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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบ
ทางเดินหายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่างคือ รายงานต้นทุนทีเ่ กิดจาก
การให้บริการผูป้ ่ วยเด็ก แผนกผูป้ ่ วยนอกจํานวน 36 คน และบุคลากรพยาบาล 10 คน เลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง การเก็บข้อมูล มี 2 แบบคือ 1) การเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง 2) การเก็บข้อมูลแบบไปข้างหน้ า
เครื่องมือการวิจยั คือ แบบบันทึกข้อมูลต้นทุน ต่อหน่ วยบริการ พจนานุ กรมกิจ กรรมการพยาบาลการ
จัดการบริการผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก และแบบบันทึกข้อมูลต้นทุนต่อหน่ วย
บริการ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผลการวิจ ัย พบว่ า ต้น ทุน กิจ กรรมการจัด การบริก ารพยาบาลรวม เท่า กับ 24,815.75 บาท
กิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลระยะการตรวจรักษามีต้นทุนสูงสุด เท่ากับ 10,880.79 บาท (ร้อยละ
43.85) โดยพบว่ า กิจ กรรมการดูด เสมหะมีต้น ทุน ต่ อกิจ กรรมสูง สุด เท่า กับ 267.24 บาท รองลงมาคือ
ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลระยะก่อนการตรวจรักษาและการพยาบาลส่วนหน้า เท่ากับ
8,383.10 บาท (ร้อยละ 33.78) เมือ่ จําแนกเป็ นต้นทุนรายกิจกรรม พบว่าการปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาล
อาการเหนื่อยหอบทีไ่ ม่รนุ แรงมีตน้ ทุนสูงสุด (237.46 บาท)
ข้อเสนอแนะ ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลควรบริหารจัดการต้นทุนเรือ่ งการบริหารเวลาและกําลังคน
ในการดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจในส่วนของการพยาบาลเด็กทีม่ อี าการหอบเหนื่อยเนื่องจาก
เป็ นกิจกรรมทีใ่ ช้ตน้ ทุนสูง เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ทุนเพิม่ ขึน้ และเพิม่ คุณภาพการดูแลต่อไป
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Abstract
The purpose of the research was to investigate activity-based costing for nursing services
management of respiratory diseases in pediatric patients at the outpatient department of a private
hospital. The sample consisted of cost reports on 36 pediatric outpatients and nursing personnel
on 10 persons selected using purposive sampling. Two types of data collection were employed:
retrospective and prospective. The research instruments were records of unit costs, a dictionary
of nursing services management of respiratory disease in pediatric outpatients, and a cost of
perioperative nursing activities record form. Data were analyzed with descriptive statistics.
The study found that the overall costs of nursing service management activities were
24,815.75 Baht. The highest cost was the nursing service management activities during treatment
at 10,880.79 Baht (43.85 percent). As regard the nursing service management activities during
treatment, the suction activity was the highest cost at 267.24 Baht. followed by costs of the nursing
service management activities before treatment and frontline nursing activities at 8,383.10 Baht
(33.78 percent). When considered by activity, the mild dyspnea nursing activity was the highest
cost (237.46 Baht).
Recommended from the findings, nurse managers should manage time and the cost of
manpower in pediatric patients with respiratory disease as for nursing, especially the symptoms of
asthenia because of its high cost to achieve more cost-effectiveness and better quality of care.
Keywords: cost, nursing service management activities, pediatric with respiratory disease, private hospital
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในด้า นการบริก ารสุ ข ภาพมากขึ้น ประกอบกับ
รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ไทยให้เ ป็ น ศูน ย์ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติใ นพ.ศ.
2560-2569 โดยสนับสนุ นความร่วมมือระหว่างรัฐ
และเอกชนในการพัฒ นาระบบทางการแพทย์ 1
โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งได้นําเครื่องมือและ
เทคโนโลยีทางด้านสุขภาพทีท่ นั สมัยมาดูแลรักษา
ผูป้ ่ วย ทําให้ประชาชนมีการเข้าถึงการบริการและ
เทคโนโลยี ท างการแพทย์ อ ย่ า งทั ว่ ถึ ง แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน จะทํา ให้เ กิด ต้น ทุนการบริการด้า น
สุข ภาพที่สูงขึ้น2 โรงพยาบาลเอกชนซึ่งไม่ได้ร บั
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และต้องบริหาร
งบประมาณเองภายในองค์กรต้องพิจารณาถึงการ
ใช้ท รัพ ยากรที่ม ีอ ยู่อ ย่า งจํา กัด ให้เ กิด ประโยชน์
สูงสุด3
มีก ารวิ เ คราะห์ ถึ ง สถานการณ์ ภ ายใน
ประเทศไทยต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพทีส่ าํ คัญ
