูลส าคญัส าหรับการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ และการวิเคราะห์
ประสิทธิผลของตน้ทุนโครงการต่าง ๆ ได ้

8. สามารถพฒันางานและควบคุมค่าใชจ่้ายของหน่วยงานได ้
9. สามารถน าขอ้มูลไปประกอบรายละเอียดการวางแผน ของงบประมาณในการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน ใหไ้ดรั้บการจดัสรรงบประมาณท่ีใกลเ้คียงกบัสภาพความเป็นจริง รวมทั้งยงั
เพื่อประกอบการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งของผูบ้ริหารต่อไป 

โดยตน้ทุนต่อหน่วย คิดจากผลรวมของตน้ทุนทุกหน่วยตน้ทุนหารดว้ยจ านวนหน่วย
บริการ จะไดต้น้ทุน ต่อหน่วย 
 

  ตน้ทุนต่อหน่วย (Unit  Cost)  =    ตน้ทุนทั้งหมด  (Full  Cost)   
                                                                                    ปริมาณกิจกรรม 
 
กำรวิเครำะห์ควำมไว (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เป็นการทดสอบความมัน่คงของขอ้สรุปท่ี
ไดจ้ากการวิเคราะห์บนพิสัยของการประมาณค่าความน่าจะเป็น การใชดุ้ลพินิจเก่ียวกบัตวัเลขต่างๆ 
ตลอดจนขอ้สมมติพื้นฐานท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์คร้ังนั้น ทั้งน้ีโดยการแทนท่ีขอ้สมมติหรือ
ตวัเลขตวัใหม่ ซ่ึงแตกต่างไปจากเดิมในระดบัท่ีก าหนดหรือตอ้งการทดสอบลงไปแทนขอ้สมมติ
หรือตวัเลขท่ีใชอ้ยูเ่ดิมในการประมาณการงบประมาณ และท าการค านวณใหม่อีกคร้ังแลว้พิจารณา
ผลลพัธ์ของการวิเคราะห์วา่แตกต่างไปจากเดิมมากนอ้ยเพียงใด   
 หากผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่างไปจากเดิมมากนกั  หรือแตกต่างเพียงเลก็นอ้ยในระดบัท่ี
ไม่มีผลในทางปฏิบติั  อาจกล่าวไดว้า่วิธีการท่ีใชว้ิเคราะห์ตน้ทุนหรือประมาณการงบประมาณนั้นมี
ความมัน่คง  ไม่อ่อนไหว  ไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีน่าเช่ือถือและถูกตอ้ง  แต่หากผลลพัธ์ท่ีไดแ้ตกต่าง
จากเดิมมาก  จะท าให้เกิดความไม่มัน่ใจในความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้งของผลการวิเคราะห์ท่ี
ไดม้าก่อนหนา้  เช่น ในการบริหารโรงพยาบาลหลายคร้ัง จ าเป็นตอ้งมีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบ
ปัจจัยด้านการบริหารท่ีส่งผลถึงรายรับและรายจ่ายของการบริการทั้ งโดยตรงและโดยออ้มได ้ 
ผูบ้ริหารโรงพยาบาลท่ีตอ้งตดัสินใจโดยมีขอ้มูล  มกัตอ้งการทราบผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวท่ีจะเกิดต่อรายรับและรายจ่ายของการบริการได ้ การจดัท างบประมาณท่ีถูกตอ้ง  แม่นย  า  
เป็นการท างานท่ีมีความละเอียดอ่อน  ตอ้งอาศยัขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ จากแหล่งต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก  ตอ้งมีขอ้มูลในด้านโครงสร้างองค์การ  หน่วยงานตน้ทุนประเภทต่าง ๆ  การให้บริการ
ระหว่างกนั  การจดัสรรกระจายตน้ทุน  ตลอดจนการประมาณการจ านวนคร้ังและลกัษณะของการ
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บริการท่ีใหแ้ก่ผูป่้วย  ขอ้มูลเหล่าน้ีหลายกรณีเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีสามารถวดั  สังเกต  หรือประเมินได้
โดยตรงอยา่งเป็นรูปธรรม   
 อย่างไรก็ตาม  ขอ้มูลบางประการอาจไม่สามารถใช้ตวัวดัหรือค่าตวัเลขท่ีแทจ้ริงได ้ 
เน่ืองจากวดัได้ยาก  ไม่สามารถวดัได้หรือไม่คุม้ค่าท่ีจะวดั  จึงจ าเป็นต้องใช้ตัวแทน  ใช้การ
ประมาณค่า  ตั้งเป็นขอ้สมมติหรือก าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้  เป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์  ซ่ึงการ
ใชต้วัเลขประมาณค่า  ตวัแทน  หรือขอ้สมมติท่ีมีโอกาสไม่เป็นความจริง และส่งผลท าให้ผลของ
การวิเคราะห์ผดิพลาดได ้ โดยส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาไดแ้ก่ 

1. ตวัแปรหรือขอ้มูลท่ีควรน ามาประเมินความไว 
 โดยทัว่ไปมกัพิจารณาตวัแปรที่มีความส าคญั  และผูว้ิเคราะห์ไม่มีความมัน่ใจใน
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดม้า  และตอ้งการประเมินว่าหากขอ้มูลตวัเลขหรือขอ้สมมติท่ีใชมี้ความ
คลาดเคล่ือน  จะท าใหต้วัเลขผลลพัธ์ค  านวณไดแ้ตกต่างไปจากค่าเดิมมากนอ้ยเพียงใด  เช่น  สัดส่วน
เวลาการท างานของแพทยใ์นคลินิกต่าง ๆ การใชเ้กณฑก์ารจดัสรรตน้ทุนของฝ่ายเภสัชกรรมและ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  วิธีคิดค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑแ์ละอาคารสถานท่ี  และการประมาณการ
จ านวนคร้ังของการมาใชบ้ริการในปีต่อไป  เป็นตน้ 

2. ตวัเลขหรือวิธีการท างานแบบท่ีควรน ามาใชแ้ทนค่าตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไวเ้ดิม
เพื่อวิเคราะห์ความไว 
 โดยทัว่ไปในกรณีของตวัเลขมกัจะใชค่้าสูงสุดหรือค่าต ่าสุดท่ีมีความเป็นไปไดม้าใชเ้ป็น
ตวัแทนเพื่อการค านวณในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว  บางคร้ังอาจน าร้อยละของความคลาดเคล่ือน ท่ี
ยอมรับไดห้รือมีความเป็นไปไดม้าใช ้และน าตวัเลขเป้าหมายหรือตวัเลขท่ีคาดหวงัให้เป็นมาทดแทน  
หรืออาจน าตวัเลขของโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  มาใชใ้นการค านวณกไ็ด ้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนิยมท ากนั
มี  3  ประเภท  ไดแ้ก่  การวิเคราะห์ความไวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis) การวิเคราะห์
ความไวแบบสองทาง (Two-way Sensitivity Analysis) และการวิเคราะห์ความไวแบบสามทาง (Three-
way Sensitivity Analysis) 
 2.1 การวิเคราะห์ความไวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis)   
  การวิเคราะห์ความไวแบบทางเดียว  เป็นการวิเคราะห์ความไวท่ีมีการประเมินการ
เปล่ียนแปลงของผลลพัธ์จากการเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปร  หรือองคป์ระกอบในการวิเคราะห์ที
ละตวั  เช่น  การวิเคราะห์ดูผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคาค่าวสัดุต่อรายจ่ายต่อคร้ังของ
บริการผูป่้วยนอก  ดงัแสดงในกราฟท่ี  1  เป็นตน้ 
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รายจ่ายต่อคร้ังของบริการ (บาท) 
 
 

       รายจ่ายปัจจุบนั 
 
 

                         ราคาปัจจุบนั 
                        ราคาค่าวสัดุ 
 

กราฟท่ี  1  ความไวของรายจ่ายต่อคร้ังของบริการผูป่้วยนอกตามการเปล่ียนแปลงของค่าวสัดุ 
 

 จากกราฟท่ี  1  สมมติว่าปัจจุบนัราคาค่าวสัดุอยูท่ี่  5  บาทต่อช้ิน  ในขณะท่ีรายจ่าย
ต่อคร้ังของการบริการอยูท่ี่  20  บาทต่อคร้ัง  ความสัมพนัธ์ระหว่างรายจ่ายต่อคร้ังและราคาค่าวสัดุ
เป็นไปตามสมการเสน้ตรงต่อไปน้ี 
 รายจ่ายต่อคร้ัง   =   10 + (2 x ราคาวสัดุต่อช้ิน) 
 หากราคาค่าวสัดุเพิ่มเป็น  7  บาทต่อช้ิน  จะท าให้วิเคราะห์ไดว้่า  รายจ่ายต่อคร้ัง
ของการบริการจะเพิ่มจาก  20  ต่อคร้ัง  เป็น  24  บาทต่อคร้ัง  รายจ่ายดงักล่าวจะท าใหต้วัเลขในการ
จดังบประมาณต่าง ๆ ตอ้งเปล่ียนแปลงไป 
 2.2 การวิเคราะห์ความไวแบบสองทาง (Two-way Sensitivity Analysis)   
  การวิเคราะห์ความไวแบบสองทางเป็นการวิเคราะห์ความไว  ท่ีมีการประเมินการ
เปล่ียนแปลงของผลลพัธ์จากการเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปร  หรือองคป์ระกอบในการวิเคราะห์  2  
ปัจจยัไปพร้อม ๆ กนั  ซ่ึงการส่วนผสมของปัจจยัทั้งสองในระดบัหน่ึงจะท าให้ผลลพัธ์ท่ีได ้ ไดต้วัเลข
ผลลพัธ์เท่าเดิม  การวิเคราะห์วิธีน้ีมกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสมดุลของการเปล่ียนแปลงของ
ปัจจยัท่ีสามารถบริหารหรือควบคุมได ้ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์เช่นเดิม  เช่น  การวิเคราะห์ดูผลกระทบ
ของการเปล่ียนแปลงเงินเดือนของแพทย ์ และจ านวนชัว่โมงของแพทยใ์นการท างาน  ท่ีจะท าให้
ตน้ทุนต่อคร้ังของบริการผูป่้วยนอกเท่าเดิม  ดงัแสดงในกราฟท่ี  2  เป็นตน้ 
 
 
 

เส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์ของ
รายจ่ายต่อคร้ังท่ีเปล่ียนไปเม่ือ 
ค่าวสัดุเปล่ียนแปลงไป 
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จ านวนชัว่โมงในการท างาน 
 
 

    ชัว่โมงการท างานในปัจจุบนั 
 
 

                  เงินเดือนปัจจุบนั 
                        เงินเดือนของแพทย ์
 

กราฟท่ี  2  การวิเคราะห์ความไวท่ีแสดงส่วนผสมของเงินเดือนแพทยแ์ละจ านวนชัว่โมงในการ 
                  ท างานท่ีท าใหไ้ดต้น้ทุนต่อคร้ังของบริการผูป่้วยนอกเท่าเดิม 
 

 จากกราฟท่ี  2  การค านวณการเปล่ียนแปลงของเงินเดือนและชัว่โมงการท างานของ
แพทย ์ โดยให้ตน้ทุนการให้บริการผูป่้วยนอกต่อคร้ังอยูใ่นอตัราเท่าเดิมนั้น  แสดงให้เห็นว่าถา้จะ
เพิ่มเงินเดือนใหแ้พทยจ์ะตอ้งเพิ่มชัว่โมงการท างานใหม้ากข้ึนและเป็นสัดส่วนกนัดว้ย  เพื่อไม่ใหมี้
ผลกระทบต่อตน้ทุนต่อคร้ังของการบริการ เพราะเม่ือเพิ่มจ านวนชัว่โมงการท างาน แพทยส์ามารถ
ใหบ้ริการดูแลผูป่้วยมากข้ึนดว้ย  ซ่ึงจะมีผลต่อการเพิ่มบริการและงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม 
 2.3 การวิเคราะห์ความไวแบบสามทาง (Three-way Sensitivity Analysis)   
  การวิเคราะห์ความไวแบบสามทางเป็นการวิเคราะห์โดยการท าการวิเคราะห์ความไว
แบบสองทางซ ้ าหลาย ๆ รอบ  โดยเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปรท่ี  3  ไปทีละค่าตามท่ีตอ้งการ  แลว้สร้าง
ภาพแผนภูมิแสดงเสน้สมดุลหลาย ๆ เสน้  ตามแต่ค่าตวัแปรตวัท่ี  3  นัน่เอง  ดงัแสดงในกราฟท่ี  3 
 

จ านวนชัว่โมงในการท างาน 
 
 

    ชัว่โมงการท างาน 
                               ในปัจจุบนั 
 

                  เงินเดือนปัจจุบนั 
                        เงินเดือนของแพทย ์
 

กราฟท่ี  3   การวิเคราะห์ความไวท่ีแสดงส่วนผสมของเงินเดือนแพทยแ์ละจ านวนชัว่โมงในการ 
                   ท างานท่ีตน้ทุนต่อคร้ังของบริการผูป่้วยนอกเท่าเดิมเม่ือมีการใชบ้ญัชียา 1 และ 2 

เส้นแสดงความสัมพนัธ์ของระดบั
ของเงินเดือนแพทยแ์ละจ านวน
ชัว่โมงการท างานของแพทยท่ี์ท าให้
ตน้ทุนการใหบ้ริการผูป่้วยนอกต่อ
คร้ังอยูใ่นระดบัเท่าเดิม 

ส่วนผสมเพื่อใหต้น้ทุนต่อคร้ังของ
บริการคงท่ีเม่ือมีการใชย้าบญัชี  2 

ส่วนผสมเม่ือมีการใชย้าบญัชี  1 
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 จากกราฟท่ี  3  แสดงให้เห็นว่าเม่ือผสมผสานปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อตน้ทุนต่อคร้ัง
ของบริการผูป่้วยนอกเพื่อใหไ้ดต้น้ทุนเท่าเดิม จะสามารถค านวณตวัเลขท่ีตอ้งใชอ้อกมาได ้ ตวัแปร
ท่ีถูกผลกระทบ  คือ  การประมาณการปริมาณบริการ  ซ่ึงจะตอ้งเพิ่มข้ึนดว้ย  เพื่อรักษาระดบัของ
ตน้ทุนต่อคร้ังไว ้
 

ตอนที ่2 ควำมรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัสำรเร่งเนือ้แดง 
 

 สารเร่งเน้ือแดงเป็นสารในกลุ่มเบตา้-อะโกนิสต์ (Beta-agonist)  มีอยู่หลายชนิด    เช่น
เคลน็บิวเทอโรล (Clenbuterol),  ซาลบูทามอล (Salbutamol), โบรโมบิวเทอรอล (Bromobuterol), 
ซิมบิวเทอโรล(Cimbuterol), เคลน็เพน็เทอโรล (Clenpenterol) เป็นตน้ ฤทธ์ิของสารกลุ่มน้ีจะกระตุน้
การท างานของหวัใจและหลอดเลือด กระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง และมีผลใหห้ลอดลมขยายตวั 
ส าหรับในสัตวฤ์ทธ์ิของสารกลุ่มเบตา้-อะโกนิสทท่ี์น ามาใชเ้ป็นสารกระตุน้การเจริญเติบโต    แต่ชนิดท่ี
เกษตรกรนิยมน ามาผสมในอาหารใหห้มูกินคือ ซาลบูทามอล ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการ
ผลิตยารักษาโรคมนุษย ์มีสรรพคุณในการขยายหลอดลม รักษาโรคหอบ หืด และช่วยใหก้ลา้มเน้ือ
มดลูกคลายตวันอกจากน้ียงัสามารถกระตุน้การเผาผลาญไขมนัท่ีสะสมในร่างกายได ้ดงันั้นจึงหา้ม
ใชย้า กลุ่มน้ีกบัผูท่ี้เป็นโรคหวัใจ และใชค้วามระมดัระวงัในผูท่ี้มีความดนัโลหิตสูง ผูป่้วยโรคเบาหวาน 
และผูป่้วยโรคคอพอก (Hyperthyrodism) (กองควบคุมอาหาร  2551 : 86)  
             Salbutamol เป็นยาชนิดหน่ึงอยูใ่นกลุ่ม -agonist กลุ่มเดียวกบั Clenbuterol ถูกลกัลอบ
มาใชใ้นการเล้ียงสัตวโ์ดยใชส้ารน้ีผสมกบัอาหารสัตว ์  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหห้มูมีเน้ือแดงเพิ่มข้ึน 
เน่ืองจากสารดงักล่าวจะเร่งการสลายไขมนัในร่างกาย ไขมนับริเวณสันหลงับางลง มีการสร้างและ
สะสมเน้ือแดงเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้พื้นท่ีหนา้ตดัของกลา้มเน้ือสันหลงัเพิ่มข้ึนและเน้ือหมูมีสีแดง 
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  (Rick et al. 1984 : 25, อา้งถึงจาก ประเทียบ ตีทอง และเชิดศกัด์ิ          
ค  าศิลา  2550 :35)   
 การน าซาลบูตามอลมาใชผ้สมอาหารสัตว ์เป็นการน ามาใชท่ี้ผิดวตัถุประสงค ์ ส าหรับ
ปริมาณท่ีน ามาใชผ้สมอาหารสัตวอ์ยูใ่นช่วง 2-8 Mg/kg ของอาหารหมูระยะขนุก่อนส่งตลาด โดย
ใหกิ้นติดต่อกนัประมาณ 14 วนั (ชยัณรงค ์ คนัธพนิตและคณะ 2547 : 37)  ปัญหาท่ีส าคญัของตวัยาน้ี
คือ ไม่มีประเทศใดรับข้ึนทะเบียนเป็นยาสัตวท่ี์มีวตัถุประสงคใ์นการเพิ่มปริมาณเน้ือแดงและลด
ไขมนั เพราะยงัไม่มีการศึกษาและประเมินถึงผลกระทบทั้งต่อตวัสัตว ์ต่อส่ิงแวดลอ้ม ต่อมนุษย ์
อยา่งเพียงพอ แต่เท่าท่ีมีรายงานจะมีการตรวจพบยากลุ่ม -agonist ในตบั ไต และเน้ือสัตว ์มาก
ท่ีสุด และปริมาณของสารเร่งเน้ือแดง (Clenbuterol) ตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายอยูใ่นช่วงประมาณ 0.8-
7.4 mg/kg ในเน้ือ และ 0.16-0.3 mg/kg ในตบั ทั้งน้ี อนัตรายท่ีเกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภคข้ึนอยูก่บัความไว
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ต่อยาน้ีของแต่ละบุคคล แต่เกษตรกรยงันิยมใชย้าน้ีเร่ือยมา เพราะหมูท่ีเล้ียงดว้ยยาน้ีไดร้าคาดี และ
ผูบ้ริโภคนิยมเน้ือท่ีมีไขมนันอ้ย   
 

สำรเร่งเนือ้แดง (สำรกลุ่ม -agonist )  
 สารเร่งเน้ือแดงเป็นสารในกลุ่มเบตา้-อะโกนิสต ์ (Beta-agonist) ท่ีเกษตรกรนิยมน ามา
ผสมในอาหารให้หมูกินคือ ซาลบูทามอล ซ่ึงเป็นสารเคมีท่ีนิยมน ามาใชใ้นการผลิตยาท่ีใชรั้กษา
อาการโรคหอบหืด ขยายหลอดลม แต่กลบัมีการน ามาใชผ้สมอาหารสัตวเ์ล้ียงหมู จึงอาจเกิดการ
ตกคา้งเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค อีกทั้งต่างประเทศจะระงบัการสั่งซ้ือเน้ือสัตวข์องไทย ถา้ตรวจพบ
สารดงักล่าว (คนึงนิจ  ก่อธรรมฤทธ์ิ 2542 : 35)  
 - adrenergic agonist  หรือสารเบตา้-อะโกนิสต ์(Beta-agonist)  เป็นสารเร่งเน้ือแดง  ซ่ึง
เกษตรกรใชเ้สริมในอาหารสัตวโ์ดยเฉพาะหมู  ท่ีเกษตรกรนิยมน ามาผสมในอาหารให้หมูกินคือ 
ซาลบูทามอล  การใชมี้รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป  ทั้งผสมในน ้ าและอาหาร  หากดูดซึมไม่หมด
จะถูกขบัออกมาทางอุจจาระ  ส่วนท่ีถูกดูดซึมบางส่วนถูกขบัออกมากบัปัสสาวะ  บางส่วนจะสะสม
ในเน้ือเยือ่ต่างๆ (พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ 2549 : 39)  
 -agonist  จดักลุ่มในกลุ่มสารท่ีออกฤทธ์ิเลียนแบบสารกระตุน้ประสาทซิมพาเธติค หรือท่ี
เรียกว่า “Sympathomimetic drug”  โดยระบบประสาทซิมพาเธติคน้ี  เก่ียวขอ้งกบัการท างานของ
ร่างกายซิมพาเธติคทั้งระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทส่วนปลาย  ไดแ้ก่ อตัราการเตน้
และความแรงในการบีบตวัของหัวใจ Vasomotor tone ความดนัโลหิต สภาวะของกลา้มเน้ือ
หลอดลม  กระบวนการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตและการสลายกรดไขมนั  การควบคุมความอยาก
อาหาร (Liang et al. 2000 ; Mersmann 1998 , อา้งถึงจาก พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ 2549 : 26)  การ
กระตุน้ระบบ ซิมพาเธติคมกัเกิดจากการตอบสนองต่อการท างานของร่างกาย จากความเครียดดา้นจิตใจ  
จากปฏิกิริยาตอบสนองต่อการแพโ้ดยทัว่ไป (generalized allergy)  เน่ืองจากสภาวะการตอบสนอง
อาจเกิดข้ึนหรือเปล่ียนแปลงโดยระบบประสาทซิมพาเธติค สารซ่ึงกระตุน้หรือเปล่ียนแปลงการท างาน
ของระบบประสาทน้ี  จึงเป็นประโยชน์ในการรักษาความผิดปกติทางคลินิกหลายอยา่ง เช่น ภาวะ
ความดนัโลหิตสูง  ภาวะช็อค  ภาวะหัวใจลม้เหลว และเตน้ไม่เป็นจงัหวะ ภาวะหอบหืด Allergy 
และ anaphylaxis  (Kankaanranta et al. 2000,  อา้งถึงจาก  พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ 2549 : 28 ) 
       สารกลุ่ม -agonist  หรือ - adrenergic คือ สารเคมีท่ีจบักบั - adrenergic  receptor  
แลว้มีผลต่อสรีระร่างกาย  โดย - adrenergic  receptor  พบไดท้ัว่ร่างกาย  เช่น กลา้มเน้ือหัวใจ  
กลา้มเน้ือเรียบ  ต่อมต่างๆ    เป็นตน้  Adrenergic  receptor  แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ - receptor  
และ - receptor   โดยสารในกลุ่ม - adrenergic  receptor  ซ่ึงจบัอยา่งจ าเพาะกบั  - receptor  มีผลต่อ
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การบีบตวัของกลา้มเน้ือหูรูดของล าไส้  กระเพาะปัสสาวะ  และกลา้มเน้ือเรียบของระบบหายใจ   ในปี 
ค.ศ. 1948  โดยนกัเภสัชวิทยา ชาวองักฤษ ช่ือ Ahiqnist  จากการทดลองพบว่าฤทธ์ิของ  Epinephrine  , 
Norepinephrine  และ Isoproterenol  มีผลต่ออวยัวะหลายชนิดและพบความแตกต่างโดยแยกชนิดของ   
receptor  ต่อสารทั้ง 3 ตวั ออกเป็น 2 ชนิด คือ - adrenergic  receptor  และ  - adrenergic  receptor   
ต่อมามีการแบ่ง Adrenergic  receptor  ออกเป็น  receptor ยอ่ย  ๆดงัน้ี  (กนกวรรณ  พีระวงศ ์2546 : 37)   
   1- adrenergic  receptor  พบท่ีกลา้มเน้ือเรียบ  (ระบบทางเดินอาหาร  หลอดเลือด  ทางเดิน
ปัสสาวะ)  ตบั และ หวัใจ 
  2-  adrenergic  receptor  พบท่ีตบัอ่อน  เกลด็เลือด  ปลายประสาท  และกลา้มเน้ือเรียบ     
   1 -  adrenergic  receptor  พบท่ีหวัใจ 
   2- adrenergic  receptor  พบท่ีกลา้มเน้ือเรียบ  กลา้มเน้ือลาย  และตบั 
 สารกลุ่มเบตา้อะโกนิสต ์ ท่ีน ามาใชใ้นสัตวเ์ป็นสารกลุ่มท่ีออกฤทธ์ิท่ี  1