โดยพบว่าเด็กทีม่ อี ายุต่ํากว่า 5 ปี มีโอกาสเกิดโรค
ในระบบทางเดินหายใจมากกว่าผูป้ ่ วยทัวไป
่ 4 ทัง้ นี้
โรคปอดอักเสบเป็ นสาเหตุการตายทีส่ าํ คัญของเด็ก
อายุต่าํ กว่า 5 ปี โดยมีอตั ราการตายสูงเป็ นอันดับ
1 ข อ ง โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ทั ้ ง ห ม ด 5 เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ
โรงพยาบาลเอกชนที่ทํา การศึกษา พบว่ า ผู้ป่ วย
เ ด็ ก ที่ ม า รั บ บ ริ ก า ร ใ น แ ผ น กผู้ ป่ ว ย น อ กใ น
ปี งบประมาณ 2559-2561 มีแนวโน้มการรับบริการ
ทีส่ ูงขึน้ เมื่อนํ าข้อมูลมาวิเคราะห์เกีย่ วกับโรคของ
เด็ก ที่ม ารับ บริก าร พบว่ า โรคในระบบทางเดิน
หายใจมีอนั ดับการเข้ารับบริการสูงทีส่ ดุ เป็ นอันดับ
16 ซึ่งโรคในระบบทางเดิน หายใจในเด็กนัน้ จะมี
กิ จ กรร มการ ปฏิ บ ั ติ ก าร พย าบา ลที่ ม ี ค วา ม
ละเอีย ดอ่อนและมีความซับ ซ้อน ต้องใช้เ วลาใน
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การปฏิ บ ั ติ กิ จ กรรมที่ ม ากในการปฏิ บ ั ติ ก าร
พยาบาล ซึ่งอาจจะทําให้มตี ้นทุนค่าใช้จ่ายสูงกว่า
ผูป้ ่ วยประเภทอื่นๆแต่โรงพยาบาลเอกชนทีศ่ กึ ษา
ยัง ไม่ ม ี ข ้อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า มาวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น
กิจกรรมการจัดการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคระบบ
ทางเดินหายใจนี้ จึงทําให้ไม่ทราบต้นทุนทีแ่ ท้จริง
ปั จจุบนั ระบบการคิดต้นทุนกิจกรรมเป็ น
กระบวนการที่ช ดั เจนโดยมีการคิดค่าใช้จ่า ยราย
กิจกรรมและทําให้ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินบน
พื้นฐานของค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละกิจกรรมที่ทํา
จึงทําให้ทราบถึงต้นทุนทีใ่ ช้จริง7 ต่างจากอดีตที่ม ี
การคิดต้นทุนตามวิธบี ญ
ั ชีตน้ ทุนแบบดัง้ เดิม จึงทํา
ให้ ไ ด้ ต ัว เลขต้ น ทุ น ที่สู ง มากเนื่ อ งจากต้ อ งรวม
ค่าใช้จ่ายทีล่ งทุนทัง้ โรงพยาบาลทําให้ไม่ได้ขอ้ มูล
ต้นทุนทีแ่ ท้จริง8 การคิดต้นทุนกิจกรรมจึงเป็ นวิธที ่ี
ปั จจุบนั นิยมใช้กนั มากในการติดตามกิจกรรมต่างๆ
เพื่อ เป็ นการทบทวนการใช้ป ระโยชน์ ใ นการใช้
ทรัพยากร ลดต้นทุนทีไ่ ม่จําเป็ น9 จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เ กี่ย วข้อ งกับ การวิเ คราะห์ ต้ น ทุ น
กิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรค
ระบบทางเดิ น หายใจนั ้น พบว่ า มีก ารศึก ษาที่
คล้า ยกัน ได้แ ก่ การศึก ษาการวิเ คราะห์ ต้น ทุ น
กิจ กรรมการดู แ ลรัก ษาเด็ก โรคปอดอัก เสบและ
ต้น ทุน การวินิ จ ฉัย โรคร่ว มในหอผู้ป่ วยกุม ารเวช
กรรม โรงพยาบาลเชียงคํา ของปวีณา วรรณวิภา
พร พิกลุ แก้ว เจนใจ และ ศุภลักษณ์ อยู่ยอด10 แต่
การศึก ษาดัง กล่ า วเป็ นการศึก ษาการวิเ คราะห์
ต้นทุนกิจกรรมการดูแลรักษาเด็กโรคปอดอักเสบ
ในบริบทของผูป้ ่ วยในซึ่งจะมีขนั ้ ตอนกิจกรรมการ
ดูแลแตกต่างกับผูป้ ่ วยนอก ซึง่ ไม่ตรงกับบริบทจึง
ไม่สามารถนําวรรณกรรมดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ได้
และจากการทบทวนวรรณกรรมเพิ่ม เติม ยัง ไม่
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พบว่ า มีก ารศึก ษาผู้ป่ วยเด็ ก โรคระบบทางเดิน
หายใจ ในแผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชน
แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งที่ทําการศึกษานี้ยงั ไม่เคยมีการคิดวิเคราะห์
ต้นทุนกิจกรรมการจัดบริการผู้ป่วยเด็กโรคระบบ
ทางเดินหายใจ จึงทําให้ไม่มขี อ้ มูลต้นทุนทางด้าน
ต้นทุนทีแ่ ท้จริง ด้วยเหตุน้ีผวู้ จิ ยั จึงสนใจวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ต้ น ทุ น การจั ด บริ ก ารพยาบาลดั ง กล่ า ว
เพื่อให้ผบู้ ริหารทางการพยาบาลและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์มาวางแผนการปรับ
งบประมาณและจัด สรรอัตรากําลังที่เหมาะสมให้
เกิดการจัดบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วิจยั ใช้กรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนตามหลักบัญชีแนวใหม่คอื การคิด
ต้น ทุ น กิจ กรรม (Activity-Based- Costing- ABC)
ของแคปแลนและคูเ ปอร์11 โดยประกอบด้ว ย 4
ขัน้ ตอน ได้แก่ (1)การจัดทําพจนานุ กรมกิจกรรม
(2)การกํา หนดปริม าณการใช้ทรัพ ยากรในแต่ ล ะ
กิจกรรม (3) การระบุผลิตภัณฑ์ บริการและลูกค้า
ขององค์การ (4)เลือกตัวผลักดันกิจกรรม และใน
ส่ว นของจัด บริก ารการดู แ ลผู้ป่ วยพัฒ นามาจาก
มาตรฐานการบริก ารพยาบาลผู้ป่ วยนอก ของ
สํานักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข12 นํ ามา
บู ร ณาการให้ เ ข้ า ได้ ก ั บ บริ บ ทการจั ด บริ ก าร
พยาบาลของแผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลเอกชน
ทีท่ าํ การศึกษา จําแนกการจัดการบริการพยาบาล
ได้ เ ป็ น 4 กิ จ กรรมหลั ก คื อ 1) กิ จ กรรมการ
พยาบาลผู้ป่ วยนอกในระยะก่อนการตรวจรักษา
และการพยาบาลส่ ว นหน้ า 2) กิ จ กรรมการ
พยาบาลผู้ป่ วยนอกในระยะการตรวจรัก ษา 3)
กิจกรรมการพยาบาลผูป้ ่ วยนอกในระยะหลังตรวจ