 
– receptor ซ่ึง

ท าให้ไขมนัสลายตวัมากข้ึนและเม่ือออกฤทธ์ิท่ี  2–receptor จะท าให้กลา้มเน้ือขยายใหญ่ข้ึน 
เน่ืองจากมีการสร้างโปรตีนเพิ่มข้ึน (สมชาย  วงศส์มุทร 2544 : 10) 
 

ตารางท่ี 1     ผลของการกระตุน้โดย epinephrine ต่อ - receptor  และ  - receptor ของเซลล ์
เน้ือเยือ่หรืออวยัวะต่างๆ  

   

กระตุ้นต่อ - receptor กระตุ้นต่อ - receptor 
- มีการกระตุน้กลา้มเน้ือเรียบต่ืนตวั - ลกัษณะเป็นการระงบั กดใหน้อ้ยลง 
- ม่านตาขยาย - กลา้มเน้ือหลอดลมคลายตวั 
- หลอดเลือดบีบตวั - หลอดเลือดขยาย 
- มดลูกบีบตวั - มดลูกคลายตวั 
- มีการสลายตวัของไกลโคเจนในตบั - ล าไส้คลายตวัเพิ่มมากข้ึน 
- มา้มบีบตวัปล่อยเลือดเขา้กระแสเลือด - เร่งการเตน้ของหวัใจ 
- กลา้มเน้ือเส้นขนหดตวัท าใหข้นลุก - หวัใจบีบเป็นจงัหวะแรงข้ึน 
                ส่วน Norepinephrine จะกระตุน้ - receptor จึงไม่มีผลต่อการขยายหลอดลม 

 

ท่ีมา :  พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ, “ผลของซาลบูตามอลในอาหารหมูขนุต่อคุณภาพซากและเน้ือ
และสารตกคา้ง”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(เกษตรศาสตร์)  สาขาวิชาสัตว
ศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549), 41.   
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 สารกลุ่ม -agonist  จดัอยูใ่นกลุ่มของ Adrenaline drug  หรือ sympathomimetic  amine 
ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มเดียวกบั  Amphetamine (ยาบา้)  และ Ephedrine  (ยาอี)  สารกลุ่ม sympathomimetic  
ทั้งหมดจะออกฤทธ์ิ   เช่น  กระตุน้การท างานของ  หัวใจ    ระบบประสาทส่วนกลาง  และท าให้
ระบบ  metabolism  ของร่างการเกิดการเปล่ียนแปลงอีกดว้ย  ทั้งน้ีสารแต่ละตวัออกฤทธ์ิแตกต่าง
กนั   และมีความรุนแรงแตกต่างกนั 
 เสกสม  นามสกุล  (2544 ,อา้งถึงจาก พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ 2549) รายงานว่า - 
adrenergic agonist จะท างานเฉพาะบนตวัรับสัญญาณพวก  - adrenergic  receptor เท่านั้น  โดยจะ
ไปมีผลในการกระตุน้การสร้างกลา้มเน้ือ  ลดเน้ือเยื่อไขมนั  แต่ไม่มีผลต่อโครงสร้างของกระดูกและ
อวยัวะภายใน  อยา่งไรกดี็ ผลของการสร้างกลา้มเน้ือจะไปเนน้ในเร่ืองการเพิ่มขนาดของเซลลก์ลา้มเน้ือ 
(Hypertrophy) มากกว่าการเพิ่มจ านวนเซลล ์(Hyperplasia) โดยการเพิ่มการสังเคราะห์และลดการสลาย
ของโปรตีนในเซลล์กลา้มเน้ือส าหรับการลดเน้ือเยื่อไขมนันั้นเกิดจากการกระตุน้ขบวนการ
สลายของไขมนั (Lipolysis) พร้อมๆ กบัการลดการน าเขา้ของกลูโคสสู่เซลลไ์ขมนัท าให้มีการ
สังเคราะห์ไขมนั (Lipogenesis) ลดลง 
 สารกลุ่ม -agonist  มีท่ีมา 2 แหล่ง (กนกวรรณ  พีระวงศ ์2546 : 32-38)  ไดแ้ก่  

1. สารธรรมชาติ พบไดต้ามปกติในร่างกายของมนุษยแ์ละสัตวม์ีกระดูกสันหลงั เช่น  
Epinephrine, Ephedrine,   Dopamine  และ  Isoproterenol  โดยร่างกายจะมีกลไกท่ีรักษาสมดุลสาร
ดงักล่าวตามกลไกของร่างกาย 

2. สารเคมีสังเคราะห์   เช่น Albuterol (Sulbutamal), Amphetamine(ยาบา้),    Brombuterol, 
Carbuterol, Clenbuterol, Clenpenterol, Cimbuterol, Cimaterol, Fenoterol Ibuterol,  Mabuterol, 
Marpenterol,  Metaproterenal, Ractopamine, Terbutaline และ  Zilpamine 
   ในกลุ่มประชาคมยโุรป สารกลุ่ม – agonists ชนิดท่ีเกษตรกรนิยมลกัลอบใชม้ากท่ีสุด
คือ Clenbuterol   นอกจากน้ียงัมี Salbutamol   แต่ในปัจจุบนั – agonists   ชนิดใหม่ท่ีเร่ิมมีการใช้
คือ Zilpamine  ส าหรับในประเทศไทย  – agonists ท่ีนิยมลกัลอบใชก้นัมากในอดีตคือ Clenpenterol   
แต่ในปัจจุบนัเป็น  Salbutamol 
 
โครงสร้ำงของสำรกลุ่ม – agonists    
 โครงสร้างของสารกลุ่ม -agonists   มีลกัษณะคลา้ยกนั คือ  ประกอบดว้ย benzene  ring   
และ   ethylamine  side  chain   ส่วนท่ีต่างคือ  การเปล่ียนแปลงท่ี  aromatic  ring  และ amino  group  ท่ี
ส่วนปลาย (เยาวมาลย ์นามสกลุ  2542 : 42) ตวัอยา่งโครงสร้างท่ีเป็นสารกลุ่ม - agonist   สารธรรมชาติ  
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เช่น  Epinephrine  หรือ  Adrenaline ภาพท่ี 1 ซ่ึงเป็นอนุพนัธ์ุของกรดอะมิโน Phenyalanine  และ 
Tarosine 

 
 
    
 
 
ภาพท่ี 1  Epinephrine  (Adrenaline) 
ท่ีมา : กนกวรรณ  พีระวงศ,์  การศึกษาปัญหาสารเร่งเน้ือแดง (เบตา้อะโกนิสต)์ ตกคา้งในเน้ือหมูท่ี
จ าหน่ายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กองควบคุมอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข, 2546),43.   
 

ตวัอยา่งโครงสร้างสารเคมีสังเคราะห์ของกลุ่ม - agonist ท่ีใชใ้นทางการคา้และเกษตรกร
ลกัลอบใชคื้อ  Clenbuter  ภาพท่ี 2  และ  Salbutamol ภาพท่ี 3  
 
 
           
 
      
  
ภาพท่ี 2  Clenbuterol  
ท่ีมา : กนกวรรณ  พีระวงศ,์  การศึกษาปัญหาสารเร่งเน้ือแดง (เบตา้อะโกนิสต)์ ตกคา้งในเน้ือหมูท่ี
จ าหน่ายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กองควบคุมอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข, 2546),44.   
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ภาพท่ี 3   Salbutamol 
ท่ีมา : กนกวรรณ  พีระวงศ,์  การศึกษาปัญหาสารเร่งเน้ือแดง (เบตา้อะโกนิสต)์ ตกคา้งในเน้ือหมูท่ี
จ าหน่ายในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กองควบคุมอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข, 2546),45.   
 
คุณสมบัติและกำรออกฤทธ์ิของสำรกลุ่มเบต้ำ-อะโกนิสต์ (- agonist)      
 สารกลุ่ม - agonist  จดัอยูใ่นกลุ่มของ Adrenaline drug  หรือ sympathomimetic  amine 
ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มเดียวกบั  Amphetamine (ยาบา้)  และ Ephedrine  (ยาอี)  สารทั้งหมดน้ีมีโครงสร้างหลกั
ทางเคมีเหมือนกนัแต่แตกต่างกนัท่ี side-chain (กนกวรรณ  พีระวงศ ์ 2546 : 45)  ซ่ึงสารเบตา้อะโกนิสต ์  
(- agonist) เป็นสารท่ีออกฤทธ์ิต่อตวัรับเบตา้ (- receptor) มีผลกระตุน้อตัราการของหวัใจใหเ้ร็วข้ึน 
กระตน้การสลายไขมนัในเซลลไ์ขมนั และกระตุน้การขยายตวัของหลอดลม สามารถจ าแนกตวัรับเบตา้ 
ไดเ้ป็น 3 กลุ่ม (Marsmann 1998; Mills 2003,  อา้งถึงจาก พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ 2549) โดย
พบตวัรับเบตา้เหล่าน้ีไดท้ัว่ร่างกาย คือ 
 ตวัรับเบตา้ 1 อะโกนิสต ์(1 agonist  receptor) จะพบไดม้ากท่ี Juxtaglometular หวัใจ 
ไต ล าไสเ้ลก็ และกลา้มเน้ือเรียบของหวัจใจ 
 ตวัรับเบตา้ 2 อะโกนิสต ์(2 agonist  receptor) พบท่ีกลา้มเน้ือเรียบของหลอดเลือด ลอด
ลม ทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพนัธ์ุ ทางเดินอาหาร ตบั และกลา้มเน้ือลาย 
 ตวัรับเบตา้  3  อะโกนิสต ์(3 agonist  receptor) พบท่ีเน้ือเยือ่ไขมนัเป็นส่วนมาก 
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ตารางท่ี 2   ชนิดของตวัรับเบตา้ และการออกฤทธ์ิต่อเน้ือเยือ่ชนิดต่างๆ   
 
เน้ือเยือ่ท่ีออกฤทธ์ิ ชนิดของตวัรับเบตา้ หนา้ท่ีในการท างาน 
หวัใจ 1 เพิ่มอตัราการเตน้ของหวัใจ 
หลอดเลือด 2 คลายตวั 
ระบบทางเดินอาหาร 2 คลายตวั 
กลา้มเน้ือเรียบ 1 คลายตวั 
กลา้มเน้ือหูรูด 2 คลายตวั 
ปอด 2 คลายตวั 
ไต 1 หลัง่ rennin 
เน้ือเยือ่ไขมนั 2   3 กระตุน้การสลายไขมนั 
กลา้มเน้ือลาย 2 กระตุน้การสลายไกลโคเจน 
เซลลต์บั 2 กระตุน้การสลายไกลโคเจน 

 
ท่ีมา  :  พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ, “ผลของซาลบูตามอลในอาหารหมูขนุต่อคุณภาพซากและเน้ือ
และสารตกคา้ง”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549),43.   
 
กลไกกำรท ำงำนของสำรกลุ่มเบต้ำ-อะโกนิสต์ (- agonist)      
 หนา้ท่ีของ Endogenous catecholamine มีหลายอยา่งเช่น ยบัหยัง่การหลัง่อินซูลิน (Insulin)  
กระตุน้กระบวนการสลายไขมนั (Lipolysis) กระตุน้กระบวนการสลายไกลโคเจนในตบัไปเป็นกลูโคส 
(Glycogenolysis) การสังเคราะห์กลูโคสโดยตบั จากวตัถุดิบท่ีไม่ใช่คาร์โบไฮเดรต Gluconeogenesis) 
และการหลัง่กลูคากอน (Glucagon) (Harper 1975, อา้งถึงจาก พิลาสลกัษณ์  ปานประเสริฐ 2549 :47)  
 สาร -adrenergic agonist มีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดมีอิทธิพลต่อเน้ือเยือ่แต่
ละชนิดแตกต่างกนั ดงันั้นกลไกการตอบสนองของเน้ือเยื่อเป้าหมายแต่ละชนิดต่อสาร อาจช่วย
อธิบายผลของการใชส้ารดงักล่าวในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสัตวไ์ด ้(พิลาสลกัษณ์  
ปานประเสริฐ 2549 : 48) 
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 สารกลุ่ม  – agonist แต่ละชนิดจะออกฤทธ์ิแตกต่างกนั เช่น Clenbuterol และ
Salbutamol จะจบักบั 2 ส่วน Ractopamine เป็นสารท่ีออกฤทธ์ิจบักบั 1 ตวัอยา่งสมบติัและการ
ออกฤทธ์ิสารกลุ่ม – agonist      

1. สำร  Epinephrine 
 เป็นสารธรรมชาติท่ีหลัง่จาก adrenal   gland  ในส่วน medulla  ของร่างกายสัตวเ์ล้ียง
ลูกดว้ยน ้านม   
 1.1 สมบติัของสาร  Epinephrine เช่น  
   1.1.1 เป็นผงสีขาวหรือครีม 
   1.1.2 ละลายน ้าได ้ 
   1.1.3 ละลายไดใ้น  alcohol    chloroform   และ ether    
   1.1.4 ระเบิดง่ายถา้ถูกอากาศท่ีมีออกซิเจน   
 1.2 การออกฤทธ์ิของสาร  Epinephrine 
  1.2.1 ท าให้ความดนัโลหิตเพิ่มข้ึน  กระตุน้การท างานของหัวใจ  ท าให้หวัใจเตน้เร็ว  
เกิดการหดตวัของหลอดเลือด  โดยเฉพาะท่ีผวิหนงั  ไต  ท าใหม่้านตาขยาย  หนา้ซีด 
  1.2.2 ออกฤทธ์ิต่อกลา้มเน้ือต่างๆ ข้ึนกบัชนิดของ   Receptor  ท่ีกลา้มเน้ือนั้น  เช่น  
กลา้มเน้ือของล าไสค้ลายตวั    กระเพาะปัสสาวะคลายตวั   กลา้มเน้ือหูรูดหดตวั    
  1.2.3 ออกฤทธ์ิต่อระบบหายใจ  ท าใหห้ลอดลมขยายตวั  เพิ่มอตัราการหายใจ 
  1.2.4 ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทส่วนกลางนอ้ยมาก 
  1.2.5 ออกฤทธ์ิยบัย ั้งการสร้าง Insulin จากตบัอ่อนเพื่อรักษาระดบั blood  glucose 
  1.2.6 ควบคุม metabolism  ของร่างกาย  Carbohydrate   metabolism   กระตุน้การ
สลายตวัของไกลโคเจนของตบัและกลา้มเน้ือ โดยเก่ียวขา้งกบั pathway ของ glycolysis  ท าใหเ้พิ่ม 
blood  glucose  และ Lipid   metabolism  ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงอยา่งดีส าหรับส่งพลงังานในเซลลก์ลา้มเน้ือ   
  1.2.7 ควบคุม metabolism   ในภาวะฉุกเฉิน  เช่น  เพิ่ม  glucose โดยไดม้าจากการ
สลายตวัของไกลโคเจน และจาก pathway gluconeogenesis  ขณะเดียวกนัก็ลดการใช ้glucose  ท่ี
กลา้มเน้ือ  ลดการสร้าง Insulin เพื่อรักษาระดบั  glucose   ในเลือด      

2.  Clenbuterol 
 เป็นสารสังเคราะห์ที่ใช้เป็นยาขยายหลอดลม  รักษาโรคหอบหืด  สูตรทางเคมี  
C12H18C2N2O  น ้าหนกัโมเลกลุ   277.18 
 ช่ือทางเคมี  คือ 4 – Amino- 3, 5 – dichlor  -  [(tert - butylamino) methyl ] – 3, 5 
dichlorbenzyl  alcohol   
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 รูปท่ี  Clenbuterol คงตวั คือ   Clenbuterol    hydrochloride   ซ่ึงมีสูตรทางเคมี คือ 
C12H18C2N2O.HCl    ซ่ึงมีน ้ าหนกัโมเลกลุ   313.7 
 สมบติัของสาร  Clenbuterol 
 1. เป็นผลึก  ไม่มีสี 
 2. ละลายไดดี้ในน ้า   methanol  และ ethanol 
 3. ละลายไดน้อ้ยใน Chloroform   
 4. ไม่ละลายใน Benzene  

3. Salbutamol 

 ซาลบูตามอล เป็นสารท่ีออกฤทธ์ิต่อตวัรับ 2 ซ่ึงในทางการแพทยไ์ดน้ ามาใชเ้ป็นยา
ขยายหลอดลม  หลอดเลือดในผูป่้วยท่ีเป็นโรคหอบหืด  แต่ในส่วนของปศุสัตวนิ์ยมน ามาใชผ้สม
อาหารหมูเพื่อช่วยในการสร้างเน้ือแดง  ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าของเน้ือสตัว ์ 
 ช่ือทางเคมี  คือ  2 – tert -  Butylamino – 1 (4- hydroxyl-3-hydroxy-methylphenyl) 
ethanol  ซ่ึงมีสูตรทางเคมี C13H21NO3 ½ H2SO4 มีน ้ าหนกัโมเลกลุ   288.4   

3.1 สมบติัของสาร  Salbutamol 
   3.1.1 ซาลบูตามอลท่ีบริสุทธ์ิเป็นของแขง็ท่ีมีลกัษณะเป็นผงละเอียดสีขาว  
   3.1.2 ละลายไดดี้ในน ้ า  แต่ละลายไดเ้ลก็นอ้ยในแอลกอฮอลแ์ละอีเทอร์ ไม่มีกล่ิน 
ไม่มีรส จุดหลอมเหลวท่ี 156C  ไม่ทนต่อแสง   
   3.1.3 รูปท่ีคงตวัของซาลบูตามอล (inactive form) คือ Salbutamol sulfate 