รัก ษา 4) กิจ กรรมการบริห ารจัด การและงาน
สนั บ ส นุ น โ ดย ใน แ ต่ ล ะ กิ จ กร ร มห ลั ก นั ้ น มี
รายละเอียดของกิจกรรมย่อย ดังแผนภาพที่ 1
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ วิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการจัดการ
บริการพยาบาลรวมและจําแนกตามกิจกรรมของ
ผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
2. เพือ่ วิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการจัดการ
บริการพยาบาลต่ อ รายของผู้ป่ วยเด็ก โรคระบบ
ทางเดิน หายใจ แผนกผู้ป่ วยนอก โรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่ง
คําถามการวิ จยั
1. ต้ น ทุ น กิ จ กรรมการจั ด การบริ ก าร
พยาบาลรวมและและจํ า แนกตามกิจ กรรมของ
ผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง มีค่ า เท่ า กับ
เท่าไร
2. ต้ น ทุ น กิ จ กรรมการจั ด การบริ ก าร
พยาบาลต่อรายของผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดิน
หายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง มีคา่ เท่ากับเท่าไร
วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ เป็ นการศึ ก ษาวิ จ ั ย เชิ ง
พรรณนา (Descriptive research) ศึก ษาเกี่ย วกับ
การวิเ คราะห์ต้น ทุ น กิจ กรรมการจัด การบริก าร
พยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนก
ผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดยมีการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาล
รวมและต้ น ทุ น ตามรายกิ จ กรรม และต้ น ทุ น
กิจ กรรมต่อรายของผู้ป่ วยเด็กโรคระบบทางเดิน
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หายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง โดยทําการเก็บข้อมูล 2 แหล่ง คือ 1) การเก็บ
ข้อมูลแบบย้อนหลัง (Restrospective Study) เก็บ
รวบรวมข้อมูล จากแหล่ งข้อมูล ทุติย ภู ม ิข องฝ่ าย
บุคคล ฝ่ ายการเงิน ฝ่ ายบัญชี และฝ่ ายคลังพัสดุ
ประจําปี งบประมาณ 2562 ตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึง
ธัน วาคม พ.ศ. 2562 2)การเก็บ ข้อ มู ล แบบไป
ข้างหน้า (Prospective Study) เก็บข้อมูลเกีย่ วกับ
ข้อมูลค่าแรง ค่าวัสดุส้นิ เปลือง และค่าลงทุน โดย
เก็บรวบรวมข้อมูลตัง้ แต่เดือน เมษายน ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2563 ในการปฏิบตั ิกจิ กรรมการ
พยาบาลให้กบั ผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ
โดยใช้ระบบการวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรม (Activity
Based Costing: ABC)
ประชากร คือ 1) รายงานต้นทุนทัง้ หมด
ของบุคลากรได้แก่ ทีมเจ้าหน้าทีท่ ใ่ี ห้การพยาบาล
ผูป้ ่ วยตัง้ แต่เข้ามารับบริการถึงจําหน่ ายออกจาก
แผนกผูป้ ่ วยนอก 2) รายงานต้นทุนของผูป้ ่ วยเด็ก
อายุ น้ อ ยกว่ า หรือ เท่ า กับ 5 ปี ท่ีม ารับ บริก ารใน
แผนกผูป้ ่ วยนอก
กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) รายงานต้นทุนของ
บุคลากรแผนกผูป้ ่ วยนอกที่มสี ่วนในกิจกรรมการ
ดูแลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจจํานวน10
คน 2) รายงานต้นทุนของผูป้ ่ วยเด็กอายุน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 ปี ทม่ี ารับบริการในแผนกผูป้ ่ วยนอก
โดยแพทย์วนิ ิจฉัยว่าเป็ นโรคระบบทางเดินหายใจ
จํานวน 33 คน
คํ า นวณกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ ต ารา ง
สํา เร็จ รูป Power Analysis ที่ Effect Size เท่า กับ
0.45 และระดับ Power ที่เท่ากับ 0.80 ได้จํานวน
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 33 คน เพื่อป้ องกันการสูญหาย
ของตัวอย่ างโดยใช้ (10%) จากสูตรคํานวณของ
Gupta et al.13 โดยสู ต รคํ า นวณ คือ N1= n/(1-d)
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แทนค่า = 33/(1-0.1) = 36 คน การศึกษาวิจยั ครัง้
นี้เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling)
มีการกําหนดเกณฑ์ดงั นี้ 1) เกณฑ์การคัดเข้าของ
กลุ่มตัวอย่าง 1.1) ผูป้ ่ วยเด็กทีม่ อี ายุน้อยกว่าหรือ
เท่ า กับ 5 ปี 1.2) ผู้ป่ วยเด็ ก โรคระบบทางเดิน
หายใจทีม่ ารับบริการครัง้ แรก 1.3) แพทย์วนิ ิจฉัย
ว่า เป็ น โรคในระบบทางเดิน หายใจ
2)
เกณฑ์การคัดออกได้แก่ ผูป้ ่ วยเด็กทีแ่ พทย์วนิ ิจฉัย
ว่ า เป็ นโรคระบบทางเดิ น หายใจแต่ ผู้ ป กครอง
ปฏิเ สธการรักษา ไม่ได้เ ป็ น ไปตามกระบวนการ
การรักษาครบทัง้ 4 กิจกรรมหลัก
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั เครื่องมือวิจยั
ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาครัง้ นี้ มีจํ า นวนทัง้ หมด 3 ชุ ด
ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบบันทึกข้อมูลต้นทุนต่อหน่ วย
บริก าร ประกอบด้ ว ย 6 แบบฟอร์ ม ได้ แ ก่ 1)
แ บ บ ฟ อ ร์ ม บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ค่ า แ ร ง ( LC1 ) 2 )
แบบฟอร์ ม บั น ทึก ข้ อ มู ล ค่ า วั ส ดุ แ ละเวชภั ณ ฑ์
(MC1) 3) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลค่าไฟฟ้ า (MC2)
4) แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลค่านํ้ า (MC3) 5) แบบ
บันทึกข้อมูลค่าเสือ่ มราคาครุภณ
ั ฑ์ (CC1) 6) แบบ
บันทึกข้อมูลค่าเสือ่ มอาคารสถานที่ (CC2)
ชุดที่ 2 พจนานุ กรมกิจกรรมการพยาบาล
การจัด การบริก ารผู้ป่ วยเด็ ก โรคระบบทางเดิน
หายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก ประกอบด้วย มาตรฐาน
กิจ กรรมการจัด บริการพยาบาลหลัก 4 กิจ กรรม
ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมการพยาบาลระยะก่อน
การตรวจรั ก ษาและการพยาบาลส่ ว นหน้ า
มาตรฐานกิจ กรรมการพยาบาลระยะการตรวจ
รักษา มาตรฐานกิจกรรมการพยาบาลในระยะหลัง
ตรวจรั ก ษา และการบริ ห ารจั ด การและงาน
สนับสนุน
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ชุด ที่ 3 แบบบัน ทึกต้น ทุนกิจ กรรมและ
เว ล า ใ น กา ร ทํ า กิ จ กรร ม ป ร ะ กอ บ ด้ ว ย 1 )
แบบฟอร์ม บัน ทึกปริม าณเวลาที่ใช้ในการปฏิบ ัติ