3.2 การดูดซึมและการขบัถ่าย 
   3.2.1 สารซาลบูตามอลท่ีใชใ้นผูป่้วยและหมูจะอยูใ่นรูปของ Salbutamol sulfate 
ซ่ึงดูดซึมไดดี้ในระบบทางเดินอาหารภายในเวลาเพียง 15 นาที หลงัจากไดรั้บเขา้ทางปากโดยตรง  
และจะออกฤทธ์ิอยูน่าน 4 ชัว่โมง ในส่ีชัว่โมงแรกปริมาณร้อยละ 50  
  3.2.2 ถูกขบัออกจากร่างกายทางปัสสาวะ  ท่ีเหลือบางส่วนจะถูกขบัถ่ายออกทางมูล
สัตว ์ และบางส่วนจะตกคา้งสะสมอยูต่ามเน้ือเยื่อต่างๆ ของร่างกาย  โดยเฉพาะท่ีตบัและไต  หาก
ไดรั้บสารซาลบูตามอลอยา่งต่อเน่ือง  ปริมาณท่ีสะสมในร่างกายจะเพิ่มมากข้ึน 
  3.2.3 คร่ึงชีวิตในเลือด (Plasma  half - life) จะอยูร่ะหวา่ง  2 -7  ชัว่โมง 
  3.2.4 เบตา้-อะโกนิสต ์เป็นสารท่ีมีประสิทธิภาพสูงสามารถกระจายตวัในอาหารของ
สัตวเ์ล้ียงทุกชนิดไดดี้ อยา่งไรก็ตามสัตวต่์างชนิดกนัการตอบสนองก็ต่างกนั ในการใชส้าร -agonist 
น้ีมีผลต่อสตัวทุ์กระดบัอาย ุแต่ในสตัวท่ี์มีอายมุากข้ึน จะมีการสะสมไขมนัมากข้ึนดงันั้นการใชส้าร 
-agonist ผสมใหส้ัตวท่ี์มีอายมุากจะท าใหป้ระสิทธิภาพการสลายตวัของไขมนัสูงตามไปดว้ย 
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  3.2.5 ในโคและหมู  อาหารท่ีมีสาร -agonist จะช่วยลดไขมนัและเพิ่มปริมาณเน้ือแดง
ในซากแต่ท าใหคุ้ณภาพเน้ือลดลงโดยพบวา่เน้ือจะเหนียวข้ึนซ่ึงพบไดเ้ด่นชดัมากในเน้ือโคมากกว่า
หมู ซ่ึงผลท่ีเด่นชดัมากคือการลดปริมารไขมนัแทรก ส่วนผลต่อความเหนียวในเน้ือไก่นั้นสามารถ
ขจดัไดโ้ดยการงดใหส้าร -agonist (cimaterol) ในอาหารเป็นเวลา 7 วนัก่อนฆ่า (Dawson et al. ปี : 
55, อา้งถึงจาก สัญชยั  จตุรสิทธา 2543 : 48) 

3.3 ผลกระทบของยาดา้นอ่ืนๆ 
   3.3.1 กลา้มเน้ือมือสัน่  หวัใจสัน่ ปวดศีรษะ คล่ืนไส ้ อาเจียน  เสน้เลือดส่วนปลายขยาย   
   3.3.2 กรณีฉีดปริมาณสูงๆ เขา้เสน้เลือดจะชะลอการคลอดก่อนก าหนด 
   3.3.3 ผลต่อ metabolism  ท าใหก้ารหลัง่ของกรดไขมนัอิสระและฮอร์โมนอินซูลิน
ลดลง   
   3.3.4 กลูโคสในกระแสเลือดเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ย     
 
ควำมเป็นพษิของสำรเร่งเนือ้แดง 

 สารในกลุ่ม sympathomimetics ทั้งหมดรวมทั้งสารกลุ่ม –agonists  สามารถออกฤทธ์ิ
ต่อระบบต่างๆของร่างกายไดค้ลา้ยคลึงกนั   เช่น  กระตุน้การท างานของหัวใจ    กระตุน้ระบบ
ประสาทส่วนกลาง   สามารถท าใหเ้ส้นเลือดท่ีผวิหนงัและ mucous membrane  เกิดการหดตวั   ท า
ใหห้ลอดลมใหญ่และเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงกลา้มเน้ือลายเกิดการขยายตวั และท าให้  metabolism ของ
ร่างกายเปล่ียนแปลงอีกดว้ย     สารแต่ละตวัออกฤทธ์ิต่อระบบต่างๆของร่างกายแตกต่างกนัไป      
การน าสารกลุ่มน้ีมาใชใ้นการรักษาผูป่้วยจึงข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของสารแต่ละตวัว่าออกฤทธ์ิเจาะจง
ท่ี receptor ใด  เช่น   ถา้ออกฤทธ์ิท่ี 1– receptor จะท าใหเ้ส้นเลือดหดตวัจึงน ามาใชใ้นการรักษา
อาการตกเลือดหรือเสียเลือดได้     นอกจากน้ีการออกฤทธ์ิท่ี 1– receptor จะท าใหม่้านตาขยายตวั    
จึงน ามาใชห้ยอดตาในกรณีท่ีตอ้งการใหม่้านตาขยายตวั   หากออกฤทธ์ิท่ี 1–receptor จะกระตุน้ 
การเตน้ของหวัใจ     ดงันั้นจึงน ามาใชรั้กษากรณีหวัใจเตน้อ่อนหรือหยดุเตน้    ส าหรับสารบางตวัท่ี
ออกฤทธ์ิต่อ 2–receptor   ซ่ึงมีผลท าใหห้ลอดลมขยายตวันั้น   สามารถน ามาใชรั้กษาอาการหอบ
หืดและหลอดลมตีบ    ในสัตวท์ดลองฤทธ์ิของสารกลุ่ม  –agonists ท่ีน ามาใชเ้ป็นสารกระตุน้การ
เจริญเติบโตนั้นมาจากการท่ีสารกลุ่มท่ีออกฤทธ์ิท่ี 1–receptor    ซ่ึงจะท าใหไ้ขมนัสลายตวัมากข้ึน 
และเม่ือออกฤทธ์ิท่ี 2–receptor   ก็จะท าให้กลา้มเน้ือขยายมากข้ึนเน่ืองจากมีการสร้าง protein 
เพิ่มข้ึน    ดว้ยเหตุผลทั้งสองประการน้ี   จึงท าใหมี้ผูล้กัลอบใชส้ารกลุ่ม –agonists   กนัมาก แมว้่า
จะผดิกฎหมาย    ไม่เวน้แมแ้ต่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้  
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ตอนที ่3 ชุดทดสอบเบือ้งต้นส ำเร็จรูป (Beta-Agonist Residue Rapid Inspection Device) 
 

การตรวจสารเร่งเน้ือแดงในปัจจุบนัมีหลายวิธี ทั้งการตรวจในหอ้งปฏิบติัการและการตรวจ
ในภาคสนาม  วิธีการตรวจท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมคือวิธี Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay  
หรือท่ีเรียกวา่ วิธี ELISA  วิธีน้ีเป็นการตรวจวิเคราะห์สารเร่งเน้ือแดงในหอ้งปฏิบติัการทัว่ไป   เป็น
เทคนิคท่ีประกอบดว้ย เอน็ไซม(์Enzyme) และอิมมูโน(Immuno) มีหลายวิธีดว้ยกนั วิธี ELISA เป็น
เทคนิคท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งไดค้ร้ังละมากๆ มีความจ าเพาะและความ
ไวสูงโดยค่า LOD (Limit of detection)  เท่ากบั 0.5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  วิธี ELISA น้ีเป็นวิธีท่ี
ใชใ้นการตรวจสอบเบ้ืองตน้ (screening test) เท่านั้น  หากตอ้งการน าผลวิเคราะห์ไปด าเนินการตาม
กฎหมาย  จ  าเป็นตอ้งตรวจยนืยนัดว้ยเทคนิคอ่ืน (เฉลิมพร ลดัดา และกนกพร, 2551)   

นอกจากวิธี ELISA แลว้ในการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพื่อยนืยนัผลการตรวจวิเคราะห์
จะใชว้ิธี Liquid Chromatography in combination with tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) 
(ลดัดา,2551)  เทคนิค LC-MS/MS มีความไว ความจ าเพาะและความแม่นย  า เป็นวิธีท่ีน ามาใชใ้น
การตรวจวิเคราะห์ท่ีใหไ้ดผ้ลท่ีถูกตอ้งและสามารถน าไปใชป้ระกอบการด าเนินคดีทางกฎหมายได ้ 
การวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคือสามารถวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณของสาร  สามารถบ่งช้ีของสารท่ีตรวจพบได ้   เทคนิค LC-MS/MS  มีความไว (sensitivity) 
และความจ าเพาะ (selectivity) สูงแต่เน่ืองจากสารกลุ่มเบตา้อะโกนิสตเ์ป็นสารท่ีไม่ใหมี้การตกตา้
งคือจะตอ้งตรวจไม่พบ และประกาศของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ไดก้ าหนดใหใ้ชว้ิธี
ตรวจและหอ้งปฏิบติัการท่ีมีความสามารถในการตรวจพบปริมาณสารปนเป้ือนกลุ่มเบตา้อะโกนิสต์
ไดใ้นปริมาณต ่ากว่า 1.0 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ซ่ึงวิธีน้ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์ตามขอ้ก าหนด
ของ อย. ไดคื้อมีค่า LOD เท่ากบั 0.3 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม และมีค่า LOQ เท่ากบั 0.5 ไมโครกรัม
ต่อกิโลกรัม ซ่ึงต ่ากว่าขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ดงันั้นวิธีน้ีจึงมีความ
เหมาะสมในการใชว้ิเคราะห์  ใชเ้ป็นวิธีตรวจยืนยนัสารตกคา้งดงักล่าวในห้องปฏิบติัการ  และใช้
ประกอบในการด าเนินงานทางกฎหมายได้  ในการตรวจด้วยวิธี LC-MS/MS ตอ้งท าใน
ห้องปฏิบติัการ  ตอ้งใชผู้มี้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางในการตรวจ และตอ้งใชอุ้ปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือเฉพาะเช่น เคร่ืองมือ LC-MS/MS  และยงัมีค่าใชจ่้ายสูงในการตรวจวิเคราะห์ 1 ตวัอย่าง 
และใชร้ะยะเวลาในการตรวจนาน  ท าใหไ้ม่สะดวกส าหรับในการด าเนินงานเฝ้าระวงัการปนเป้ือน
ของสารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมูทั้งในภาคสนาม หรือในการเกบ็ตวัอยา่งจ านวนมากๆ  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม  ได้น าชุดทดสอบสารเร่งเน้ือแดงเบ้ืองต้น
ส าเร็จรูป Beta-Agonist Residue Rapid Inspection Device ของบริษทั K-RICH INTERNATIONAL  
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มาใชใ้นการตรวจเพื่อเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมู โดย เพื่อตรวจคดักรอง
การปนเป้ือนสารเร่งเน้ือแดง ซ่ึงชุดดงักล่าวมีความสะดวกในการใชง้านของหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อ
ความปลอดภัยด้านอาหาร นครปฐม เพราะมีสารเคมีท่ีตอ้งใช้ในการทดสอบอยู่ในชุดทดลอง
หมดแลว้ สามารถแปลผลไดง่้ายโดยดูผลจากแทบสีท่ีปรากฏบนแผ่นทดสอบ และทราบผลได้
ภายใน 5-10 นาที    
 
หลกักำรของชุดทดสอบเบือ้งต้นส ำเร็จรูป 

ชุดทดสอบ -agonists Residue Rapid Inspection Device เป็นชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป 
ใชต้รวจสอบหาการตกคา้งของเบตา้อะโกนิสตจ์ากตวัอยา่งในเน้ือสัตว ์ โดยมีความไวอยูท่ี่ 5 ppb. 
สามารถดูผลไดด้ว้ยตาเปล่า และมีสารเคมีท่ีตอ้งใชใ้นการทดสอบอยูใ่นชุดทดลองทั้งหมดแลว้  พื้นฐาน
ของชุดทดสอบเป็นการจบักนัของแอนติเจนและแอนติบอดี โดยหลกัการ competitive immunoassay 
ซ่ึงเป็นแบบการแข่งขนักนัของ -agonist-carrier และ -agonist ในตวัอยา่งกบั -agonist-antibody ท่ี
เคลือบอยูบ่นแผน่ทดสอบ 

Detector reagent จะประกอบดว้ย colloidal particles หรือตวัท าใหเ้กิดสีเคลือบดว้ย  anti- 
 -agonists antibodies 

Capture reagent เป็น -agonists protein conjugate ท่ีละลายอยูท่ ัว่ไปบนแผน่ทดสอบ 
การทดสอบเพื่อหาการตกคา้งของเบตา้-อะโกนิสต ์เม่ือหยดสารท่ีไดจ้ากการเตรียมตวัอยา่ง 

(specimens) ลงไปบนแผน่ทดสอบ ซ่ึงถา้หากในสารตวัอยา่งมีเบตา้-อะโกนิสตม์าก จะยิ่งท าให้มี
ประสิทธิภาพในการแยง่จบักบั anti- -agonists antibodies ท่ีมีจ  านวนนอ้ยบนแผน่ทดสอบดีกว่า 
 -agonists protein conjugate ท่ีละลายอยูบ่นแผน่ทดสอบ  ยิง่ถา้มี -agonists ตกคา้งมากกว่า       
5 ppb. จะท าให้ -agonists ท่ีละลายอยูบ่นแผน่ทดสอบ ไม่สามารถวิ่งไปจบักบั Detector reagent  
ไดเ้ลย ท าใหผ้ลการทดสอบเกิดเป็นผลบวก 

 
กำรตรวจสำรเร่งเนื้อแดงโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นส ำเร็จรูป -agonists Residue Rapid 
Inspection Device 
 ในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงคือการเกบ็ตวัอยา่งเน้ือหมูโดยจะตอ้งเก็บ 
เน้ือหมูส่วนท่ีเป็นเน้ือแดงส่วนสะโพกไม่มีมนัติดปนมา และการเก็บเน้ือหมูตอ้งมีสภาพสด สีไม่เปล่ียน 
เป็นสีเขียวคล ้า เพราะจะท าใหเ้กิดความผดิพลาดในการอ่านผล 
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1. ส่วนประกอบของชุดทดสอบ 
 1.1 แผน่ทดสอบ 100 แผน่ 
 1.2 หลอดหยดพลาสติก 100 อนั 
 1.3 PBST Buffer 
 2. วิธีการตรวจ 
  2.1 ขั้นตอนการเตรียมตวัอยา่ง 
    2.1.1 ชัง่เน้ือสตัวส์บัละเอียด 4 กรัมต่อ 1 ตวัอยา่ง 
    2.1.2 ใส่ตวัอยา่งเน้ือหมูสบัละเอียดลงใน centrifuge vial ปิดฝาหลอดใหส้นิท 
    2.1.3 ใส่หลอดตวัอยา่งลงใน water bath อุณหภูมิ 90-100  ํ C  (น ้ าเดือด)รอ
กระทัง่ตวัอยา่งสุก หรือ ประมาณ 10 นาที 
    2.1.4 ท้ิงตวัอยา่งใหเ้ยน็ลงจนอุณหภูมิเป็นปกติ (อุณหภูมิหอ้ง) 
    2.1.5 เปิดซองบรรจุทดสอบออกเตรียมหลอดหยดพลาสติก (throwaway plastic 
dropper) และแผน่ทดสอบเพื่อใชใ้นการทดสอบ 
    2.1.6 เปิดฝาหลอดตวัอยา่งใชห้ลอดหยดพลาสติก (throwaway plastic dropper)  
ดูดน ้าท่ีออกมาจากตวัอยา่งลงในฝาหลอด จ านวน 3 หยด 
    2.1.7 เติม PBST บฟัเฟอร์ลงไป 3 หยด ผสมใหเ้ขา้กนั 
    2.1.8 เกบ็สารท่ีไดน้ าไปใชใ้นการทดสอบ 
  2.2 ขั้นตอนการทดสอบ 
    2.2.1 น าสารตวัอย่างท่ีไดจ้ากขั้นตอนการเตรียมตวัอย่าง 3 หยด  หยดลงไปใน
หลุมทดสอบ (Specimen well : S)  บนแผน่ทดสอบ 
    2.2.2 รอแถบสีแดงปรากฏใชเ้วลาประมาณ 5-10 นาที  

3. การอ่านผล 
  3.1 Negative: มีเส้นเกิดข้ึน 2 เส้นบนแผน่ทดสอบ และ Test line (T) ท่ีเกิดข้ึนเขม้กว่า 
Control line (C) ซ่ึงเป็นเสน้อา้งอิง แสดงวา่มีเบตา้อะโกนิสตใ์นตวัอยา่งนอ้ยกวา่ 5 ppb. 
  3.2 Positive: มีเสน้เกิดข้ึน 2 เสน้บนแผน่ทดสอบ แต่ Test line (T) ท่ีเกิดข้ึนซีดจางกว่า 
Control line (C) หรือไม่มีเส้น Test line เกิดข้ึน แสดงวา่มีเบตา้-อะโกนิสตใ์นตวัอยา่งมากกวา่ 5 ppb. 
  3.3 INVALID: ไม่มี Control line (C) เกิดข้ึน สาเหตุส่วนใหญ่มาจากปริมาณสารตวัอยา่ง 
(specimens) ท่ีน ามาใชน้อ้ยเกินไปหรือมีวิธีการทดสอบไม่ถูกตอ้ง 
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ตอนที ่4 รูปแบบกำรด ำเนินงำนตรวจสำรเร่งเนือ้แดงโดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้นส ำเร็จรูป 
ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดันครปฐม 

 
 การด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  มีการด าเนินงานใน
กลุ่มเป้าหมายคือ ร้านคา้และแผงจ าหน่ายอาหารสดท่ีจ าหน่ายเน้ือหมูสดในตลาดสด ตามแนวทาง
การด าเนินงานรับรองมาตรฐาน “อาหารปลอดภยั” (Food Safety)   ภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์โครงการ
ความปลอดภยัดา้นอาหาร โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้มีการตรวจเฝ้าระวงัสาร
ปนเป้ือนในอาหารสดท่ีจ าหน่ายในตลาดสด  ร้านคา้และแผงจ าหน่ายอาหารสดไดรั้บป้ายรับรอง 
“อาหารปลอดภยั” (Food Safety) ของกระทรวงสาธารณสุข  สารเร่งเน้ือแดงเป็นสารเคมีปนเป้ือน
ชนิดหน่ึงในถูกก าหนดให้มีการตรวจเฝ้าระวงั   การด าเนินงานเฝ้าระวงัจะด าเนินการสุ่มเก็บ
ตวัอย่างเน้ือหมูจากร้านคา้และแผงจ าหน่ายอาหารสดทุกร้านทุก 6 เดือนหรือมากกว่า ถา้อาหาร
นั้นๆ มีความเส่ียงสูง โดยเก็บตวัอยา่งเน้ือหมูสดจากร้านคา้และแผงจ าหน่ายเน้ือหมูสดทุกร้าน ร้าน
ละ 1 ตวัอย่าง ในการเก็บตวัอย่างจะแบ่งการด าเนินงานดงัน้ี  เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
และเภสัชสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อ
ความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม เก็บตวัอยา่งเน้ือหมูสดในตลาดสดในเขตอ าเภอเมือง  โดยเก็บ
ในตลาดท่ีมีการจ าหน่ายเน้ือหมู นอกเวลาราชการคือช่วงเวลา 17.00 น.- 08.00 น.  เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอร่วมกบัเภสัชกรหรือเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานคุม้ครองผูบ้ริโภคใน
โรงพยาบาลเก็บตวัอย่างเน้ือหมูจากร้านคา้และแผงจ าหน่ายเน้ือหมูสดในตลาดสดในเขตอ าเภอท่ี
รับผิดชอบ และน าส่งตวัอย่างให้แก่หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม เพื่อ
ด าเนินการตรวจวิเคราะห์หาสารเร่งเน้ือแดงต่อไป  โดยกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  จะเป็นผูส้นบัสนุนอุปกรณ์ในการเก็บตวัอยา่ง
ทั้งหมด 
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ตอนที ่5 งำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัท่ีมีผูศึ้กษาไวแ้ละเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี 
 ก่อศกัด์ิ  จนัทรวิจิตร (2544)  การวิเคราะห์ตน้ทุน-ประสิทธิผล ของการเฝ้าระวงัดา้นจุล
ชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นตน้ (เอสไอ-2) ณ 
จงัหวดัสิงห์บุรี ปี 2544   โดยศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่มคือ กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร  และกลุ่มโรงอาหารของโรงเรียน  เก็บขอ้มูลยอ้นหลงัในช่วงท่ีมีการด าเนินงาน
ตั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2544  พบว่า  ตน้ทุนรวมทั้งหมดของการด าเนินงาน
เท่ากบั 118,841.03 บาท โดยเป็นตน้ทุนทางออ้มร้อยละ 63.04     สัดส่วนตน้ทุนของการด าเนินงาน 
ของตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน  เท่ากบั  56.23 : 15.85 : 37.92  ตามล าดบั  
ตน้ทุนเฉล่ียต่อตวัอยา่งเท่ากบั 69.94 บาท  ตน้ทุนเฉล่ียต่อตวัอยา่งท่ีตรวจในกลุ่มแผงลอยจ าหน่าย
อาหารมีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 94.18 บาทต่อตวัอยา่ง  รองลงมาไดแ้ก่ในกลุ่มร้านอาหารเท่ากบั 75.66 
บาทต่อตวัอยา่ง  และกลุ่มโรงอาหารของโรงเรียนมีค่าต ่าสุดเท่ากบั 48.66 บาทต่อตวัอยา่ง    ส าหรับ
ดา้นตน้ทุน-ประสิทธิผล พบวา่กลุ่มท่ีมีตน้ทุน-ประสิทธิผลสูงสุดคือกลุ่มแผงลอยจ าหน่ายอาหาร  มี
มูลค่าเท่ากบั 923.89 บาท  และกลุ่มท่ีมีตน้ทุน-ประสิทธิผลสูต ่าสุดคือกลุ่มโรงอาหารของโรงเรียน  
มีมูลค่าเท่ากบั 775.47 บาท 
 ฉวีวรรณ  กิตติศกัด์ิสุนทร (2536)  ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน ประสิทธิผลการ
วินิจฉัยโรคมาลาเรียชนิด พี.ฟัลซิปารัม ดว้ยวิธีตรวจฟิล์มโลหิตชนิดหนา  วิธีอีไลซ่า และคิวบีซี 
โดยศึกษาเฉพาะตน้ทุนภาคสนามในการด าเนินการตรวจวินิจฉัยหาเช้ือมาลาเรียและตน้ทุนท่ีเกิด
จากการตรวจผดิ ตวัอยา่งท่ีศึกษาคือผูป่้วยซ่ึงรับบริการท่ีมาลาเรียคลินิก  พบว่า  ตน้ทุนแรงงานและ
ตน้ทุนวสัดุเคมีภณัฑ์เป็นองค์ประกอบส าคญัของตน้ทุนภายในทางตรงโดยกว่าร้อยละ 90 ของ
ตน้ทุนภายในทางตรงทุกวิธีเป็นตน้ทุนแรงงานและตน้ทุนวสัดุเคมีภณัฑ์  ซ่ึงวิธีตรวจฟิลม์โลหิต
ชนิดหนา  มีตน้ทุนค่าแรงร้อยละ 66.73 ตน้ทุนค่าวสัดุและเคมีภณัฑ์ร้อยละ 32.07  วิธีอีไลซ่ามี
ตน้ทุนค่าแรงร้อยละ 39.92 ตน้ทุนค่าวสัดุและเคมีภณัฑร้์อยละ 56.61  และวิธีคิวบีซีมีตน้ทุนค่าแรง
ร้อยละ 24.90 ตน้ทุนค่าวสัดุและเคมีภณัฑร้์อยละ 74.03   ตน้ทุนรวมเฉล่ียต่อผูรั้บบริการ 1 รายใน
การตรวจฟิลม์โลหิตชนิดหนา  วิธีอีไลซ่า และคิวบีซี เป็นเงิน 10.73 บาท  42.72 บาท และ 51.24 
บาทตามล าดบั  การศึกษาตน้ทุน-ประสิทธิผล พบวา่ วิธีตรวจฟิลม์โลหิตชนิดหนา มีตน้ทุนต่ออตัรา
ประสิทธิผลการพบเช้ือมาลาเรียรวมทุกชนิดต ่าสุดเท่ากบั 129.63 บาท  วิธีคิวบีซีและวิธีอีไลซ่ามี
ตน้ทุนต่ออตัราประสิทธิผลสูงข้ึนเท่ากบั 780.18 บาทและ 1,052.63 บาทตามล าดบั  ส าหรับตน้ทุน
ต่อหน่วยประสิทธิผลกรณีเฉพาะการตรวจพบเช้ือ พี.ฟัลซิปารัม พบว่า วิธีตรวจฟิล์มโลหิตชนิด
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หนามีตน้ทุนต่ออตัราประสิทธิผลต ่าสุดเท่ากบั 122.48 บาท  วิธีอีไลซ่าและวิธีคิวบีซีมีตน้ทุนต่อ
อตัราประสิทธิผลสูงข้ึนเท่ากบั 772.88 บาทและ 832.78 บาทตามล าดบั   
 ยทุธพงศ ์ หม่ืนราษฎร์ (2545)   การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้า
ระวงัโรคไขม้าลาเรียเชิงรุก ดว้ยวิธีการใชชุ้ดน ้ ายาส าเร็จรูปและฟิลม์โลหิตชนิดหนา ศูนยค์วบคุม
โรคติดต่อน าโดยแมลงท่ี 18 แม่สอด ปี 2545  ศึกษาในมุมมองของผูใ้ห้บริการและเก็บขอ้มูล
ยอ้นหลงัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่าตน้ทุนรวมทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นตน้ทุนทางตรงร้อยละ 
87.75 และ 84.26 ตามล าดบั  องคป์ระกอบของตน้ทุนของการด าเนินงานเฝ้าระวงัโรคไขม้าลาเรีย
เชิงรุก ทั้ง 2 วิธี  เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบของตน้ทุนพบว่าการด าเนินงานดว้ยชุดน ้ ายาส าเร็จรูปมี
อตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง : ตน้ทุนค่าวสัดุ : ต่อตน้ทุนค่าลงทุนเท่ากบั  26.00 : 15.41 : 1  และการ
ด าเนินงานดว้ยฟิลม์โลหิตชนิดหนา  มีอตัราส่วนตน้ทุนค่าแรง : ตน้ทุนค่าวสัดุ : ต่อตน้ทุนค่าลงทุน
เท่ากบั  18.59 : 4.00 : 1  ตน้ทุนเฉล่ียต่อตวัอยา่งดว้ยชุดน ้ ายาส าเร็จรูปมีค่าเท่ากบั 304.12 บาท  และ
ตน้ทุนเฉล่ียต่อตวัอยา่งดว้ยฟิลม์โลหิตชนิดหนามีค่าเท่ากบั 244.24 บาท  
 อจัฉรา  บุญมีประกอบ,  วิภาวรรณ  ลีลาส าราญ และวุฒิชัย  เพิ่มศิริวาณิชย ์ (2547)  
การศึกษาตน้ทุนต่อหน่วยของการตรวจไฟฟ้าวินิจฉยัในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 
2546  ศึกษาในมุมมองของผูใ้หบ้ริการเท่านั้น  โดยไม่รวมตน้ทุนทางออ้ม เก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กนัยายน 2546  พบว่ามีตน้ทุนโดยตรงเท่ากบั 409,269.94 บาท โดย
องคป์ระกอบของตน้ทุนมีสัดส่วนตน้ทุนค่าแรง : ตน้ทุนค่าวสัดุ : ตน้ทุนค่าลงทุน  : ตน้ทุนค่า
สาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) เท่ากบั  35.76 : 8.73 : 54.64 : 0.87  และตน้ทุนต่อหน่วยเท่ากบั 979.12 
บาทต่อราย โดยมีสัดส่วนตน้ทุนสูงสุดอยู่ท่ีตน้ทุนค่าลงทุน(ค่าเส่ือมราคา) โดยเฉพาะเคร่ืองตรวจ
ไฟฟ้าวินิจฉยั 
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บทที่  3 