กิจกรรม (ABC1) 2) แบบฟอร์มบันทึกตัวผลักดัน
กิจกรรมหรือปริมาณกิจกรรม (ABC2)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดิน
หายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การหาความตรงตามเนื้ อ หา (Content
Validity) เครื่อ งมือ ทัง้ หมดได้ ร ับ การตรวจสอบ
ความตรงด้า นเนื้ อหาโดยผู้ทรงคุณ วุ ฒจิ ํา นวน 5
ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1 และ
การตรวจสอบค่ า ความเที่ ย งของเครื่ อ งมื อ
(Reliability) โดยนํ าเ ครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด้ ไ ปสั ง เกต
กิจ กรรมการพยาบาลบันทึกปริม าณเวลาที่ใช้ใ น
การปฏิ บ ัติ กิจ กรรมพยาบาลตามพจนานุ ก รม
กิจ กรรมการพยาบาลของผู้ ป่ วยเด็ ก โรคระบบ
ทางเดิ น หายใจ แผนกผู้ ป่ วยนอกที่ ไ ด้ ร ับ การ
ปรับ ปรุง นํ า มาหาดัช นี ความสอดคล้องของการ
สัง เกตของแบบบัน ทึก ปริม าณเวลาที่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมโดยผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยวิจยั จํานวน 2
คน โดยผูว้ จิ ยั กับผูช้ ่วยวิจยั คนที่ 1 จับคู่กนั เป็ นคู่
ที่ 1 และผูว้ จิ ยั กับผูช้ ว่ ยวิจยั คนที่ 2 จับคูก่ นั เป็ นคูท่ ่ี
2 ทําการสังเกตและบันทึกเวลาปฏิบตั กิ จิ กรรมการ
พยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ ตัง้ แต่
เริม่ ปฏิบตั กิ จิ กรรมจนสิน้ สุด โดยใช้นาฬิกาจับเวลา
แบบตัวเลข (Digital) ทีม่ กี ารตรวจสอบและตัง้ เวลา
ที่ตรงกัน บันทึกเวลาที่ได้ลงในแบบบันทึกข้อมูล
นํ า ผลการสัง เกตมาคํ า นวณหาความเที่ย งของ
เครื่อ งมือจากการสัง เกตจากสูต รของโพลิต และ
ฮังเลอร์14 ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของการสังเกต
เท่ากับ .87
การพิ ทกั ษ์สิทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง
การวิ จ ั ย ครั ง้ นี้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ ทํ า หนั ง สื อ ขอ
อนุ ญาตเก็บข้อมูลจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยคริสเตียนถึงผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาล
เอกชนที่ทํา การศึกษา เพื่อขออนุ ญาตเก็บ ข้อมูล
และขอความร่ ว มมือ ในการที่จ ะศึก ษา ผู้วิจ ัย ได้
ชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการทําวิจยั
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โดยช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาคือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และขออนุ ญาตใน
การจับเวลาขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาล โดย
กลุ่มตัวอย่างมีสทิ ธิ ์ในการตอบรับหรือปฏิเสธ และ
ในระหว่างทําการศึกษากลุ่มตัวอย่างสามารถขอยุติ
เมือ่ ไหร่กไ็ ด้
การรวบรวมข้อมูล
1) ผูว้ จิ ยั ทําหนังสือขออนุ ญาตจากคณบดี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ถึง
ผู้อํา นวยการโรงพยาบาลเอกชนที่ทํา การศึกษา
เพื่อขออนุ ญาตเข้า ศึกษาและขอความร่ว มมือใน
การศึกษาและเก็บข้อมูล
2) ผูว้ จิ ยั เข้าพบหัวหน้าแผนกผูป้ ่ วยนอก
และเตรีย มผู้ ช่ ว ยวิ จ ัย เพื่อ ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์
ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลและทําความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเก็บข้อมูล
3) ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง โดย
เก็บ ข้อ มูล จากแหล่ ง ข้อมูล ทุ ติย ภู ม ิ คือ ทะเบีย น
บัน ทึก เงิน เดือ นและรายรับ อื่น ๆ ทะเบีย นวัส ดุ
ครุ ภ ัณ ฑ์ ข้อ มู ล เกี่ย วกับ อาคารสิ่ง ก่ อ สร้า งของ
แผนกผูป้ ่ วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งและ
ข้อมูลสถิติการรับบริการของผู้ป่วยเด็ก ในแผนก
ผูป้ ่ วยนอก ปี งบประมาณ 2561 เพื่อนํามาคํานวณ
ต้น ทุน ค่า แรงของบุ ค ลากรทางการพยาบาล ค่ า
วัสดุสน้ิ เปลืองและค่าลงทุน และเก็บข้อมูลปั จจุบนั
โดยการสังเกตและจับ เวลาขณะปฏิบ ัติกิจ กรรม
ตามทีก่ าํ หนดในพจนานุ กรมกิจกรรมการพยาบาล
แล้วลงข้อมูลลงในแบบบันทึกข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล จ ากแบ บ บั น ทึ ก
กิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรค
ระบบทางเดินหายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก เพื่อนํ ามา
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วิเ คราะห์โ ดยการลงบัน ทึกข้อ มูล และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล
2. คํานวณหาต้นทุนค่าแรงโดยหาผลรวม
ของค่าแรงต่อคนของบุคลากรทางการพยาบาลที่
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาล โดยการนํ าเงินเดือน
เงินประจําตําแหน่ ง ค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร
และครอบครัว ค่าแรงรวม นํามาคํานวณค่าแรงเป็ น
บาทต่อนาทีต่อคน
2.1 ค่าแรงต่อนาทีคํานวณจากค่าแรงปั น
ส่วนในกิจกรรมของบุคลากรแต่ละคน ตามสัดส่วน
การทํ า งานที่ ป ฏิ บ ั ติ จ ริ ง ของบุ ค ลากรทางการ
พยาบาล คํานวณต้นทุนค่าแรงในการปฏิบตั ิการ
พยาบาลทัง้ หมด โดยคํานวณจากค่าแรง เวลาใน
กิจกรรมการพยาบาล ของบุคลากรแต่ละคนหาร
ด้วยชัวโมงการทํ
่
างานโดยการปรับหน่ วยเป็ นบาท
ต่อนาที
2.2 หาค่ า แรงต่ อ นาที ข องบุ ค ลากร
พยาบาลโดยคํานวณจากค่าแรงของบุคลากรหาร
ด้ว ยเวลา(นาที) ในการทํา กิจกรรมการพยาบาล
โดยปรับหน่ วยค่าแรงเป็ นบาทต่อนาที ค่าแรงเฉลีย่
บุ ค ลากรแต่ ล ะคนต่ อ นาที เท่ า กั บ ค่ า แรงของ
บุคลากรแต่ละคนหารด้วยนาทีในการทํางาน
2.3 นํ า ค่ า แรงของบุ ค ลากรแต่ ล ะคนต่ อ
นาทีคณ
ู กับเวลาทีใ่ ช้ในแต่ละกิจกรรมการพยาบาล
จะได้คา่ แรงในแต่ละกิจกรรม
2.4 นํ า ค่ า แรงของแต่ ล ะกิ จ กรรมการ
พยาบาลทีค่ ํานวณได้ในแต่ละครัง้ ของการปฏิบตั ิ
กิจ กรรมรวมกัน แล้ว หารด้ว ยจํ า นวนครัง้ ในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลเป็ นค่าแรงเฉลีย่ ทีใ่ ช้ใน
กิจกรรมการพยาบาลต่อครัง้
2.5 หาค่าแรงแต่ละกิจกรรม โดยนําค่าแรง
ของบุคลากรแต่ละคนต่อนาทีคณ
ู กับเวลาเฉลีย่ ทีใ่ ช้
ในแต่ละกิจกรรม นําค่าแรงแต่ละกิจกรรมในแต่ละ