วธีิด ำเนินกำรวจิัย 
 
รูปแบบของกำรวจัิย (Research Design) 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วย (Direct Unit 
Cost) ของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กนัยายน 2552) ในมุมมองของผูใ้ห้บริการ 
(Provider’s perspective) รวมทั้งการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)  ประกอบดว้ย 2 แบบ 
การวิเคราะห์ความไวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis)  ไดแ้ก่  ค่าแรงเจา้หนา้ท่ี  และ
ค่าลงทุนในส่วนของยานพาหนะ และการวิเคราะห์ความไวแบบหลายทาง (Multi-way Sensitivity 
Analysis) เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ได ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Microsoft 
Excel  ช่วยในการค านวณ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบบนัทึกขอ้มูล ซ่ึงจ าแนกเป็น 3 ส่วนคือ 
1. แบบบนัทึกขอ้มูลตน้ทุนค่าแรง  ตน้ทุนค่าวสัดุ  และตน้ทุนค่าลงทุนต่างๆ  
2. ขอ้มูลการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของ

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 
3. เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนการประมวลขอ้มูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

Microsoft Excel   
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ 
 1.1 ติดต่อขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร  ถึงนายแพทยส์าธารณสุข
จงัหวดันครปฐม เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้ิจยัเขา้ใชพ้ื้นท่ีเพื่อท าการศึกษา และขอความร่วมมือจากเจา้หนา้ท่ี
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
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 1.2 ส ารวจและวเิคราะห์ระบบการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบ
เบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม โดยศึกษารูปแบบการด าเนินงาน 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการด าเนินงาน เพื่อช่วยใหเ้ห็นภาพ
โครงสร้างต่างๆ ท่ีจะใชเ้ป็นขอ้มูลในการจ าแนกตน้ทุน 

2. ขั้นด าเนินการ  ท าการเกบ็ขอ้มูลแบบยอ้นหลงั (Retrospective Study) โดยรวบรวมขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ  คือ  จากแฟ้มบุคคล  รายงานการเงิน  รายงานพสัดุ  และจากทะเบียน
ครุภณัฑ ์ อาคารส่ิงก่อสร้าง  และขอ้มูลผลการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง ของหน่วยเคล่ือนท่ี
เพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม ปี 2552 
 2.1 ระบุขอบเขตของการเก็บขอ้มูลการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
ส าเร็จรูป เฉพาะขอ้มูลการด าเนินงานเก็บตวัอยา่งและตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
เท่านั้นไม่เก่ียวขอ้งกบังานอ่ืน 
 2.2 ระบุทรัพยากรท่ีใช ้ไดแ้ก่ 
  2.2.1 บุคลากร  ไดแ้ก่  เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอจ านวน 37 คน  และ 
เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุขจ านวน 10 คน 
  2.2.2 วสัดุ  ไดแ้ก่  วสัดุส านกังาน  วสัดุงานบา้นงานครัว  วสัดุวิทยาศาสตร์  น ้ ามนั
เช้ือเพลิง  ค่าสาธารณูปโภค 
  2.2.3 ครุภัณฑ์ ได้แก่ ยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างและค่าซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ  อาคารส่ิงก่อสร้างและค่าซ่อมบ ารุงอาคาร  เคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองชัง่ดิจิตอล  ตูแ้ช่เยน็ 
 2.3 แจกแจงรายการตน้ทุน 
  2.3.1 ตน้ทุนค่าลงทุน  ได้แก่  ตน้ทุนค่าเส่ือมอาคารส่ิงก่อสร้างและค่าซ่อมบ ารุง    
ยานพาหนะและค่าซ่อมบ ารุง  และครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  
  2.3.2 ตน้ทุนค่าวสัดุ  ไดแ้ก่   ตน้ทุนค่าวสัดุส านกังาน  วสัดุงานบา้นงานครัว  วสัดุ
วิทยาศาสตร์  น ้ ามนัเช้ือเพลิง  ค่าสาธารณูปโภค 
  2.3.3 ตน้ทุนค่าแรง  ไดแ้ก่  ตน้ทุนค่าเงินเดือน  ค่าตอบแทน ค่าสวสัดิการต่างๆ 
และค่าตอบแทนเหมาจ่ายเก็บตวัอยา่ง ของเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอและเจา้หนา้ท่ีกลุ่ม
งานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ท่ีปฏิบติังานในการเก็บตวัอย่าง  และเจา้หนา้ท่ีหน่วย
เคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร ท่ีปฏิบติังานในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง 
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2.4 ระบุขอ้มูลท่ีตอ้งใชใ้นการค านวณ หน่วยวดัและวิธีการค านวณ 
  ขอ้มูลค่าแรงทั้งหมด  ราคาวสัดุ  ราคาครุภณัฑ ์ และค่าซ่อมบ ารุง  (บาท) 
  ขอ้มูลค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงของยานพาหนะของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแต่ละคนั  
คิดตามระยะทาง (กิโลเมตร)  คูณดว้ยจ านวนเงินชดเชยการใชย้านพาหนะส่วนตวัในการเดินทาง 
ก าหนดให้เท่ากบั 4 บาทต่อกิโลเมตร (บาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550    ในส่วนของยานพาหนะของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข   คิดจากมูลค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นปีงบประมาณ 2552  หารดว้ยระยะทางท่ีใช้
รถทั้งหมดในปีงบประมาณ 2552   เท่ากบั 3.12 บาทต่อกิโลเมตร (บาท)   

2.5 เกบ็ขอ้มูลตามแบบบนัทึกการเกบ็ขอ้มูล 
 
วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย ขอ้มูลการด าเนินงานและขอ้มูลการเงินจาก
แหล่งขอ้มูลต่างๆ  ในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ในปีงบประมาณ  2552  (1 ตุลาคม 2551 – 30  กนัยายน  2552)  โดย
ศึกษาจากขอ้มูลของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ไดแ้ก่  ผลการด าเนินงานตรวจสารเร่ง
เน้ือแดงโดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ของหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม  
แฟ้มบุคคล  รายงานการเงิน  รายงานพสัดุ  และจากทะเบียนครุภณัฑ์  อาคารส่ิงก่อสร้าง  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1.  ขอ้มูลตน้ทุนค่าแรง (Labor Cost)  ประกอบดว้ย  ตน้ทุนค่าเงินเดือน (LC1) ค่าตอบแทน 
ไดแ้ก่  เงินเทียบเท่าประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษ  ค่าวิชาชีพ  เงินพตส. ค่าตอบแทน
ปฏิบติังานในเวลา  เบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย (LC2)   เงินสวสัดิการ  ไดแ้ก่  ค่ารักษาพยาบาลของเจา้หนา้ท่ี
และญาติสายตรง  ค่าเช่าบา้น  ค่าเล่าเรียนบุตร   ค่าฝึกอบรม (LC3)  และค่าตอบแทนเหมาจ่ายการ
เกบ็ตวัอยา่ง (LC4) เป็นตน้  โดยเกบ็ขอ้มูลจากงานการเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรและงาน
การเงินและบญัชี ของบุคลากรในสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม จ านวน 47 คน   
 ส่วนท่ีเป็นค่าสวสัดิการอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าเช่าบา้น และ
ค่าฝึกอบรม ไดจ้ากการน าขอ้มูลการเบิกจ่ายจริงจากงานการเงินภายในปีงบประมาณ 2552  มาค านวณ
ซ่ึงในแต่ละคนมีการเบิกจ่ายสวสัดิการไม่เท่ากนัและไม่ครบทุกรายการทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถานการณ์
ของแต่ละบุคคลเป็นหลกั 
 ส่วนท่ีเป็นค่าตอบแทนเหมาจ่ายการเก็บตัวอย่างของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข  จะคิดตามท่ีมีการเบิกจ่ายจริง โดยคิดค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
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ดงัน้ี วนัท างานราชการ วนัละ 4 ชัว่โมงๆ ละ 50 บาท วนัหยดุราชการ เสาร์อาทิตย ์วนัละ 7 ชัว่โมงๆ ละ 
60 บาท และวนัท างานราชการ วนัละ 7 ชัว่โมงๆ ละ 60 บาท  น ามาคิดตน้ทุนค่าแรงมีหน่วยเป็น
บาท/ปี ค  านวณไดจ้าก  
 ชัว่โมงการท างานของเจา้หนา้ท่ี ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 
รวบรวมขอ้มูลจากเวลาท่ีบนัทึกในแบบบนัทึกการเก็บตวัอยา่งอาหาร ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก็บตวัอยา่งจะเป็น
ผูบ้นัทึกไวมี้หน่วยเป็นชัว่โมง ในส่วนของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข  
รวบรวมขอ้มูลจากหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบติัราชการและเจา้หนา้ท่ีหน่วย
เคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหารนครปฐม รวบรวมขอ้มูลรายงานผลการปฏิบติังานประจ าเดือน 
และหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบติัราชการ 
 ขอ้มูลตน้ทุนค่าแรงของเจา้หนา้ท่ี  จะน าขอ้มูลตน้ทุนค่าแรงในส่วนของ LC1 + LC2 + 
LC3  มาคิดเป็นตน้ทุนค่าแรงต่อปี  น ามาเทียบสัดส่วนกบัจ านวนชัว่โมงในการท างานต่อปี  (โดย
ก าหนดใหใ้นปีงบประมาณ 2552  มีจ านวนวนัท างาน 245 วนัท าการ ท างานวนัละ 8 ชัว่โมงท างาน
เท่ากบั 1960 ชั่วโมงต่อปี  ไม่นับรวมวนัหยุดราชการ)  ตน้ทุนค่าแรงจะน าคิดโดยเทียบสัดส่วน
จ านวนชัว่โมงการท างานจริงต่อปี  เฉพาะงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเท่านั้นในการค านวณหา
เงินเดือนเฉพาะงาน 
 LC  =   ((LC1 + LC2 + LC3) x H) + LC4 
                 1960 
 H  =  จ านวนชัว่โมงในการเกบ็ตวัอยา่ง หรือการตรวจสารเร่งเน้ือแดง 

2. ขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุ  (Material Cost)  ประกอบดว้ย  ค่าวสัดุในการเก็บตวัอยา่ง (MC1)  
และค่าวสัดุในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง (MC2)  ไดแ้ก่ วสัดุส านกังาน วสัดุวิทยาศาสตร์ วสัดุงานบา้น 
งานครัว  ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง (MC3)  และค่าสาธารณูปโภค (MC4)  มีหน่วยเป็นบาทต่อปี  เก็บขอ้มูล
จากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพสัดุของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข   
 การคิดตน้ทุนค่าวสัดุส านกังาน และวสัดุงานบา้นงานครัว จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
วสัดุส านกังานท่ีเป็นเอกสาร กระดาษ คิดในราคาเหมาจ่ายบาทต่อแผ่น วสัดุท่ีนอกเหนือจากน้ีคิด
ตน้ทุนตามราคาท่ีจดัซ้ือและตามจ านวนท่ีมีการเบิกจ่ายจริง   
 วสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย ์ เก็บขอ้มูลจ านวนวสัดุวิทยาศาสตร์แต่ละรายการและราคา
วสัดุวิทยาศาสตร์จากทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวสัดุวิทยาศาสตร์ของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข  เน่ืองจากกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข  ด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
วิทยาศาสตร์ดงักล่าวเอง 
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 ค่าสาธารณูปโภคประกอบดว้ย ค่าไฟฟ้า และค่าประปา การเก็บขอ้มูลการใชส้าธารณูปโภค  
ปีงบประมาณ 2552  โดยค่าไฟฟ้าเกบ็ขอ้มูลจากหลกัฐานการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้า และน ้าประปา  จากงาน
การเงิน  เน่ืองจากไม่มีการติดมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาแยกไวท่ี้แต่ละอาคาร  ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงน า
ค่าไฟฟ้าและน ้ าประปาทั้งหมดของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ในปีงบประมาณ 2552  
น ามาคิดตน้ทุนโดยคิดตามสดัส่วนพื้นท่ีในการใชง้าน 
 ตน้ทุนค่าวสัดุมีหน่วยเป็นบาท  ตน้ทุนค่าวสัดุ  ประกอบดว้ย 
 MC  =  MC1 + MC2 + MC3 + MC4 

3. ขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุน  (Capital Cost) ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาของอาคารและค่าซ่อมบ ารุง
อาคาร  ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะและค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  และค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑ ์
ท่ีมีลกัษณะคงทนถาวร มีอายกุารใชง้านตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีตน้ทุนค่าลงทุนคิดรวมค่าซ่อมบ ารุง
ครุภณัฑ ์และไม่ไดน้ าค่าท่ีดินมาคิดรวมดว้ย ขอ้มูลค่าลงทุนไดม้าจากงานพสัดุ การคิดค่าเส่ือมราคา 
โดยใชห้ลกัเกณฑใ์นการค านวณค่าเส่ือมราคาคงท่ีต่อปี  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ส าหรับ
ครุภณัฑ์ทุกประเภทมีอายุการใชง้านเท่ากบั 5 ปี ยกเวน้ครุภณัฑ์ทางวิทยาศาสตร์มีอายุการใชง้าน
เท่ากบั 7 ปี โดยก าหนดตามเกณฑม์าตรฐานคู่มือการวิเคราะห์ตน้ทุนโรงพยาบาล ของส านกังานพฒันา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  (IHPP : International Health Policy Program,  Thailand) และสมาคม
โรงพยาบาลอเมริกนั หากครุภณัฑใ์ดท่ีมีอายเุกินท่ีก าหนดจะไม่น ามาคิดค่าเส่ือมราคา   อายกุารใช้
งานอาคาร หรือส่ิงก่อสร้างถาวรอา้งอิงจากเกณฑ ์ของส านกังานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  
(IHPP : International Health Policy Program,  Thailand) ท่ีก าหนดใหอ้ายกุารใชง้านอาคาร หรือ
ส่ิงก่อสร้างเท่ากบั 20 ปี หากอาคาร หรือส่ิงก่อสร้างใดท่ีมีอายเุกิน 20 ปี จะไม่น ามาคิดค่าเส่ือมราคา 
 การคิดค่าเส่ือมราคาอาคารและส่ิงก่อสร้าง ท าไดโ้ดย คิดเป็นสดัส่วนตามพื้นท่ีการใชง้านจริง 
 การคิดตน้ทุนค่าลงทุน  จ าแนกไดด้งัน้ี   

3.1 ยานพาหนะมีอายกุารใชง้านเท่ากบั 5 ปี คิดอตัราค่าเส่ือมราคาร้อยละ 20 ต่อปี (CC1)   
เกบ็ขอ้มูลจากทะเบียนครุภณัฑย์านพาหนะของหน่วยงาน  โดยงานพสัดุเป็นผูรั้บผดิชอบ 

3.2 อาคารก าหนดอายุการใชง้านเท่ากบั 20 ปี  คิดอตัราค่าเส่ือมราคาร้อยละ 5 ต่อปี 
(CC2)   เกบ็ขอ้มูลจากทะเบียนอาคารสถานท่ี  โดยงานพสัดุเป็นผูรั้บผดิชอบ 

3.3 ครุภณัฑส์ านกังานก าหนดอายกุารใชง้านเท่ากบั 5 ปี คิดอตัราค่าเส่ือมราคาร้อยละ 
20 ต่อปี (CC3)  เกบ็ขอ้มูลจากทะเบียนครุภณัฑข์องหน่วยงาน  โดยงานพสัดุเป็นผูรั้บผดิชอบ 

3.4 ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ก าหนดอายกุารใชง้านเท่ากบั 7 ปี คิดอตัราค่าเส่ือมราคาร้อยละ 
14.3 ต่อปี (CC4)  ครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์  ท่ีใชใ้นงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเก็บขอ้มูลจากทะเบียน
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ครุภณัฑข์องหน่วยงาน โดยกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุขเป็นผูรั้บผดิชอบ   ค  านวณ
ตน้ทุนค่าลงทุนไดจ้าก 
  ตน้ทุนค่าเส่ือมราคายานพาหนะ (CC1) 
   CC1  =  P1 x (20% x ปีท่ีใชง้านไม่เกิน 5 ปี) 
  ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาอาคาร (CC2) 
   CC2  =  P2 x (5% x ปีท่ีใชง้านไม่เกิน 20 ปี) 
  ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาครุภณัฑส์ านกังาน (CC3) 
   CC3  =  P3 x (20% x ปีท่ีใชง้านไม่เกิน 5 ปี) 
  ตน้ทุนค่าเส่ือมราคาครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์ (CC4) 
   CC4  =  P4 x (14.3% x ปีท่ีใชง้านไม่เกิน 7 ปี) 
   P  =  ราคาครุภณัฑท่ี์ไดจ้ากการซ้ือ  บริจาค หรือรับโอนมา 
 ตน้ทุนค่าลงทุนมีหน่วยเป็นบาทต่อปี  ตน้ทุนค่าลงทุน  ประกอบดว้ย 
 CC = CC1 + CC2 + CC3 + CC4 
                                                                                                                                                
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 งานวิจยัน้ี  เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาตน้ทุนต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง 
โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ในปีงบประมาณ  
2552  (1 ตุลาคม 2551 – 30  กนัยายน  2552)  ในมุมมองของผูใ้ห้บริการ (Provider’s perspective)   
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

การวิเคราะห์หาตน้ทุน 
 1. การวิเคราะห์ตน้ทุนรวมทางตรง (Total Direct Cost)   
     รวบรวมตน้ทุนค่าแรง (LC) ตน้ทุนค่าวสัดุ (MC) และตน้ทุนค่าลงทุน  (CC) ท่ีใชใ้น
งานตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีหน่วยเป็นบาทต่อปี ค  านวณไดจ้าก  
   TDC     =     CC + MC + LC 
 2. การวิเคราะห์ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วย (Direct Unit Cost)   
     การวิเคราะห์ตน้ทุนในคร้ังน้ีเป็นการหาตน้ทุนต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  
โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป กล่าวคือ  ตน้ทุนในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงไดม้าจาก  ตน้ทุน
รวมทางตรง (TDC) หารดว้ยจ านวนตวัอยา่งท่ีตรวจสารเร่งเน้ือแดง (N) ค  านวณไดจ้าก 
   DUC  =  TDC / N 
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กำรวเิครำะห์ควำมไวของต้นทุน  (Sensitivity Analysis) 
 การน าตน้ทุนท่ีแปรผนัไดใ้นส่วนของค่าแรง  ค่ายานพาหนะ  มาค านวณโดยการวิเคราะห์
ความไวแบบทางเดียว (One-way Sensitivity Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ความไวท่ีมีการประเมิน
การเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปร หรือองคป์ระกอบในการวิเคราะห์ทีละตวั และวิเคราะห์ความไว
แบบหลายทาง (Multi-way Sensitivity Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความไวท่ีมีการประเมินการ
เปล่ียนแปลงค่าของตวัแปร หรือองคป์ระกอบในการวิเคราะห์ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไปในเวลาเดียวกนั  
ดงัน้ี  
 1. การวิเคราะห์ตน้ทุนค่าแรง  เน่ืองจากตน้ทุนค่าแรงท่ีน ามาค านวณตน้ทุนค่าแรง  ในปี
2552 นั้นจะมีเจา้หนา้ที่ที่ปฏิบตัิงาน 2 แบบคือ เจา้หนา้ที่กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัช
สาธารณสุข ไดรั้บค่าตอบแทนการเก็บตวัอย่างในการปฏิบตัิงาน  และเจา้หนา้ที่ของส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนการเกบ็ตวัอยา่งในการปฏิบติังานเน่ืองจากปฏิบติังานไม่ครบ
ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนการ ปฏิบติังาน ดงันั้นในการวิเคราะห์ความไวของตน้ทุนค่าแรง  
จึงใชค่้าแรงเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข และค่าตอบแทนการเก็บตวัอยา่ง
ในการปฏิบติังานกรณีปฏิบติังานแทนเจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแต่ละอ าเภอ ต่อคน
ต่อปีเป็นสดัส่วนในการวิเคราะห์ความไว   

2. การวิเคราะห์ตน้ทุนค่าลงทุน  โดยก าหนดให ้ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะเป็นรถตูท่ี้
ไม่ไดมี้การดดัแปลง 

3. การน าตน้ทุนค่าแรง  และตน้ทุนค่าลงทุนมาวิเคราะห์พร้อมกนั  โดยตน้ทุนค่าแรง  ใช้
ค่าแรงเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข  และค่าตอบแทนการเก็บตวัอยา่ง
ในการปฏิบติังานกรณีปฏิบติังานแทนเจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอแต่ละอ าเภอ ต่อคน
ต่อปีเป็นสัดส่วน และตน้ทุนค่าลงทุนใชค่้าเส่ือมราคาของยานพาหนะเป็นรถตูท่ี้ไม่ไดมี้การดดัแปลง  
มาใชใ้นการวิเคราะห์ความไว    
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บทที่ 4 

ผลการวจิัย 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552  โดยการ
น าเสนอขอ้มูลประกอบดว้ย 4 ส่วน  ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1  โครงสร้างของการวิเคราะห์ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง 
โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลผลการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552     

ส่วนท่ี 3  ต้นทุนทางตรงของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้น
ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552  ประกอบดว้ย 

1. ตน้ทุนค่าแรง 
2. ตน้ทุนค่าวสัดุ 
3. ตน้ทุนค่าลงทุน 
4. ตน้ทุนรวม 
ส่วนท่ี 4  ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้ชุดทดสอบ

เบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552   
ส่วนท่ี 5  การวิเคราะห์ความไว 

 
ส่วนที ่1 โครงสร้างของการวเิคราะห์ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้
ชุดทดสอบเบือ้งต้นส าเร็จรูป ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 การด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้นส าเร็จรูป ของ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  สามารถจ าแนกกิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ  การเก็บตวัอยา่ง 
และการตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป   กิจกรรมการเก็บตวัอยา่งพบว่า
หน่วยงานท่ีด าเนินการมี 8 หน่วยงานได้แก่  กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  ส านักงานสาธารณสุข
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อ าเภอก าแพงแสน  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางเลน  
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอนครชยัศรี  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอสามพราน  และส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอพทุธมณฑล    

 กิจกรรมการเก็บตวัอย่าง  กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัในการด าเนินงาน โดยจะ
รับผิดชอบการเก็บตวัอย่างในตลาดท่ีมีการจ าหน่ายแบบคา้ส่งในเขตอ าเภอเมืองนครปฐม   และ   
ในส่วนของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ รับผิดชอบเก็บตวัอยา่งในตลาดสดในเขตอ าเภอท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบ    
 ในส่วนของกิจกรรมการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป  เป็น
หนา้ท่ีของ หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม  รายละเอียดดงัแผนภูมิท่ี 2  
 

ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป  
ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  

  
     

การเกบ็ตวัอยา่ง  การตรวจสารเร่งเน้ือแดง 
- กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
- ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนครปฐม 

 หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้น
อาหาร นครปฐม 

- ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอก าแพงแสน 
- ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 
- ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางเลน 
- ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนครชยัศรี 
- ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสามพราน 
- ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพทุธมณฑล 

  

 
แผนภูมิท่ี 2  แสดงการวิเคราะห์โครงสร้างการด าเนินงาน 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้นส าเร็จรูป 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552 

ผลการด าเนินงานเกบ็ตัวอย่างและตรวจสารเร่งเนือ้แดงโดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้น
ส าเร็จรูป 
 จากการศึกษาขอ้มูลพบวา่ การด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552 ประกอบดว้ย 2 กิจกรรม
คือการเกบ็ตวัอยา่งและการตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ผลด าเนินการ
เกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด 310 ตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุขเกบ็ตวัอยา่ง
ไดม้ากท่ีสุด 79 ตวัอยา่ง  คิดเป็นร้อยละ 25.48 ของจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด รองลงมาคือส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอสามพรานเกบ็ตวัอยา่งได ้ 49 ตวัอยา่ง  คิดเป็นร้อยละ 15.81 ของจ านวนตวัอยา่ง
ทั้งหมด   และส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางเลน เกบ็ตวัอยา่งไดน้อ้ยท่ีสุด 17 ตวัอยา่ง  คิดเป็น
ร้อยละ 5.48 ของจ านวนตวัอย่างทั้งหมด การตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
ส าเร็จรูป  ของหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม  จ านวน 310 ตวัอยา่ง  ผลการตรวจ
พบวา่ไม่พบการปนเป้ือนของสารเร่งเน้ือแดง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของตวัอยา่งทั้งหมด  ดงัตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผลการด าเนินงานเก็บตวัอย่างและตรวจสารเร่งเน้ือแดง  
 โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปี 
 งบประมาณ 2552   
 

หน่วยงาน 
ผลการเกบ็ตวัอยา่ง ผลการตรวจสารเร่งเน้ือแดง 
จ านวน 
(ตวัอยา่ง) 

ร้อยละ 
พบ 

(ตวัอยา่ง) 
ไม่พบ 

(ตวัอยา่ง) 
ไม่พบ 
ร้อยละ 

กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 79 25.48 0 79 100.00 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสามพราน 49 15.81 0 49 100.00 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนครชยัศรี 39 12.58 0 39 100.00 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม 35 11.29 0 35 100.00 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองนครปฐม 34 10.97 0 34 100.00 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพทุธมณฑล 30 9.68 0 30 100.00 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอก าแพงแสน 27 8.71 0 27 100.00 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางเลน 17 5.48 0 17 100.00 
รวม 310 100.00 0 310 100.00 
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ส่วนที่ 3  ต้นทุนของการตรวจสารเร่งเนื้อแดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้นส าเร็จรูป ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552   

ผลการศึกษาการวเิคราะห์ตน้ทุนต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบ
เบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552 ประกอบดว้ยผล
การด าเนินงานเกบ็ตวัอยา่งและการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  และประกอบดว้ยตน้ทุนทางตรง  จ าแนก
ออกเป็น  ตน้ทุนค่าแรง  ตน้ทุนค่าวสัดุ  ตน้ทุนค่าลงทุน  และตน้ทุนรวมทางตรง 
 3.1 ข้อมูลต้นทุนค่าแรง 
  จากการศึกษาขอ้มูลตน้ทุนค่าแรงพบวา่  ตน้ทุนค่าแรงจ าแนกตามเจา้หนา้ท่ีรายบุคคล
ในการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552 ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีเกบ็ตวัอยา่ง 47 คน ดงัน้ี  
เจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข 10 คน  เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอเมือง 7 คน  เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอก าแพงแสน 3 คน  เจา้หนา้ท่ีส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  12 คน  เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอบางเลน 5 คน    เจา้หนา้ท่ี
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนครชยัศรี 4 คน  เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสามพราน  4 คน  
และเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพุทธมณฑล 2 คน โดยขอ้มูลค่าแรงท่ีเกบ็ประกอบดว้ย 
เงินเดือน ซ่ึงรวมค่าเตม็ขั้น เงินเทียบเท่าประจ าต าแหน่ง ค่าวิชาชีพ เงิน พตส. ค่าตอบแทน
ปฏิบติังานในเวลา  ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าเช่าบา้น  ค่าฝึกอบรม  ค่ารักษาพยาบาล
และค่าตอบแทนเหมาจ่ายการเกบ็ตวัอยา่ง   
  ต้นทุนค่าแรงการเกบ็ตัวอย่าง 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ี  จ  าแนกตามรายบุคคล
โดยใชค่้าแรงเป็นเกณฑใ์นการค านวณและกระจายตน้ทุนค่าแรง พบวา่ตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่ง 
ทั้งหมดเท่ากบั 27,424.76 บาท ตน้ทุนค่าแรงการเก็บตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคสาธารณสุข คนท่ี 1 มากท่ีสุดเท่ากบั  2,224.63 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.11 ของค่าแรง      
การเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด  รองลงมาคือเจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอสามพราน คนท่ี 2 
เท่ากบั 1,419.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.18 ของค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด  และตน้ทุนค่าแรง
ของเจา้หนา้ท่ีของส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมืองคนท่ี 4 นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 54.64 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 0.20 ของค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด ตามล าดบั และตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งเฉล่ีย
เท่ากบั  583.51 บาท ดงัตารางท่ี 4    
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ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าแรงการเก็บตวัอย่างของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามรายบุคคล 

 

เจา้หนา้ท่ี 
จ านวน  (คน) 

เงินเดือน  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ค่าสวสัดิการ
อ่ืนๆ (บาท) 

รวมค่าแรง
ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

ค่าแรงต่อ
ชัว่โมง  
(บาท) 

เวลาท างานการ
เกบ็ตวัอยา่ง
ทั้งหมด (ชม.) 

ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายการเกบ็
ตวัอยา่ง  (บาท) 

รวมตน้ทุนค่าแรงการเกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
เมือง 

1  266,400.00             0.00        5,267.50   271,667.50       138.61  2.00          0.00     277.21       1.01  
2 215,040.00            0.00         7,500.00   222,540.00       113.54  2.00          0.00     227.08       0.83  
3 311,160.00     81,600.00       6,500.00   399,260.00       203.70  1.00          0.00     203.70       0.74  
4 245,340.00     79,200.00              0.00        324,540.00       165.58  0.33          0.00       54.64       0.20  
5     416,520.00         5,400.00       4,500.00      426,420.00       217.56  0.33          0.00       71.80       0.26  
6     244,620.00        52,800.00       9,780.00      307,200.00       156.73  0.50          0.00       78.37       0.29  
7     329,520.00        52,800.00     17,555.00      399,875.00       204.02  0.33          0.00       67.33       0.25  

ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
บางเลน 

1     299,580.00          5,400.00              0.00        304,980.00       155.60  1.00          0.00     155.60       0.57  
2     107,820.00        10,800.00          260.00      118,880.00         60.65  1.00          0.00       60.65       0.22  
3     274,740.00        10,800.00     16,802.00      302,342.00       154.26  3.00          0.00     462.77       1.69  
4     225,900.00        10,800.00       6,230.00      242,930.00       123.94  3.00          0.00     371.83       1.36  
5       93,720.00          5,400.00          380.00        99,500.00         50.77  0.50          0.00       25.38       0.09  

ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
ก าแพงแสน 

1     107,820.00        54,000.00          810.00      162,630.00         82.97  6.50          0.00     539.33       1.97  
2     271,680.00        42,000.00              0.00        313,680.00       160.04  6.50          0.00    1,040.27       3.79  
3     229,560.00        42,000.00       1,702.00      273,262.00       139.42  6.50          0.00         906.23       3.30  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

เจา้หนา้ท่ี 
จ านวน  (คน) 

เงินเดือน  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ค่าสวสัดิการ
อ่ืนๆ (บาท) 

รวมค่าแรง
ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

ค่าแรงต่อ
ชัว่โมง  
(บาท) 

เวลาท างานการ
เกบ็ตวัอยา่ง
ทั้งหมด (ชม.) 

ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายการเกบ็
ตวัอยา่ง  (บาท) 

รวมตน้ทุนค่าแรงการเกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
พทุธมณฑล 

1     253,260.00      117,600.00       2,770.00      373,630.00       190.63  6.50          0.00      1,239.08       4.52  
2     333,300.00                 0.00            240.00      333,540.00       170.17  6.50          0.00      1,106.13       4.03  

ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
นครชยัศรี 

1     169,740.00        67,200.00          245.00      237,185.00       121.01  5.50          0.00         665.57       2.43  
2     450,720.00      213,600.00     50,319.00      714,639.00       364.61  2.00          0.00         729.22       2.66  
3     178,380.00        67,200.00              0.00        245,580.00       125.30  2.00          0.00         250.59       0.91  
4     249,480.00          5,400.00       2,450.00      257,330.00       131.29  2.00          0.00         262.58       0.96  

ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
ดอนตูม 

1     329,520.00        42,000.00       6,180.00      377,700.00       192.70  2.50          0.00         481.76       1.76  
2     249,480.00          5,400.00              0.00        254,880.00       130.04  2.50          0.00         325.10       1.19  
3     299,580.00        52,800.00              0.00        352,380.00       179.79  1.00          0.00         179.79       0.66  
4  402,480.00       52,800.00              0.00    455,280.00       232.29  0.33          0.00           76.65       0.28  
5     383,400.00       52,800.00              0.00      436,200.00       222.55  1.33          0.00         295.99       1.08  
6     191,340.00        10,800.00              0.00        202,140.00       103.13  1.00          0.00         103.13       0.38  
7      91,920.00      3,600.00          0.00     95,520.00         48.73  1.17          0.00           57.02       0.21  
8  305,340.00    52,800.00              0.00        358,140.00       182.72  0.33          0.00           60.30       0.22  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

เจา้หนา้ท่ี 
จ านวน  (คน) 

เงินเดือน  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ค่าสวสัดิการ
อ่ืนๆ (บาท) 

รวมค่าแรง
ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

ค่าแรงต่อ
ชัว่โมง 
 (บาท) 

เวลาท างาน 
การเกบ็ตวัอยา่ง
ทั้งหมด (ชม.) 

ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายการเกบ็
ตวัอยา่ง  (บาท) 

รวมตน้ทุนค่าแรงการเกบ็
ตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
ดอนตูม (ต่อ) 

9     229,560.00          5,400.00              0.00        234,960.00       119.88  1          0.00         119.88       0.44  
10     229,560.00        52,800.00       3,706.00      286,066.00       145.95  0.50          0.00           72.98       0.27  
11     279,960.00        70,800.00              0.00        350,760.00       178.96  0.33          0.00           59.06       0.22  
12     212,820.00          5,400.00              0.00        218,220.00       111.34  1          0.00         111.34       0.41  

ส านกังาน
สาธารณสุขอ าเภอ
สามพราน 

1     198,000.00      108,000.00       1,605.00      307,605.00       156.94  6.50          0.00      1,020.12       3.72  
2     367,560.00        42,000.00     18,400.00      427,960.00       218.35  6.50          0.00      1,419.26       5.18  
3     282,600.00        42,000.00       4,500.00      329,100.00       167.91  6.50          0.00      1,091.40       3.98  
4     348,600.00                0.00         4,500.00      353,100.00       180.15  1          0.00         180.15       0.66  

กลุ่มงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1     225,900.00                 0.00       29,656.00      255,556.00       130.39  12      660.00    2,224.63       8.11  
2     244,620.00                 0.00         4,300.00      248,920.00       127.00  7      420.00    1,309.00       4.77  
3     161,100.00        96,000.00  8,920.00     266,020.00       135.72  7      420.00    1,370.07       5.00  
4     126,000.00                 0.00    6,170.00     132,170.00         67.43  11      660.00    1,401.77       5.11  
5     126,000.00                 0.00         6,030.00      132,030.00         67.36  11      660.00    1,400.98       5.11  
6     120,000.00                 0.00         6,030.00      126,030.00         64.30  11      660.00    1,367.31       4.99  
7     120,000.00                 0.00        5,750.00      125,750.00         64.16  7      420.00       869.11       3.17  
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 
 

เจา้หนา้ท่ี 
จ านวน  (คน) 

เงินเดือน  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ค่าสวสัดิการ
อ่ืนๆ (บาท) 

รวมค่าแรง
ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

ค่าแรงต่อ
ชัว่โมง 
 (บาท) 

เวลาท างาน 
การเกบ็ตวัอยา่ง
ทั้งหมด (ชม.) 

ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายการเกบ็
ตวัอยา่ง  (บาท) 

รวมตน้ทุนค่าแรง 
การเกบ็ตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
กลุ่มงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและเภสัช
สาธารณสุข (ต่อ) 

8     114,360.00  0.00         6,170.00      120,530.00         61.49  7      420.00       850.46       3.10  
9     114,360.00  0.00        6,170.00      120,530.00         61.49  7      420.00       850.46       3.10  
10     114,000.00  0.00         5,680.00      119,680.00         61.06  11      660.00    1,331.67       4.86  

รวม 47 11,142,360.00  1,619,400.00   257,077.50  13,018,837.5
0  

6,642.26       183.48  5,400.00  27,424.76  100.00  
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  จากการวิเคราะห์ตน้ทุนค่าแรงของเจา้หนา้ท่ี  จ  าแนกตามพื้นท่ีด าเนินงาน พบวา่มีการ
ด าเนินงานในพื้นท่ีทั้งหมด  8  แห่งดงัน้ี  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมือง  ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอบางเลน  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอก าแพงแสน  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพุทธมณฑล  
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอนครชยัศรี  ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอดอนตูม  ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอสามพราน  และกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข   
   โดยใชค่้าแรงเป็นเกณฑใ์นการค านวณตน้ทุนค่าแรง พบวา่ตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่ง
ทั้งหมดเท่ากบั  27,424.76 บาท  คิดเป็นร้อยละ 78.25 ของตน้ทุนค่าแรงในการด าเนินงานทั้งหมด   
ตน้ทุนค่าแรงการเก็บตวัอย่างของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุขมากท่ีสุดเท่ากบั 
12,975.48 บาท  คิดเป็นร้อยละ 47.31ของตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด รองลงมาคือตน้ทุน
ค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งของ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอพทุธมณฑลเท่ากบั  3,710.93 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  13.53  ของตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด  และตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งท่ีนอ้ย
ท่ีสุดคือ ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเมือง เท่ากบั  980.13 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของตน้ทุน
ค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด  ตามล าดบั และตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งต่อพื้นท่ีเฉล่ียเท่ากบั 
3,428.10 บาท  ดงัตารางท่ี 5   
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ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามพื้นท่ีด าเนินงาน   

 

พื้นท่ี 
เงินเดือน  
(บาท) 

ค่าตอบแทน 
(บาท) 

ค่าสวสัดิการ
อ่ืนๆ (บาท) 

รวมค่าแรง
ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

ค่าแรงต่อ
ชัว่โมง  
(บาท) 

เวลาท างาน 
การเกบ็ตวัอยา่ง
ทั้งหมด (ชม.) 