ครัง้ มารวมกัน จะได้ เ ป็ นค่ า แรงทัง้ หมดในการ
จัดการบริการผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ
3. ต้นทุนค่าลงทุน นําข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบ
บันทึกข้อมูลต้นทุนค่าลงทุนมาคํานวณหาค่าเสื่อม
ราคาของพัสดุ จากนัน้ นํ า มาคํา นวณหาค่า เสื่อม
ราคาเฉลีย่ ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมแต่ละครัง้ โดยคิด
ค่าเสื่อมราคาประจําปี ของครุภณ
ั ฑ์และสิง่ ก่อสร้าง
โดยใช้เกณฑ์การคิดค่าเสื่อมจากกระทรวงการคลัง
จากสูตร
ค่าเสือ่ มราคาต่อปี = ราคาพัสดุ – ราคาซาก
อายุการใช้งาน (ปี ) x 365 วัน x 24 ชัวโมง
่ x 60 นาที

4. ต้น ทุน วัส ดุ ส้ินเปลือง ได้จ ากการเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ในแบบบัน ทึก MC1 ได้ แ ก่ วัส ดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ทไ่ี ม่ใช่ยา
ทีใ่ ช้กบั ผู้ป่วยเด็กตามรายกิจกรรมนํ ามาหาราคา
ต้นทุนจริงและนํ ามารวมกัน จะได้ขอ้ มูลต้นทุนค่า
วัสดุในแต่ละกิจกรรม
5. นํ า ผลรวมของต้ น ทุ น แต่ ล ะประเภท
รวมกัน เป็ นต้ น ทุ น รวมทัง้ หมดในการปฏิ บ ั ติ
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมาหาต้นทุนต่อหน่วยในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม หารด้วยจํานวนครัง้ ของการปฏิบตั ิ
กิจกรรมเดียวกัน
6. ต้ น ทุ น ของกิจ กรรมหลัก คือ การนํ า
ต้นทุนของแต่ละกิจกรรมย่อยทัง้ หมดในกิจกรรม
หลักนัน้ ๆ มารวมกัน และหากนํ า ต้น ทุน ทัง้ หมด
รวมกันหารด้วยจํานวนผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดิน
หายใจ ทีม่ ารับบริการ แผนกผูป้ ่ วยนอกจะได้เป็ น
ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลต่อราย
7. นําต้นทุนการจัดการบริการพยาบาลต่อ
รายทัง้ หมดของแต่ละกิจกรรมมารวมกันจะได้เป็ น
ต้นทุนของแต่ละกิจกรรม และเมือ่ นําต้นทุนของทุก
กิจกรรมมารวมกันจะได้เป็ นต้นทุนรวม ของผูป้ ่ วย

วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ท่ี 32 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

เด็ก โรคระบบทางเดิน หายใจ แผนกผู้ป่ วยนอก
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
ผลการวิ จยั
การศึกษาวิจ ัย เรื่องการวิเ คราะห์ต้น ทุ น
กิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรค
ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ แ ผ น ก ผู้ ป่ ว ย น อ ก
โรงพยาบาลเอกชนแห่ ง หนึ่ ง โดยใช้ แ นวคิ ด
วิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมของ Kaplan & Cooper11
ผู้วิจ ัย นํ า เสนอผลการวิเ คราะห์ใ นรูป แบบตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังนี้
ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาล
ผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผู้ป่วย
นอกรวม 4 กิจกรรมหลักเท่ากับ 24,815.75 บาท
กิจกรรมหลักทีม่ ตี น้ ทุนกิจกรรมสูงสุดคือ กิจกรรม
กา ร พ ย าบ า ล ร ะ ยะ กา ร ตร ว จ รั ก ษา เ ท่ า กั บ
10,880.79 บาท(ร้ อ ยละ 43.85) รองล งมาคื อ
กิจกรรมการพยาบาลระยะก่อนการตรวจรักษาและ
การพยาบาลส่วนหน้าเท่ากับ 8,383.10 บาท(ร้อย
ละ33.78)และกิ จ กรรมที่ ม ี ต้ น ทุ น ตํ่ า สุ ด คื อ กิ จ
กรรมการบริหารจัดการและงานสนับสนุ น เท่ากับ
1,950.06 บาท(ร้อยละ7.86)ดังตารางที่ 1
เมื่อจําแนกต้นทุนกิจกรรมการจัดบริการ
พยาบาลหลักทัง้ 4 กิจ กรรมพบว่ า กิจ กรรมการ
พยาบาลระยะการตรวจรักษามีต้นทุนสูงสุด โดยมี
ต้นทุนต่อราย เท่ากับ 446.12 บาท และต้นทุนต่อ
กิจกรรมเท่ากับ 79.42 บาท และเมื่อพิจารณาด้าน
เวลาพบว่า กิจกรรมการพยาบาลระยะการตรวจ
รักษามีเวลาทํากิจกรรมเฉลี่ยงทีส่ ุด เท่ากับ 17.30
นาที ดังตารางที่ 2
จากผลการวิ จ ั ย สรุ ป ได้ ด ั ง นี้ คื อ กลุ่ ม
ตัวอย่าง เป็ นผูป้ ่ วยเด็กอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5
ปี ที่แ พทย์ วินิ จ ฉั ย ว่ า เป็ นโรคในระบบทางเดิ น
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หายใจ จํานวน 36 ราย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
จํานวน 20 คน (ร้อยละ 55.55) ในส่วนของข้อมูล
ด้านอายุของผู้ป่วยเด็กทีม่ ารับบริการพบว่า ช่วง
อายุ ที่ี มารับ บริ ก ารมากที่ สุ ด มี ช่ ว งอายุ 0-1 ปี
จํานวน 16 คน (ร้อยละ 44.44) อายุเฉลี่ยทีม่ ารับ
บริการคือ 2 ปี โดยเมื่อจําแนกต้นทุนกิจกรรมการ
จัดการบริการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดิน
หายใจ แผนกผู้ป่วยนอกทัง้ 4 กิจกรรมหลักโดย
เรียงลําดับต้นทุนจากมากไปน้อย ได้แก่
1) ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลระยะการ
ตรวจรักษาของผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ
มี ต้ น ทุ น สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 10,880.79 บาท เมื่ อ
พิจารณากิจกรรมย่อย พบว่า กิจกรรมการบริหาร
ยา มีตน้ ทุนรวมสูงสุด เท่ากับ 2,835.58 บาท ด้าน
เวลา พบว่า กิจกรรมทีใ่ ช้เวลาเฉลี่ยมากทีส่ ุด คือ
กิจกรรมการพยาบาลการดูดเสมหะใช้เวลาเฉลี่ย
เท่ากับ 52.43 นาที
2) ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลระยะก่อน
การตรวจรัก ษาและการพยาบาลส่ ว นหน้ า ของ
ผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ มีต้นทุนรวม
เท่า กับ 8,383.10 บาท เมื่อ จํา แนกตามกิจ กรรม
ย่อย พบว่า กิจกรรมการปฏิบตั ิการพยาบาลส่วน
หน้าและการประเมินผลการปฏิบตั กิ ารพยาบาลใน
ส่วนของอาการไข้ มีตน้ ทุนรวมสูงเท่ากับ 3,336.42
บาท ด้านเวลา พบว่า กิจกรรมทีใ่ ช้เวลาเฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ คือ กิจกรรมการพยาบาลผูป้ ่ วยเด็กทีม่ อี าการ
เหนื่อยหอบทีไ่ ม่รนุ แรง ใช้เวลาเฉลีย่ เท่ากับ 59.64
นาที
3) ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลระยะหลัง
ตรวจรักษาของผูป้ ่ วยเด็กโรคระบบทางเดินหายใจ
มีต้น ทุ น รวมเท่ า กับ 3,601.81 บาท เมื่อ จํ า แนก
ตามกิ จ กรรมย่ อ ย พบว่ า กิ จ กรรมปฏิ บ ั ติ ก าร
พยาบาลตามแผนการรักษาและการให้ข ้อมูล มี
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ต้นทุนรวมสูงสุด เท่ากับ 2,174.14 บาท ด้านเวลา
พบว่ า กิ จ กรรมที่ ใ ช้ เ วลาเฉลี่ ย มากที่ สุ ด คื อ
กิจกรรมการพยาบาล เพื่อการส่งต่อ ใช้เวลาเฉลี่ย
เท่ากับ 29.35 นาที
4) ต้นทุนกิจกรรมการบริหารจัดการและ
งานสนับสนุ น มีต้นทุนรวมเท่ากับ 1,950.06 บาท
เมื่อจําแนกตามกิจกรรมย่อย พบว่า กิจกรรมการ
บันทึกทางการพยาบาลมีต้นทุนรวมสูงสุด เท่ากับ
683.92 บ า ท ร อ ง ล ง ม า คื อ กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประสานงาน การเดิน เอกสารและวัส ดุ เวชภัณ ฑ์
ทัวไป
่ มีตน้ ทุนรวม เท่ากับ 637.59 บาท
เมื่อวิเ คราะห์ต้นทุน ต่ อกิจ กรรมของการ
พยาบาลทัง้ 4 กิจกรรมหลัก โดยเรียงลําดับต้นทุน
จากมากไปน้ อ ย พบว่ า กิจ กรรมที่ม ีต้ น ทุ น ต่ อ
กิจกรรมสูงสุด คือ กิจกรรมการพยาบาลระยะการ