ค่าตอบแทน
เหมาจ่ายการเกบ็
ตวัอยา่ง  (บาท) 

รวมตน้ทุนค่าแรง 
การเกบ็ตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
กลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
และเภสัชสาธารณสุข 

  1,466,340.00  96,000.00     84,876.00    1,647,216.00       840.42  91   5,400.00  12,975.48  47.31 

สสอ.พุทธมณฑล   1,196,760.00  192,000.00     29,005.00    1,417,765.00       723.35  20.5 0.00   3,710.93  13.53 
สสอ.ดอนตมู      609,060.00  138,000.00       2,512.00       749,572.00       382.43  19.5 0.00   2,485.83  9.06 
สสอ.บางเลน      586,560.00  117,600.00       3,010.00       707,170.00       360.80  13 0.00   2,345.21  8.55 
สสอ.สามพราน   3,204,960.00  407,400.00       9,886.00    3,622,246.00    1,848.08  12.99 0.00   1,942.99  7.08 
สสอ.นครชยัศรี   1,048,320.00  353,400.00     53,014.00    1,454,734.00       742.21  11.5 0.00   1,907.97  6.96 
สสอ.ก าแพงแสน   1,001,760.00  43,200.00     23,672.00    1,068,632.00       545.22  8.5 0.00   1,076.24  3.92 
สสอ.เมือง   2,028,600.00  271,800.00     51,102.50    2,351,502.50    1,199.75  6.49 0.00      980.13  3.57 
รวม 11,142,360.00  1,619,400.00   257,077.50  13,018,837.50  6,642.26       183.48  5,400.00  27,424.76  100.00  
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  ต้นทุนค่าแรงการตรวจสารเร่งเนือ้แดง 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าแรงการตรวจสารเร่งเน้ือแดงของเจา้หนา้ท่ี จ  าแนกตาม
รายบุคคล ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีเกบ็ตวัอยา่ง 4 คน  โดยใชค่้าแรงเป็นเกณฑใ์นการค านวณตน้ทุน
ค่าแรง  พบวา่ตน้ทุนค่าแรงการตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมดเท่ากบั  7,623.43 บาท  ตน้ทุนค่าแรง
การตรวจสารเร่งเน้ือแดงมากท่ีสุดเท่ากบั  2,246.33 บาท  คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของตน้ทุนค่าแรง
การตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมด และตน้ทุนค่าแรงการตรวจตวัสารเร่งเน้ือแดงนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
1,475.39 บาท  คิดเป็นร้อยละ 19.35 ของตน้ทุนค่าแรงการตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมด  ตามล าดบั   
และตน้ทุนค่าแรงการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเฉล่ียเท่ากบั 1,905.86 บาท  ดงัตารางท่ี 6    
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ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าแรงการตรวจสารเร่งเน้ือแดงของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามรายบุคคล 

 

เจา้หนา้ท่ี  จ านวน  (คน) 
เงินเดือน  
(บาท) 

ค่าสวสัดิการ
อ่ืนๆ (บาท) 

รวมค่าแรง
ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 

ค่าแรงต่อชัว่โมง 
(บาท) 

เวลาท างาน 
การตรวจสารเร่งเน้ือ
แดงทั้งหมด (ชม.) 

ค่าตอบแทนเหมา
จ่ายการตรวจสาร
เร่งเน้ือแดง  (บาท) 

รวมตน้ทุนค่าแรง 
การตรวจสารเร่งเน้ือแดง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อ
ความปลอดภยัดา้น
อาหาร นครปฐม 

1  120,000.00          490.00       120,490.00  61.47 3.00      180.00    1,655.39     21.71  
2  120,000.00          490.00       120,490.00  61.47 0.00 0.00    1,475.39     19.35  
3  114,360.00          490.00       114,850.00  58.60 14.00      840.00    2,246.33     29.47  
4  114,360.00          490.00       114,850.00  58.60 14.00      840.00    2,246.33     29.47  

รวม 468,720.00     1,960.00 470,680.00 240.14 31.00         1,860.00 7,623.43 100.00 
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  ต้นทุนค่าแรงรวมของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้น
ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามประเภท
กจิกรรม 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าแรงการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
ประกอบดว้ย  ผลการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด  310 ตวัอยา่ง  เจา้หนา้ท่ีเกบ็ตวัอยา่ง 47 คน เจา้หนา้ท่ี
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง 4 คน  โดยใชค่้าแรงเป็นเกณฑใ์นการค านวณและกระจายตน้ทุนค่าแรง  พบวา่ 
ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมดในการด าเนินงานเท่ากบั 35,048.19 บาท  ตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งมีค่า
เท่ากบั 27,424.76 บาท  คิดเป็นร้อยละ 78.25 ของตน้ทุนค่าแรงในการด าเนินงานทั้งหมด  ตน้ทุน
ค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งเฉล่ียเท่ากบั 88.47 บาท  ซ่ึงสูงกวา่ตน้ทุนค่าแรงในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง   
ตน้ทุนค่าแรงในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเท่ากบั 7,623.43 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.75 ของตน้ทุน
ค่าแรงในการด าเนินงานทั้งหมด  ตน้ทุนค่าแรงการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเฉล่ียเท่ากบั 24.59 บาท 
ตน้ทุนค่าแรงการด าเนินงานเฉล่ียเท่ากบั 687.22 บาท และตน้ทุนค่าแรงต่อการด าเนินงานเฉล่ีย
เท่ากบั 113.06 บาทต่อ 1 ตวัอยา่ง  ดงัตารางท่ี 7    
 
ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าแรงการของผลการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้

ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐมประจ าปีงบประมาณ 
2552  จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 

 

กิจกรรม 
ตน้ทุนค่าแรงการเกบ็ตวัอยา่งและ
ตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมด 

ตน้ทุนค่าแรงต่อตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (ตวัอยา่ง) จ านวน (บาท) 

การเกบ็ตวัอยา่ง  27,424.76         78.25  310     88.47  
การตรวจสารเร่งเน้ือแดง    7,623.43         21.75  310     24.59  
รวม  35,048.19       100.00       310    113.06  
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 3.2  ข้อมูลต้นทุนค่าวสัดุ 
  จากการศึกษาขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุ  ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง  
ตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นการตรวจสารเร่งเน้ือแดง ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  และตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค   
  ต้นทุนค่าวสัดุทีใ่ช้ในการเกบ็ตัวอย่าง 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552   
จ  าแนกตามประเภทวสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง  ใชค่้าวสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่งเป็นเกณฑใ์นการ
ค านวณตน้ทุนค่าวสัดุ  พบวา่ตน้ทุนค่าวสัดุในการเกบ็ตวัอยา่งเท่ากบั 1,782.00 บาท  ตน้ทุนค่าวสัดุ
ในการเก็บตวัอย่างท่ีมากท่ีสุดคือแบบบนัทึกการเก็บตวัอย่างอาหารและแบบบนัทึกค าใหก้าร ซ่ึง
ตน้ทุนค่าวสัดุทั้ง 2 รายการมีค่ากนัคือเท่ากบั 465.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.09 ของตน้ทุนค่าวสัดุท่ี
ใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง  รองลงมาคือตน้ทุนค่ากระดาษกาวยน่มีค่าเท่ากบั 420.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
23.56  ของตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง  และตน้ทุนค่าวสัดุในการเกบ็ตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด
คือเอกสารทะเบียนรายช่ือเขียงหมูมีค่าเท่ากบั 35.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.96 ของตน้ทุนค่าวสัดุท่ี
ใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง  ตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่งเฉล่ียเท่ากบั  5.75 บาทต่อ 1 ตวัอยา่ง  
ดงัตารางท่ี 8    
 

ตารางท่ี 8  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนค่าวสัดุของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง  
 โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปี 
 งบประมาณ 2552  จ าแนกตามประเภทวสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง 
 

วสัดุเกบ็ตวัอยา่ง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใช ้
ในการเกบ็ตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
แบบบนัทึกการเกบ็ตวัอยา่ง  (แผน่/ตย.)              930           0.50       465.00    26.09  
แบบบนัทึกค าใหก้าร  (แผน่/ตย.)              930           0.50       465.00         26.09  
กระดาษกาวยน่สีขาว (มว้น/ทีม)               14         30.00       420.00         23.56  
แบบใบปะหนา้ตวัอยา่งอาหาร  (แผน่/ตย.)              310           0.50       155.00           8.70  
กระติกน ้าแขง็               40    1,400.00       105.00           5.89  
ปากกาเมจิก (แท่ง/ทีม)                 4        12.00         48.00           2.69  
กระดาษคาร์บอน  (แผน่/ทีม)               42           1.10         46.20           2.59  
ถุงพลาสติกใส  (ใบ/ตย.)              620           0.07         43.40           2.43  
ทะเบียนเขียงหมู  (แผน่/ทีม)               70           0.50         35.00           1.96  
รวม 1,782.50 100.00 
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  ต้นทุนค่าวสัดุทีใ่ช้ในตรวจสารเร่งเนือ้แดง  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552   
จ  าแนกตามประเภทวสัดุท่ีใชใ้นการตรวจสารเร่งเน้ือแดง ใชค่้าวสัดุท่ีใชใ้นตรวจสารเร่งเน้ือแดงเป็น
เกณฑใ์นการค านวณขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุ  พบว่าตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเท่ากบั 
76,135.50 บาท  ตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงท่ีมากท่ีสุดคือชุดทดสอบสารเร่งเน้ือแดง
เบ้ืองตน้ส าเร็จรูปมีค่าเท่ากบั 72,974.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.85 ของตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง  รองลงมาคือตน้ทุนค่าเตาไฟฟ้าทรงสูงมีค่าเท่ากบั 2,086.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
2.74  ของตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  และตน้ทุนค่าวสัดุท่ีนอ้ยท่ีสุดคือเขียงพลาสติก
ท่ีใชใ้นการหัน่ตวัอยา่งเท่ากบั 90.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจ     
สารเร่งเน้ือแดง ตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเฉล่ียเท่ากบั  245.60 บาทต่อ 1 ตวัอยา่ง  
ดงัตารางท่ี 9    
 
ตารางท่ี 9  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าวสัดุตรวจสารเร่งเน้ือแดงของการด าเนินงานตรวจสาร

เร่งเน้ือแดง  โดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
นครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามรายการวสัดุท่ีใชใ้นตรวจสารเร่งเน้ือแดง 

 

วสัดุตรวจสารเร่งเน้ือแดง 
จ านวน 
ทั้งหมด 

ราคา 
ต่อหน่วย 
(บาท) 

รวมตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใช ้
ในการเกบ็ตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
ชุดทดสอบสารเร่งเน้ือแดง (ชุด) 310 235.40 72,974.00 95.85 
เตาไฟฟ้าทรงสูง 1 2,086.50 2,086.50 2.74 
มีด ขนาด 12 น้ิว  (อนั) 2 189.00 378.00 0.50 
Tube พลาสติก ปริมาตร 15 ml (หลอด) 24 15.00 360.00 0.47 
บ๊ิกเกอร์ 600 ml  (อนั) 2 123.50 247.00 0.32 
เขียงพลาสติก ขนาด 14 น้ิว (อนั) 2 45.00 90.00 0.12 
รวม 76,135.50 100.00 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68 

  ต้นทุนค่าน า้มันเช้ือเพลงิ  
  จากการศึกษาตน้ทุนค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงพบวา่ในการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง 
โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 
2552   พบวา่ใชย้านพาหนะในการด าเนินงานทั้งหมด 8 คนั (1 คนัต่อ 1 พื้นท่ี)  เกณฑใ์นการค านวณ
ตน้ทุนค่าวสัดุน ้ ามนัเช้ือเพลิง 2 เกณฑ ์ ไดแ้ก่ ยานพาหนะคนัท่ี 1 ถึงยานพาหนะคนัท่ี 7 ใชเ้กณฑ์
เหมาจ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงเท่ากบั 4 บาทต่อกิโลเมตร  โดยค านวณตามระยะทางท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงาน  ยานพาหนะคนัท่ี 8 ใชเ้กณฑส์ดัส่วนของค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นปีงบประมาณ 2552 
กบัระยะทางในการใชย้านพาหนะในปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงมีค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงเท่ากบั 3.12 บาท
ต่อกิโลเมตร   
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง  พบวา่ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงเท่ากบั 
1,487.52 บาท  ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงมากท่ีสุดเท่ากบั 272.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.29  ของ
ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งหมด  ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งหมดนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 16.00 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 1.08 ของตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงทั้งหมด  ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงเฉล่ียเท่ากบั  4.80 บาท
ต่อ 1 ตวัอยา่ง  ดงัตารางท่ี 10    
 
ตารางท่ี 10  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าวสัดุหมวดน ้ามนัเช้ือเพลิงของการด าเนินงานตรวจสาร

เร่งเน้ือแดง  โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามยานพาหนะ 

 

วสัดุค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
จ านวนระยะใชท้ั้งหมด 

(กิโลเมตร) 

รวมตน้ทุนค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ 
คนัท่ี 1 4              16.00            1.08  
คนัท่ี 2  68             272.00   18.29 
คนัท่ี 3 40             160.00   10.76 
คนัท่ี 4 64             256.00   17.21 
คนัท่ี 5 60             240.00   16.13 
คนัท่ี 6 40             160.00   10.76 
คนัท่ี 7 60             240.00   16.13 
คนัท่ี 8 46             143.52   9.65 
รวม 382          1,487.52  100.00 
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  ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค  
  จากการศึกษาขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุสาธารณูปโภค  ประกอบดว้ย ค่าน ้าประปา และค่าไฟฟ้า  
การคิดขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุสาธารณูปโภค ใชเ้กณฑ์สัดส่วนพื้นท่ีใช้สอยท่ีใช้ในการด าเนินงาน
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ในปีงบประมาณ 2552   
  จากการวิเคราะห์ตน้ทุนค่าวสัดุสาธารณูปโภค พบวา่  ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด
เท่ากบั 3,129.19 บาท ประกอบดว้ย ตน้ทุนคา่ไฟฟ้าเท่ากบั 2,954.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.40  ของตน้ทุน  
ค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด  และตน้ทุนค่าน ้ าประปาเท่ากบั 175.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 ของตน้ทุน  
ค่าสาธารณูปโภคทั้งหมด ตน้ทุนค่าสาธารณูปโภคเฉล่ียเท่ากบั 10.09 บาทต่อ 1 ตวัอยา่ง  ดงัตารางท่ี 11    
 

ตารางท่ี 11  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าวสัดุหมวดค่าสาธารณูปโภคของการด าเนินงานตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามประเภทสาธารณูปโภค 

 

ค่าสาธารณูปโภค 
พื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 

(ตรม.) 
พื้นท่ีใชป้ฏิบติังาน 

(ตรม.) 
รวมตน้ทุนค่าสาธารณูปโภค 
จ านวน (บาท) ร้อยละ 

ค่าไฟฟ้า      2,954.00  16.00         2,954.00        94.40  
ค่าน ้าประปา      2,954.00  16.00            175.19         5.60  
รวม         3,129.19      100.00  

 
  ต้นทุนค่าวสัดุการด าเนินงานตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้นส าเร็จรูป  
จ าแนกตามประเภทค่าวสัดุ  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามประเภทค่าวสัดุใน
การด าเนินงานเป็น 4 ประเภทดงัน้ี  วสัดุท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง  วสัดุท่ีใชใ้นการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  
วสัดุค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง  และวสัดุค่าสาธารณูปโภค  ตน้ทุนค่าวสัดุในการด าเนินงานทั้งหมดเท่ากบั 
82,534.81 บาท  พบวา่ตน้ทุนค่าวสัดุเกบ็ตวัอยา่งเท่ากบั 3,270.12 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.96 ซ่ึงต ่ากวา่
ตน้ทุนค่าวสัดุการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  ตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเท่ากบั 79,264.69 
บาท คิดเป็นร้อยละ 96.04  โดยตน้ทุนค่าวสัดุท่ีใชใ้นการตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 
76,135.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ 92.25  ของตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด  รองลงมาไดแ้ก่ตน้ทุนค่าวสัดุ
สาธารณูปโภคมีค่าเท่ากบั 3,129.19 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.79 ของตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด   และ
ตน้ทุนค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงมีค่านอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 1,367.52 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.85  ดงัตารางท่ี 12    
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ตารางท่ี 12  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าวสัดุของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช ้
ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552  จ าแนกประเภทกิจกรรม 

 

ประเภทกิจกรรม 
ตน้ทุนค่าวสัดุ 

ร้อยละของตน้ทุน
ค่าวสัดุทั้งหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

เกบ็ตวัอยา่ง วสัดุเกบ็ตวัอยา่ง 1,782.60 54.51 
3.96 ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง 1,487.52 45.49 

รวม 3,270.12 100.00 
ตรวจสารเร่ง
เน้ือแดง 

วสัดุตรวจสารเร่งเน้ือแดง 76,135.50 96.05 
96.04 ค่าสาธารณูปโภค 3,129.19 3.95 

รวม 79,264.69 100.00 
รวมตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมด 82,534.81  100.00 

 
  ต้นทุนค่าวัสดุรวมของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้น
ส าเร็จรูป  จ าแนกตามประเภทกจิกรรม  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าวสัดุการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
ประกอบดว้ย การเกบ็ตวัอยา่ง และการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  พบวา่ ตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมดในการ
ด าเนินงานเท่ากบั 82,534.81 บาท  ตน้ทุนค่าวสัดุการเกบ็ตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 3,270.12 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 3.96  ของตน้ทุนค่าวสัดุในการด าเนินงานทั้งหมด  ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อการเกบ็ตวัอยา่ง
เท่ากบั 10.55 บาท  ซ่ึงต ่ากวา่ตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง   ตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจ
สารเร่งเน้ือแดงเท่ากบั 79,264.69 บาท  คิดเป็นร้อยละ 96.04 ของตน้ทุนค่าวสัดุในการด าเนินงาน
ทั้งหมด  ตน้ทุนค่าวสัดุเฉล่ียต่อการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเท่ากบั 255.69 บาท  และตน้ทุนค่าวสัดุการ
ด าเนินงานเฉล่ียเท่ากบั 266.24 บาทต่อ 1 ตวัอยา่ง  ดงัตารางท่ี 13    
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ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าวสัดุของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช ้
ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552  จ าแนกตามกิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ตน้ทุนค่าวสัดุการเกบ็ตวัอยา่ง
และตรวจสารเร่งเน้ือแดง

ทั้งหมด 
ตน้ทุนค่าวสัดุต่อตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (ตวัอยา่ง) จ านวน (บาท) 

การเกบ็ตวัอยา่ง 3,270.12 3.96 310 10.55 
การตรวจสารเร่งเน้ือแดง 79,264.69 96.04 310 255.69 
รวม 82,534.81 100.00 310 266.24 

 
 3.3 ข้อมูลต้นทุนค่าลงทุน 
  จากการศึกษาขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุน  ประกอบดว้ยตน้ทุนค่าลงทุนในการเกบ็ตวัอยา่ง  
และค่าลงทุนในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง     
  ต้นทุนค่าลงทุนการเกบ็ตัวอย่าง  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุนการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552   
จ  าแนกตามประเภทค่าลงทุนในการเกบ็ตวัอยา่ง   ค่าลงทุนการเกบ็ตวัอยา่งมี 1 รายการคือรถหน่วยเคล่ือนท่ี
เพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม ซ่ึงเป็นรถตูด้ดัแปลงเพื่อใชใ้นการด าเนินงานอาหารปลอดภยั 
การคิดขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุนใชเ้กณฑ์สัดส่วนพื้นท่ีใชส้อยของยานพาหนะ ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีสดัส่วนการใชง้านเท่ากบั 1  พบวา่ตน้ทุนค่าลงทุนมีค่า
เท่ากบั 380,341.31 บาท ดงัตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าลงทุนของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้
ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552  จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 

 

ประเภทค่าลงทุน ราคาก่อสร้าง ค่าเส่ือมต่อปี 
รวมตน้ทุนค่าลงทุนการเกบ็

ตวัอยา่ง 
จ านวน (บาท) ร้อยละ 

ยานพาหนะ (รถ)  1,712,000.00  342,400.00 

380,341.31 100.00 
  - ค่าซ่อม ปี 50        41,238.87           8,247.77 
  - ค่าซ่อม ปี 51      112,435.38         22,487.08  
  - ค่าซ่อม ปี 52        36,032.32           7,206.46  
รวม 1,901,706.57 380,341.31 

 
  ต้นทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเนือ้แดง  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุนการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552   
จ  าแนกตามประเภทค่าลงทุนในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  ขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  
ประกอบดว้ย อาคารและค่าซ่อมบ ารุง  คิดตน้ทุนค่าลงทุนตามสัดส่วนพื้นท่ีท่ีใชง้านตรวจสารเร่ง  
เน้ือแดงในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีสดัส่วนการใชง้านเท่ากบั 0.27 ตูแ้ช่เยน็ คิดตน้ทุนค่าลงทุนตาม
สัดส่วนเวลาการใชใ้นการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง ในการศึกษาคร้ังน้ีมีสัดส่วนการใชง้าน
เท่ากบั 0.05  เคร่ืองปรับอากาศ คิดตน้ทุนค่าลงทุนใชเ้กณฑส์ดัส่วนพื้นท่ีใชง้านในการศึกษาคร้ังน้ีมี
สดัส่วนการใชง้านเท่ากบั 1  เคร่ืองชัง่ดิจิตอล  คิดตน้ทุนค่าลงทุนตามสดัส่วนจ านวนคร้ังการใชใ้นงาน  
ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่มีสดัส่วนการใชง้านเท่ากบั 0.44  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุนพบวา่ ตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดง
เท่ากบั 8,190.24 บาท  ตน้ทุนค่าเคร่ืองปรับอากาศมีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 4,800 บาท คิดเป็นร้อยละ  
58.61 ของตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดง รองลงมาคือเคร่ืองชัง่ดิจิตอลมีค่าเท่ากบั 2,593.88 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 31.67  ของตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดง    และตน้ทุนค่าตูแ้ช่เยน็นอ้ยท่ีสุด
เท่ากบั 118.36 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.45  ของตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  และตน้ทุน  
ค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเฉล่ียเท่ากบั 26.42 บาทต่อ 1 ตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 15 
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ตารางท่ี 15  แสดงจ านวนและร้อยละของค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดงของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552   

 

ประเภทค่าลงทุน ราคาก่อสร้าง ค่าเส่ือมต่อปี 
คิดมูลค่าการใชส้อยโดยใช ้ ราคาตาม

สดัส่วนวนัท่ีใช้
งาน 

รวมตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง จ านวนวนั 

ทั้งปี 
จ านวนวนัท่ี
ใชง้าน 

สดัส่วนการใช้
งาน จ านวน (บาท) ร้อยละ 

เคร่ืองปรับอากาศ        24,000.00           4,800.00    1.00 4,800.00 4,800.00 58.60 
เคร่ืองชัง่ดิจิตอล         41,000.00           5,857.14  700 310 0.44          2,593.88      2,593.88     31.67  
อาคาร      325,000.00         16,250.00  60 16 0.27 0.00 

678.00 8.28   - ค่าซ่อมบ ารุงหอ้งตรวจ        50,850.00           2,542.50  60 16 0.27 678.00 
รวมอาคารส่ิงก่อสร้าง 375,850.00 18,792.50    678.00 
ตูแ้ช่เยน็         12,000.00           2,400.00  365 18 0.05 118.36 118.36 1.45 
รวมตน้ทุนค่าลงทุน 452,850.00 31,849.64    8,190.24 8,190.24 100.00 
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  ต้นทุนค่าลงทุนการด าเนินงานตรวจสารเร่งเนื้อแดง โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น
ส าเร็จรูป  จ าแนกตามประเภทค่าลงทุน  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุนการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้
ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามประเภทค่าลงทุน
ในการด าเนินงานเป็น 4 ประเภทดงัน้ี  ค่าลงทุนท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่ง  และค่าลงทุนท่ีใชใ้นการ
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง  ตน้ทุนค่าลงทุนในการด าเนินงานทั้งหมดเท่ากบั 388,531.55 บาท  พบว่า
ตน้ทุนค่าวสัดุเกบ็ตวัอยา่งเท่ากบั 380,341.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.89 ของตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด  
ซ่ึงสูงกวา่ ตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดงท่ีมีค่าเท่ากบั 8,190.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.11  
ของตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมด  โดยตน้ทุนค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดงพบวา่  เคร่ืองปรับอากาศ
มีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 4,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.60 ของค่าลงทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  
รองลงมาคือ เคร่ืองชัง่ดิจิตอลมีค่าเท่ากบั 2,593.88 บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.67 ของค่าลงทุน
การตรวจสารเร่งเน้ือแดง  และตูแ้ช่เย็นน้อยท่ีสุดมีค่าเท่ากับ 118.36 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.45       
ดงัตารางท่ี 16   
 
ตารางท่ี 16  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนค่าลงทุนของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดย 

ใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552  จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 

 

ประเภทกิจกรรม 
ตน้ทุนค่าลงทุน 

ร้อยละของตน้ทุน
ค่าลงทุนทั้งหมด 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

เกบ็ตวัอยา่ง ยานพาหนะ 380,341.31 100.00  97.89 
ตรวจสารเร่ง
เน้ือแดง 

เคร่ืองปรับอากาศ 4,800.00  58.60 

2.11 
 

เคร่ืองชัง่ดิจิตอล  2,593.88 31.67 
อาคารและค่าซ่อมบ ารุง 678.00 8.28 
ตูแ้ช่เยน็ 118.36 1.45 
รวม 8,190.24 100.00 

รวมตน้ทุนค่าลงทุน   388,531.55   100.00 
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  ต้นทุนค่าลงทุนรวมของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้น
ส าเร็จรูป  จ าแนกตามประเภทกจิกรรม  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าลงทุนการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 
ประกอบดว้ย การเกบ็ตวัอยา่ง และการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  พบวา่ ตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมดในการ
ด าเนินงานเท่ากบั 388,531.55  บาท  ตน้ทุนค่าวสัดุการเกบ็ตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 380,341.31 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 97.89  ของตน้ทุนค่าลงทุนในการด าเนินงานทั้งหมด  ตน้ทุนค่าลงทุนการเกบ็ตวัอยา่ง
เฉล่ียเท่ากบั 1,226.91 บาท  ซ่ึงสูงกว่าตน้ทุนค่าลงทุนในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงท่ีมีค่าเท่ากบั 
8,190.24 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของตน้ทุนค่าลงทุนในการด าเนินงานทั้งหมด  ตน้ทุนค่าลงทุน
การตรวจสารเร่งเน้ือแดงเฉล่ียเท่ากบั 26.42 บาท  และตน้ทุนค่าลงทุนการด าเนินงานเฉล่ียเท่ากบั 
1,253.33 บาทต่อ 1 ตวัอยา่ง  ดงัตารางท่ี 17    
 
ตารางท่ี 17  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนค่าลงทุนของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดย 

ใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552  จ าแนกตามกิจกรรม 

 

กิจกรรม 

ตน้ทุนค่าลงทุนการเกบ็ตวัอยา่ง
และตรวจสารเร่งเน้ือแดง

ทั้งหมด 
ตน้ทุนค่าลงทุนต่อตวัอยา่ง 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (ตวัอยา่ง) จ านวน (บาท) 

การเกบ็ตวัอยา่ง 380,341.31 97.89 310          1,226.91  

การตรวจสารเร่งเน้ือแดง 8,190.24 2.11 310           26.42  

รวม 388,531.55 100.00 310          1,253.33  
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 3.4 ข้อมูลต้นทุนรวมทางตรง 
  จากการรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ และตน้ทุนค่าลงทุน เพือ่หาตน้ทุนรวม 
ทางตรงของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552 พบวา่ตน้ทุนรวมทางตรงเท่ากบั 506,114.55 
บาท   พบวา่ตน้ทุนค่าลงทุนมีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 388,531.55 บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.77 ของตน้ทุนรวม
ทั้งหมด รองลงมาไดแ้ก่ตน้ทุนค่าวสัดุในการด าเนินงานเท่ากบั 82,534.81 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
16.31 ของตน้ทุนรวมทั้งหมด  และตน้ทุนค่าแรงมีค่านอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 35,048.19 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
6.92  ของตน้ทุนรวมทั้งหมด   
  ตน้ทุนรวมทางตรงของการเกบ็ตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 411,036.19 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
81.21  ของตน้ทุนรวมทั้งหมด  พบวา่ตน้ทุนท่ีมีค่ามากท่ีสุดในการเกบ็ตวัอยา่งคือตน้ทุนค่าลงทุนมีค่า
เท่ากบั 380,341.31 บาท  คิดเป็นร้อยละ 92.53 ของตน้ทุนรวมทางตรงในการเกบ็ตวัอยา่ง  และตน้ทุนรวม
ทางตรงของการตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีค่าเท่ากบั 95,078.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.79  ของตน้ทุน
รวมทางตรงทั้งหมด พบวา่ตน้ทุนค่าวสัดุในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีค่ามากท่ีสุดเท่ากบั 79,264.69 
บาท คิดเป็นร้อยละ 83.37 ของตน้ทุนรวมทางตรงในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  ดงัตารางท่ี 18 
 
ตารางท่ี 18  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนค่าแรง  ตน้ทุนค่าวสัดุ  ตน้ทุนค่าลงทุน และตน้ทุนรวม 

ของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้ชุดทดสอบเบ้ืองต้นส าเร็จรูปของ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตามประเภท 
กิจกรรม 

 

ประเภทกิจกรรม 
ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ตน้ทุนรวมทางตรง 

จ านวน 
 (บาท) 

ร้อย
ละ 

จ านวน 
 (บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
 (บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

เกบ็ตวัอยา่ง 27,424.76     6.67      3,270.12     0.80  380,341.31   92.53  411,036.19  81.21 
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง   7,623.43     8.02    79,264.69   83.37      8,190.24     8.61    95,078.36  18.79 
รวม 35,048.19     6.92    82,534.81   16.31  388,531.55   76.77  506,114.55  100.00  
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ส่วนที ่4  ต้นทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้นส าเร็จรูป 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552   
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนทางตรงต่อจ านวนตวัอยา่งในการตรวจสารเร่งเน้ือแดง  ผล
การด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมด 310 ตวัอยา่ง ตน้ทุนรวมทางตรงมีค่าเท่ากบั 506,114.55 
บาท  พบวา่  ตน้ทุนทางตรงต่อตวัอยา่งในการเกบ็ตวัอยา่ง มีค่าเท่ากบั 1,325.92 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
81.21 ของตน้ทุนรวมทางตรงในการด าเนินงานทั้งหมด ซ่ึงสูงกวา่ตน้ทุนทางตรงต่อตวัอยา่งในการ
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง  ท่ีมีคา่เท่ากบั 306.70  คิดเป็นร้อยละ 18.79 ของตน้ทุนรวมทางตรงต่อตวัอยา่ง
ในการด าเนินงานทั้งหมด  และตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบ
เบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2552  เท่ากบั 
1,632.63 บาท  ดงัตารางท่ี 19 และตารางท่ี 20 
 
ตารางท่ี 19  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนรวมทางตรงของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง 

โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐมประจ าปี
งบประมาณ 2552  จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 

 

ประเภทกิจกรรม 
ตน้ทุนรวม จ านวน

ตวัอยา่ง 
ตน้ทุนทางตรงต่อ
ตวัอยา่ง (บาท) จ านวน (บาท) ร้อยละ 

เกบ็ตวัอยา่ง 411,036.19  81.21 310 1,325.92 
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง   95,078.36  18.79 310 306.70 
รวม 506,114.55  100.00  310 1,632.63 

 
ตารางท่ี 20  ตน้ทุนรวมทางตรงต่อจ านวนตวัอยา่งของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้

ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552 

 
การตรวจ 

สารเร่งเน้ือแดง 
ตน้ทุนรวมทางตรง 

(บาท) 
จ านวนตวัอยา่ง 

ตน้ทุนรวมทางตรงต่อ
จ านวนตวัอยา่ง (บาท) 

การด าเนินงานตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง 

506,114.55 310 1,632.63 
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ส่วนที ่5  การวเิคราะห์ความไวของต้นทุน 
 การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis)  ประกอบดว้ย 2 แบบ การวิเคราะห์
ความไวแบบทางเดียว (One-way Analysis)  ไดแ้ก่  ค่าแรงเจา้หนา้ท่ี  และค่าลงทุนในส่วนของ
ยานพาหนะ  และการวิเคราะห์ความไวแบบหลายปัจจยัพร้อมกนั (Mulit-way Analysis)  โดยใชค่้าแรง
เจา้หนา้ท่ีและค่าลงทุนในส่วนของยานพหนะ  ดงัน้ี 
 5.1 การวเิคราะห์ความไวของต้นทุนค่าลงทุน   
  เม่ือก าหนดการเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าลงทุนในส่วนของค่ายานพาหนะท่ีใช้ในการเก็บ
ตวัอย่างของเจา้หน้าท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
  จากการศึกษาคร้ังน้ียานพาหนะท่ีใชใ้นการเกบ็ตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข ใชย้านพาหนะท่ีเป็นรถหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร  
ซ่ึงเป็นรถตูห้ลงัคาสูงและดัดแปลงส าหรับการปฏิบติังานตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนเบ้ืองตน้  
การใหค้วามรู้ประชาสมัพนัธ์ ของหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม  
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  เม่ือเปล่ียนแปลงค่าลงทุนโดยใชย้านพาหนะ(รถตู)้ ท่ี
ไม่ไดด้ดัแปลงในการเกบ็ตวัอยา่ง มาค านวณตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง
พบวา่ จากเดิมตน้ทุนค่าลงทุนเท่ากบั 388,531.55 บาท  ลดลงเท่ากบั 201,141.31 บาท ส่งผลให้
ตน้ทุนรวมทางตรงมีค่าเท่ากบั 295,973.24  บาท และและตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยการตรวจสารเร่ง
เน้ือแดง มีค่าเท่ากบั 954.75 บาท  ดงัตารางท่ี 21 และตารางท่ี 22 
 
ตารางท่ี 21  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนค่าแรง  ตน้ทุนค่าวสัดุ  ตน้ทุนค่าลงทุน และตน้ทุนรวม 

ทางตรง ของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป
ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตาม
ประเภทกิจกรรม เม่ือก าหนดเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าลงทุน 

 

ประเภทกิจกรรม 
ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ตน้ทุนรวมทางตรง 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

เกบ็ตวัอยา่ง 27,424.76   13.65    3,270.12     1.63  170,200.00  84.72  200,894.88  67.88 
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง   7,623.43     8.02  79,264.69   83.37      8,190.24     8.61   95,078.36  32.12 
รวม 35,048.19   11.84  82,534.81   27.89  178,390.24   60.27  295,973.24  100.00  
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ตารางท่ี 22  ตน้ทุนรวมทางตรงต่อจ านวนตวัอยา่งของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้
ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552 เม่ือก าหนดเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าลงทุน 

 
การตรวจ 

สารเร่งเน้ือแดง 
ตน้ทุนรวมทางตรง 

(บาท) 
จ านวนตวัอยา่ง 

ตน้ทุนทางตรงต่อ
จ านวนตวัอยา่ง (บาท) 

การด าเนินงานตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง 

295,973.24 310 954.75 

 
 5.2 การวเิคราะห์ความไวของต้นทุนค่าแรง   
  เม่ือก าหนดการเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าแรงในการเกบ็ตวัอยา่งโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีกลุ่มงาน
คุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  เม่ือเปล่ียนแปลงค่าแรงในส่วนของเงินค่าตอบแทน
เหมาจ่ายการเกบ็ตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข แทนค่าแรง
ของเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ในการเก็บตวัอย่าง ท่ี 63 บาทต่อคนต่อ
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ มาค านวณตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง พบวา่ 
จากเดิมตน้ทุนค่าแรงเท่ากบั 27,424.76 บาท ลดลงเท่ากบั 6,070.28 บาท ส่งผลใหต้น้ทุนรวม
ทางตรงมีค่าเท่ากบั 500,044.27  บาท และและตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยการตรวจสารเร่งเน้ือแดง มีค่า
เท่ากบั 1,613.05 บาท  ดงัตารางท่ี 23 และตารางท่ี 24 
 
ตารางท่ี 23  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนค่าแรง  ตน้ทุนค่าวสัดุ  ตน้ทุนค่าลงทุน และตน้ทุนรวม 

ทางตรง ของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป
ของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตาม
ประเภทกิจกรรม เม่ือเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าแรง 

 

ประเภทกิจกรรม 
ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ตน้ทุนรวมทางตรง 

จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

เกบ็ตวัอยา่ง 21,354.48   5.27  3,270.12  0.81  380,341.31  93.92  404,965.91  80.99 
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง   7,623.43     8.02  79,264.69   83.37      8,190.24     8.61    95,078.36  19.01 
รวม 28,977.91   5.80  82,534.81   16.51  388,531.55   77.70  500,044.27 100.00  
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ตารางท่ี 24  ตน้ทุนรวมทางตรงต่อจ านวนตวัอยา่งของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช้
ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี
งบประมาณ 2552 เม่ือก าหนดเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าแรง 

 
การตรวจ 

สารเร่งเน้ือแดง 
ตน้ทุนรวมทางตรง 

(บาท) 
จ านวนตวัอยา่ง 

ตน้ทุนรวมทางตรงต่อ
จ านวนตวัอยา่ง (บาท) 

การด าเนินงานตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง 

500,044.27 310 1,613.05 

 
 5.3 การวเิคราะห์ความไวของต้นทุนค่าลงทุนและต้นทุนค่าแรง   
  เม่ือก าหนดการเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าลงทุนในส่วนของค่ายานพาหนะท่ีใชใ้นการเก็บ
ตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข และก าหนดการเปล่ียนแปลง
ตน้ทุนค่าแรงในการเก็บตวัอย่างโดยให้เจา้หน้าท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
เป็นผูรั้บผดิชอบด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมด 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่  เม่ือเปล่ียนแปลงค่าลงทุนโดยใชย้านพาหนะ(รถตู)้ ท่ีไม่ได้
ดดัแปลงในการเกบ็ตวัอยา่ง มาค านวณตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดงพบวา่ 
จากเดิมตน้ทุนค่าลงทุนเท่ากบั 388,531.55 บาท  ลดลงเท่ากบั 201,141.31 บาท และเปล่ียนแปลง
ค่าแรงในส่วนของเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายการเกบ็ตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
และเภสชัสาธารณสุข แทนค่าแรงของเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ ในการเกบ็
ตวัอยา่ง ท่ี 63 บาทต่อคนต่อส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ มาค านวณตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของ
การตรวจสารเร่งเน้ือแดง พบวา่ จากเดิมตน้ทุนค่าแรงเท่ากบั 27,424.76 บาท  ลดลงเท่ากบั 6,070.28 
บาท  ส่งผลใหต้น้ทุนรวมทางตรงมีค่าเท่ากบั  289,943.44  บาท และและตน้ทุนทางตรงต่อหน่วย
การตรวจสารเร่งเน้ือแดง มีค่าเท่ากบั 935.30 บาท  ดงัตารางท่ี 25 และตารางท่ี 26 
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ตารางท่ี 25  แสดงจ านวนและร้อยละของตน้ทุนค่าแรง  ตน้ทุนค่าวสัดุ  ตน้ทุนค่าลงทุน และตน้ทุนรวม
ทางตรงของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป
ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ 2552  จ าแนกตาม
ประเภทกิจกรรม เม่ือเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าลงทุนและตน้ทุนค่าแรง 

 

ประเภทกิจกรรม 
ตน้ทุนค่าแรง ตน้ทุนค่าวสัดุ ตน้ทุนค่าลงทุน ตน้ทุนรวมทางตรง 

จ านวน 
 (บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(บาท) 

ร้อยละ 

เกบ็ตวัอยา่ง 21,354.48  10.96   3,310.60  1.70 170,200.00  87.34 194,865.08 67.21 
ตรวจสารเร่งเน้ือแดง   7,623.43    8.02 79,264.69  83.37    8,190.24  8.61   95,078.36 32.79 
รวม 28,977.91    9.99 82,575.29  28.48 178,390.24  61.53 289,943.44 100.00 

 
ตารางท่ี 26  ตน้ทุนรวมทางตรงต่อจ านวนตวัอยา่งของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใช ้
    ชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปของส านักงานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ประจ าปี 
    งบประมาณ 2552 เม่ือก าหนดเปล่ียนแปลงตน้ทุนค่าลงทุนและตน้ทุนค่าแรง 
 

การตรวจ 
สารเร่งเน้ือแดง 

ตน้ทุนรวมทางตรง 
(บาท) 

จ านวนตวัอยา่ง 
ตน้ทุนรวมทางตรงต่อ
จ านวนตวัอยา่ง (บาท) 

การด าเนินงานตรวจ
สารเร่งเน้ือแดง 

289,943.44 310 935.30 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวจิยัและข้อเสนอแนะ 
 
 การด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงเป็นการก ากับดูแลและเฝ้าระวงัความปลอดภยัใน
อาหารไดแ้ก่ เน้ือหมู  ให้มีความปลอดภยั ปราศจากการปนเป้ือนของสารเร่งเน้ือแดง ตามนโยบาย
ความปลอดภยัดา้นอาหารของกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีการด าเนินงานมาอยา่งต่อเน่ือง   
 หลกัการวิเคราะห์หาตน้ทุนท าใหท้ราบว่าส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐมตอ้งใช้
ทรัพยากรดา้นต่างๆ ในการด าเนินงานในปริมาณเท่าใด  งบประมาณในการด าเนินงานมีความเหมาะสม
หรือไม่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารเร่งเน้ือแดงในเน้ือหมูท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
และครอบคลุมจ านวนผูป้ระกอบการเขียงหมูทุกเขียงในจงัหวดันครปฐม  รวมทั้งการควบคุมตน้ทุน
และการตดัสินใจของผูใ้หบ้ริการถึงความถ่ีในการตรวจเฝ้าระวงัสารเร่งเน้ือแดง 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดย
ใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ในปีงบประมาณ  2552  
ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลยอ้นหลงั (1 ตุลาคม 2551 – 30  กนัยายน  2552)  
ในมุมมองของผูใ้หบ้ริการ (Provider’s perspective)  โดยเร่ิมศึกษารูปแบบการด าเนินงาน หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง ลกัษณะงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดย
ใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบเก็บขอ้มูล ตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน และผลการปฏิบติังานตรวจสารเร่งเน้ือแดงของ
หน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหารนครปฐม  ท่ีสร้างข้ึนแลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หา
ตน้ทุนรวมทางตรงของการด าเนินงานตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมด จากนั้นน าตน้ทุนรวมทั้งหมด
มาหารดว้ยจ านวนตวัอยา่งท่ีตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป  จะไดต้น้ทุน
ทางตรงต่อหน่วยการตรวจสารเร่งเน้ือแดง   
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ข้อมูลผลการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเนือ้แดง โดยใช้ชุดทดสอบเบือ้งต้นส าเร็จรูป 
 การด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552 เก็บตวัอยา่งและตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมด
จ านวน 310 ตวัอยา่ง โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 คร้ัง คร้ังแรกด าเนินงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 
2551 และคร้ังที่สองด าเนินงานในช่วงเดือนกนัยายน 2552 ผลการตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยชุด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป โดยหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม ไม่พบการ
ปนเป้ือนในตวัอยา่งทั้งหมด    
 
ข้อมูลต้นทุน 
 ตน้ทุนค่าแรงของเจา้หนา้ท่ีในการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบ
เบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552 จ าแนกตาม
กิจกรรมประกอบดว้ย การเกบ็ตวัอยา่ง ด าเนินงานโดยเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ 37 คน 
และเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม 10 คน รวมทั้งหมด
จ านวน 47 คน  และการตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป โดยเจา้หนา้ท่ีหน่วย
เคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัด้านอาหาร นครปฐม  จ านวน 4 คน โดยขอ้มูลค่าแรงท่ีเก็บรวบรวม
ประกอบด้วย เงินเดือน ซ่ึงรวมค่าเต็มขั้น เงินเทียบเท่าประจ าต าแหน่ง ค่าวิชาชีพ เงิน พตส.  
ค่าตอบแทนปฏิบตัิงานในเวลา  ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่าย  ค่าเล่าเรียนบุตร  ค่าเช่าบา้น  ค่าฝึกอบรม  
ค่ารักษาพยาบาลและค่าตอบแทนเหมาจ่ายการเก็บตวัอยา่ง ซ่ึงจากขอ้มูลพบว่าค่าแรงรวมของการเก็บ
ตวัอย่างอยู่ระหว่าง 95,520 – 714,639 บาท เฉล่ียเท่ากับ 583.51 บาทต่อคน จากขอ้มูลการเก็บ
ตวัอยา่งพบวา่เจา้หนา้ท่ีใชช้ัว่โมงในการเกบ็ตวัอยา่งทั้งหมดเท่ากบั 183.48 ชัว่โมง  เฉล่ียคนละ 3.90 
ชัว่โมง หรือเฉล่ียเท่ากบั 88.47 บาทต่อตวัอย่าง และค่าแรงรวมของการตรวจสารเร่งเน้ือแดงอยู่
ระหวา่ง 114,850 – 120,490 บาท เฉล่ียเท่ากบั 1,905.86 บาทต่อคน  จากขอ้มูลการตรวจสารเร่งเน้ือ
แดงพบว่าเจา้หนา้ท่ีใชช้ัว่โมงในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงทั้งหมดเท่ากบั 31.00 ชัว่โมง  เฉล่ียคนละ 
7.75 ชัว่โมง  หรือเฉล่ียเท่ากบั 24.59 บาทต่อตวัอยา่ง  ดงันั้นการกระจายตน้ทุนค่าแรงของเจา้หนา้ท่ี
จึงใชจ้  านวนชัว่โมงในการท างานจริงมาคิดสัดส่วนการท างานซ่ึงเป็นค่าท่ีเหมาะสม พบว่าตน้ทุน
ค่าแรงทั้งหมดของเจา้หนา้ท่ีในการเก็บตวัอย่างเท่ากบั 27,424.76 บาท  ตน้ทุนค่าแรงทั้งหมดของ
เจา้หน้าที่ในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงเท่ากบั 7,623.43 บาท รวมตน้ทุนค่าแรงทั้งหมดเท่ากบั 
35,048.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.92 ของตน้ทุนรวม 
 ตน้ทุนค่าวสัดุของการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ปีงบประมาณ 2552 จ าแนกตามกิจกรรม
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ประกอบดว้ย  การเก็บตวัอยา่ง ไดแ้ก่ วสัดุท่ีใชใ้นการเก็บตวัอยา่งและน ้ ามนัเช้ือเพลิง มีค่าเท่ากบั 
3,270.12 บาท  หรือเฉล่ียเท่ากบั 10.55 บาทต่อตวัอยา่ง   และการตรวจสารเร่งเน้ือแดง ไดแ้ก่ วสัดุท่ีใช้
ในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงและค่าสาธารณูปโภค  มีค่าเท่ากบั 79,264.69  หรือเฉล่ียเท่ากบั 255.69 บาท
ต่อตวัอยา่ง  รวมตน้ทุนค่าวสัดุทั้งหมดเท่ากบั 82,534.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.31 ของตน้ทุนรวม 
 ตน้ทุนค่าลงทุนของการด าเนินงานการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้
ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  ปีงบประมาณ 2552  ก าหนดการคิดค่าเส่ือม
ราคาของยานพาหนะใหมี้อายกุารใชง้านเท่ากบั 5 ปี ก าหนดการคิดค่าเส่ือมราคาของอาคารใหมี้อายุ
การใชง้านเท่ากบั 20 ปี ก าหนดการคิดค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑ์ส านักงานและค่าเส่ือมราคาของ
ยานพาหนะให้มีอายุการใชง้านเท่ากบั 5 ปี และก าหนดการคิดค่าเส่ือมราคาของครุภณัฑว์ิทยาศาสตร์
ก าหนดอายกุารใชง้านเท่ากบั 7 ปี  ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกระทรวงสาธารณสุขโดยใชว้ิธีการ
ค านวณแบบเส้นตรง  จ าแนกตามกิจกรรมประกอบดว้ย  การเกบ็ตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 380,341.31 บาท  
หรือเฉล่ียเท่ากบั 1,226.91 บาทต่อตวัอยา่ง  และการตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีค่าเท่ากบั 8,190.24 บาท  
หรือเฉล่ียเท่ากบั 26.42 บาทต่อตวัอยา่ง รวมตน้ทุนค่าลงทุนทั้งหมดเท่ากบั 388,531.55 บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 76.77 ของตน้ทุนรวม  ซ่ึงตน้ทุนท่ีมีค่าสูงท่ีสุดของตน้ทุนรวมทั้งหมดของการตรวจสารเร่ง
เน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  เน่ืองจาก
ในส่วนของการเก็บตวัอย่างมีการใช้รถหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม 
ในการด าเนินงาน   
 ตน้ทุนรวมทางตรงคือ การน าขอ้มูลตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และค่าลงทุนมารวม พบว่า
ตน้ทุนรวมทางตรงของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  เท่ากบั 506,114.55 บาท จ าแนกตามกิจกรรมประกอบดว้ย  ตน้ทุน
ทางตรงในการเก็บตวัอยา่งมีค่าเท่ากบั 411,036.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.21  และตน้ทุนทางตรง
ในการตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีค่าเท่ากบั 95,078.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.79 จากผลการศึกษาพบว่า
ตน้ทุนรวมทางตรงของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ประกอบดว้ย
ตน้ทุนค่าแรง ค่าวสัดุ และค่าลงทุน  เท่ากบั 35,048.19  82,534.81  และ  388,531.55 บาท ตามล าดบั  
เม่ือพิจารณาขอ้มูลตน้ทุนรวมทางตรง พบว่าตน้ทุนค่าลงทุนมีค่าสูงท่ีสุด โดยเฉพาะค่ายานพาหนะ
ของกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภคและเภสชัสาธารณสุข  ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม ท่ีน ามาใช้
ในการเก็บตวัอยา่งเน้ือหมูเพื่อน ามาตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีตน้ทุนค่าลงทุนเท่ากบั 380,341.31 บาท  
เน่ืองจากยานพาหนะท่ีใชเ้ป็นรถของหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม เป็น 
รถตูห้ลงัคาสูงและดดัแปลงส าหรับการปฏิบติังานตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนเบ้ืองตน้ในภาคสนาม 
การให้ความรู้ประชาสัมพนัธ์ โดยภายในรถมีการติดตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์ส าหรับจดัเก็บอุปกรณ์และ
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ชุดทดสอบ  มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อใชใ้นงานตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือน   และ
อุปกรณ์โสตเพื่อใชใ้นงานประชาสัมพนัธ์ ในการปฏิบติังานความปลอดภยัดา้นอาหารจึงท าให้ตน้ทุน
ในส่วนน้ีสูง   
 เม่ือท าการวิเคราะห์ความไวของตน้ทุนพบวา่เม่ือมีการปรับเปล่ียนตน้ทุนค่าแรง ค่าลงทุน 
พบวา่ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยบริการมีการเปล่ียนแปลงโดยในส่วนของค่าลงทุนท่ีลดลงส่งผลให้
ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยลดลงเป็นจ านวนมากเน่ืองจากค่าพาหนะ(รถตู)้ ท่ีใชใ้นการด าเนินงานเป็น
รถตูท่ี้ไม่มีการดดัแปลงมีราคาต ่ากว่ารถตู ้ไดแ้ก่ รถหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร 
นครปฐม ซ่ึงเป็นรถตูห้ลงัคาสูงและดดัแปลงส าหรับการปฏิบติังานตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนเบ้ืองตน้  
และปฏิบติังานความปลอดภยัดา้นอาหารดา้นอ่ืนๆ ค่าแรงท่ีลดลงส่งผลให้ตน้ทุนทางตรงต่อหน่วย
ลดลงเช่นเดียวกนั แต่ไม่มากเน่ืองจากในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครองผูบ้ริโภค
และเภสัชสาธารณสุขแทนเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอ จะมีค่าแรงของเจา้หนา้ท่ีกลุ่มงานคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคและเภสัชสาธารณสุขในส่วนของค่าตอบแทนการเก็บตวัอย่างเพิ่มข้ึน แต่ก็ยงัน้อยกว่า
ค่าแรงเม่ือให้เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขอ าเภอด าเนินการ  และเม่ือน าค่าลงทุน และค่าแรง มาวิเคราะห์
ความไวโดยการปรับเปล่ียนตน้ทุนค่าแรง ค่าลงทุนพร้อมกนั ส่งผลให้ตน้ทุนต่อทางตรงหน่วย
ลดลงอยา่งชดัเจน  ซ่ึงจะเห็นไดว้่าค่าแรง และค่าลงทุน มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัตน้ทุนทางตรง
ต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดันครปฐม    ท าใหท้ราบว่าถา้เปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน จะช่วยลดค่าใชจ่้ายไดแ้ละท าให้
ตน้ทุนทางตรงหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐมลดลง 
 เม่ือเปรียบเทียบสดัส่วนค่าแรง ค่าวสัดุ ค่าลงทุน ของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  พบว่าสัดส่วนตน้ทุนค่าแรง : 
ตน้ทุนค่าวสัดุ : ตน้ทุนค่าลงทุน  เท่ากบั 6.92 : 16.31 : 76.77  สอดคลอ้งกบัการศึกษาตน้ทุนต่อ
หน่วยของการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปีงบประมาณ 2546  ท่ีพบว่ามี
สดัส่วนตน้ทุนสูงสุดอยูท่ี่ตน้ทุนค่าลงทุน(ค่าเส่ือมราคา) ร้อยละ 54.64 โดยเฉพาะเคร่ืองตรวจไฟฟ้า
วินิจฉัย (อจัฉรา  วิภาวรรณ  และวุฒิชยั  เพิ่มศิริวาณิชย ์2547)  แต่อย่างไรก็ตามผลการศึกษาคร้ังน้ี
แตกต่างจากการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวงัโรคไข้
มาลาเรียเชิงรุก ดว้ยวิธีการใชชุ้ดน ้ ายาส าเร็จรูปและ ฟิลม์โลหิตชนิดหนา ศูนยค์วบคุมโรคติดต่อ
น าโดยแมลงท่ี 18 แม่สอด ปี 2545  ท่ีพบว่าอตัราส่วนตน้ทุนสูงสุดอยู่ท่ีตน้ทุนค่าแรง (ยุทธพงศ ์   
หม่ืนราษฎร์ 2545)  และการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุน ประสิทธิผลการวินิจฉยัโรคมาลาเรียชนิด 
พี.ฟัลซิปารัม ดว้ยวิธีตรวจฟิลม์โลหิตชนิดหนา  วิธีอีไลซ่า และคิวบีซี  ซ่ึงพบว่าตน้ทุนค่าแรงและ
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ต้นทุนวัสดุเคมีภัณฑ์เป็นองค์ประกอบส าคัญมากกว่าร้อยละ 90 ของต้นทุนทางตรงทั้ งหมด  
(ฉวีวรรณ  กิตติศกัด์ิสุนทร 2536)  และ การวิเคราะห์ตน้ทุน-ประสิทธิผล ของการเฝ้าระวงัดา้นจุล
ชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นตน้ (เอสไอ-2) ณ 
จงัหวดัสิงห์บุรี ปี 2544  ท่ีมีสัดส่วนตน้ทุนค่าแรงของการด าเนินงานสูงท่ีสุดเช่นกัน (ก่อศกัด์ิ  
จนัทรวิจิตร 2544)  ทั้งน้ีเน่ืองจากการตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ของส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดันครปฐม   มีการใชร้ถหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม 
ซ่ึงเป็นรถตูด้ดัแปลงและมีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อยูด่ว้ย ท าใหร้ถตูค้นัดงักล่าวมีราคาสูงกว่ารถตูท่ี้ใช้
งานทัว่ไป  ซ่ึงในการด าเนินงานเก็บตวัอย่างเพียงอย่างเดียวไม่จ  าเป็นตอ้งใชร้ถตูค้นัดงักล่าวแต่
สามารถใชร้ถตูข้องส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม   คนัอ่ืนแทน  จะสามารถลดตน้ทุนค่า
ลงทุนในส่วนของยานพาหนะได ้ ส่งผลให้ตน้ทุนรวมทางตรงและตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยลดลง
ตามไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ความไวเม่ือเปล่ียนแปลงตน้ทุนของรถตูท่ี้ใชใ้นการ
เกบ็ตวัอยา่งพบวา่ตน้ทุนต่อหน่วยลดลงอยา่งมาก 
 นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีก าหนดให้วสัดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เตาไฟฟ้าทรงสูง ท่ีมี
ลกัษณะเป็นวสัดุท่ีมีความคงทนถาวร  มีอายกุารใชง้านในระยะเวลาประมาณ 1 ปีข้ึนไป แต่มีราคา
ไม่เกิน 5,000 บาท ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงน าไปคิดเป็นตน้ทุนค่าวสัดุ ซ่ึงถา้พิจารณาจากลกัษณะของ
วัสดุท่ีมีความคงทนถาวรและอายุการใช้งานของวัสดุดังกล่าวแล้ว พบว่าสามารถน าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ดงักล่าวมาคิดในส่วนของตน้ทุนค่าลงทุนได ้และคิดค่าเส่ือมราคาและสัดส่วนการใช้
งานจะท าใหต้น้ทุนรวมทางตรงลดลงและส่งผลใหต้น้ทุนทางตรงต่อหน่วยลดลงตามไปดว้ยเช่นกนั 
 ตน้ทุนต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของ
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม  จ าแนกตามกิจกรรมประกอบดว้ย  ตน้ทุนทางตรงการเก็บ
ตวัอย่างมีค่าเท่ากบั 1,325.92 บาท และการตรวจสารเร่งเน้ือแดงมีค่าเท่ากบั 306.70 บาท  ดงันั้น
ตน้ทุนทางตรงต่อการตรวจสารเร่งเน้ือแดงโดยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป มีค่าเท่ากบั 1,632.63 บาท 
 
ข้อจ ากดัเกีย่วกบัการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยของการตรวจสารเร่งเน้ือแดง โดยใชชุ้ด
ทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป ของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดันครปฐม การศึกษาคร้ังน้ีไม่รวม  
ค่าเส่ือมราคาของยานพาหนะ(รถยนตส่์วนตวั) ของเจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขอ าเภอท่ีน ามาใชใ้น
การปฏิบติังานเน่ืองจากไม่สามารถแยกค านวณสดัส่วนเวลาการใชง้านในราชการกบังานส่วนตวัได ้ 
ในส่วนของค่าไฟฟ้าและน ้ าประปายงัไม่มีการแยกมิเตอร์  ของหน่วยงานต่างๆ ในส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัทั้งน้ีเน่ืองจากส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัไม่ใช่หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีเป็นหน่วย
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บริการเป็นหนา้ท่ีหลกั ควรมีการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อทราบตน้ทุนด าเนินงาน ในส่วนของสาธารณูปโภค
ไดถู้กตอ้ง และใกลเ้คียงความเป็นจริงมากท่ีสุด   
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 
 ส าหรับส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

1. สามารถน าขอ้มูลตน้ทุนทางตรงต่อหน่วยในการวิจยัคร้ังน้ี ไปวางแผนการบริหารและ
การด าเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวงัสารปนเป้ือนในอาหารของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั เพื่อทราบ
จ านวนทรัพยากรอนัจ ากดัท่ีตอ้งใชใ้หไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด เช่น การจดัท างบประมาณของหน่วยเคล่ือนท่ี
เพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร นครปฐม การวางแผนปฏิบติัการและก าหนดรูปแบบในการด าเนินงาน
ตรวจสอบเฝ้าระวงัสารเร่งเน้ือแดงโดยใชชุ้ดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูป  

2. จากการศึกษาพบว่าตน้ทุนการเก็บตวัอย่างมีปริมาณค่อนขา้งสูง อาจพิจารณาใช้
ยานพาหนะคนัอ่ืนแทนรถหน่วยเคล่ือนท่ีเพื่อความปลอดภยัดา้นอาหาร เน่ืองจากเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ค่าลงทุนในส่วยของยานพาหนะ  ส่งผลใหต้น้ทุนค่าลงลดลง  
 
ข้อเสนอแนะในการท างานวจิัยคร้ังต่อไป 

1.  ควรศึกษาประสิทธิผลของชุดทดสอบเบ้ืองตน้ส าเร็จรูปโดยเปรียบเทียบกบัวิธีมาตรฐาน 
2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนการตรวจสารเร่งเน้ือแดงในรูปแบบเดิม กบัการ

เกบ็ตวัอยา่งและตรวจวิเคราะห์ในภาคสนาม 
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ส่วนที่  1   แบบบันทึกข้อมูลค่าแรง 
 

ล ำ
ดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 
สถำนท่ี
ท ำงำน 

เงิน 
เดือน 

ค่ำตอบแทน สวสัดิกำร 
ค่ำเหมำจ่ำย
เกบ็ตวัอยำ่ง 

รวม 
เงินเทียบเท่ำ
ประจ ำ
ต ำแหน่ง 

ค่ำ
วชิำชีพ 

ไม่ท ำเวช พตส. 
ค่ำตอบแทน
ปฏิบติังำน
ในเวลำ 

เบ้ียเล้ียง
เหมำจ่ำย 

ค่ำเล่ำเรียน
บุตร 

ค่ำเช่ำ
บำ้น 

ค่ำ
ฝึกอบรม 

ค่ำรักษำ 
พยำบำล 
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ส่วนที่  2  แบบบันทกึข้อมูลค่าวสัดุส านักงาน และวสัดุวทิยาศาสตร์ 
 

ล ำดบั รำยกำรวสัดุเกบ็ตวัอยำ่ง จ ำนวนท่ีใชต่้อตวัอยำ่ง   จ ำนวนทั้งหมดท่ีใช ้ รำคำต่อหน่วย รำคำรวม 
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ส่วนที่  3  แบบบันทึกข้อมูลค่าน า้มนัเช้ือเพลงิ 
 

ล ำดบั หน่วยงำน ระยะทำง (กิโลเมตร) 
  ระยะทำงในกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด 

รำคำน ้ำมนัต่อกิโลเมตร
(บำท) 

รำคำรวม 
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ส่วนที่  4  แบบบันทึกข้อมูลค่าสาธารณูปโภค 
 

ล ำดบั หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
ค่ำสำธำรณูปโภค ปี 

2552 (บำท)   
พื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด 

(ตรม.) 
พื้นท่ีใชง้ำนปฏิบติังำน 

(ตรม.) 
สัดส่วนกำรใชง้ำน รำคำรวม 
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ส่วนที ่ 5  แบบบันทกึข้อมูลรายละเอยีดครุภัณฑ์อาคาร/ส่ิงก่อสร้าง พืน้ที่ใช้สอยและยานพาหนะ 
 

 

ล ำดบั รำยกำรครุภณัฑ ์
รำคำก่อสร้ำง/
ซ่อมบ ำรุง 

ปีท่ีก่อสร้ำง / 
ซ่อม / รับโอน 

จ ำนวนปีใช้
งำน 

ค่ำเส่ือมต่อปี 
พื้นท่ีใชส้อย 

(ตรม.) 
พื้นท่ีใชง้ำน 
(ตรม.) 

สัดส่วนกำร 

ใชง้ำน 

รำคำตำมสัดส่วน 
พื้นท่ีใชง้ำน 
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ส่วนที่  6  แบบบันทกึข้อมูลรายละเอยีดครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์อืน่ๆ 
 

ล ำดบั รำยกำรครุภณัฑ ์
รำคำก่อสร้ำง/
ซ่อมบ ำรุง 

ปีท่ีก่อสร้ำง / 
ซ่อม / รับโอน 

จ ำนวนปี 

ใชง้ำน 
ค่ำเส่ือมต่อปี 

จ ำนวนวนั
ทั้งปี 

จ ำนวนวนัท่ี 

ใชง้ำนในกิจกรรม 
สัดส่วน 

กำรใช ้

รำคำตำมสัดส่วน 
วนัท่ีใชง้ำน 
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ส่วนที่  7  แบบบันทกึข้อมูลรายละเอยีดครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์  
 

ล ำดบั รำยกำรครุภณัฑ ์
รำคำก่อสร้ำง/
ซ่อมบ ำรุง 

ปีท่ีก่อสร้ำง / 
ซ่อม / รับโอน 

จ ำนวนปี
ใชง้ำน 

ค่ำเส่ือมต่อปี 
จ ำนวนใชง้ำน
ทั้งหมด(คร้ัง) 

จ ำนวนใชง้ำนตรวจ
สำรเร่งเน้ือแดง 

สัดส่วน 

กำรใช ้

รำคำตำมสัดส่วน 
จ ำนวนคร้ังใช้
งำนตรวจ 

          
          
          
          
          
          

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือผลการพจิารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวจัิยในมนุษย์ 

หนังสือขออนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ประวตัิผู้วจัิย 
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