ตรวจรักษา มีตน้ ทุนต่อกิจกรรมเท่ากับ 79.42 บาท
รองลงมาคือ กิจ กรรมการพยาบาลในระยะหลัง
ตรวจรักษา มีตน้ ทุนต่อกิจกรรมเท่ากับ 41.88 บาท
และกิจ กรรมที่ม ีต้ น ทุ น ตํ่ า สุ ด คือ กิจ กรรมการ
บริ ห ารจั ด การและงานสนั บ สนุ น มี ต้ น ทุ น ต่ อ
กิจกรรมเท่ากับ 13.54บาท
เมื่อพิจ ารณาต้น ทุน กิจ กรรมการจัด การ
บริการพยาบาลต่ อ รายของผู้ป่ วยเด็ก โรคระบบ
ทางเดิน หายใจ แผนกผู้ป่ วยนอก พบว่ า ต้น ทุ น
กิจกรรมต่อรายทีม่ ตี ้นทุนสูงทีส่ ุดคือ กิจกรรมการ
พยาบาลระยะการตรวจรัก ษามีต้ น ทุ น ต่ อ ราย
เท่ากับ 302.22 บาท และกิจกรรมย่อยพบว่าการ
พยาบาลอาการเหนื่ อ ยหอบที่ไ ม่ รุ น แรงที่อ ยู่ใ น
ระยะระยะก่อนการตรวจรักษาและการพยาบาล
ส่วนหน้ามีตน้ ทุนสูงสุด เท่ากับ 237.46 บาท

ตารางที่ 1 ต้นทุนกิจกรรมการจัดการบริการพยาบาลรวมและร้อยละ (n = 36)
กิ จกรรมหลัก
1. การพยาบาลระยะก่อนการตรวจรักษาและการพยาบาลส่วนหน้า
2. การพยาบาลระยะการตรวจรักษา
3. การพยาบาลระยะหลังตรวจรักษา
4. การบริหารจัดการและงานสนับสนุน
รวม

ต้นทุนกิ จกรรมรวม (บาท)
8,383.10
10,880.79
3,601.81
1,950.06
24,815.75

ร้อยละ
33.78
43.85
14.51
7.86
100

ตารางที่ 2 ต้นทุนกิจกรรมการจัดบริการพยาบาลหลักรวม 4 กิจกรรมในการจัดการบริการพยาบาลผูป้ ่ วย
เด็กโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก (n = 36)
กิ จกรรมหลัก

เวลาทํา เวลาทํา
กิ จกรรม กิ จกรรม
เฉลี่ย
รวม
(นาที)
(นาที)

ต้นทุนกิ จกรรม
ค่าแรง
(บาท)

ต้นทุน
ต้นทุน
ต้นทุน จํานวน ต้นทุนต่ อ
กิ จกรรม
ต่อราย กิ จกรรม กิ จกรรม
ค่าวัสดุ ค่าลงทุน ปันส่วน
รวม
(บาท) (ครัง้ )
(บาท)
(บาท) (บาท) (บาท)
(บาท)

1. การพยาบาลระยะก่อนการตรวจรักษา
และการพยาบาลส่วนหน้า
2. การพยาบาลระยะการตรวจรักษา

7.83

1,854.90

5,240.23 1,736.96 798.94 606.97 8,383.10 232.86

237

35.37

17.30

2,370.60

6,856.56 2,219.86 738.61 1,065.76 10,880.79 302.22

137

79.42

3. การพยาบาลในระยะหลังตรวจรักษา

10.50

902.60

2,682.17 183.26

320.49 415.88 3,601.81 100.05

86

41.88

4. การบริหารจัดการและงานสนับสนุน

4.57
40.19

657.80 1,029.21 615.97 197.54 107.34 1,950.06 54.17
5,785.90 15,808.17 4,756.05 2,055.58 2,195.95 24,815.75 689.3

144
604

13.54
170.22

รวม
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การอภิ ปรายผล
จากการวิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ตามวัตถุประสงค์ ได้ดงั นี้
1. ต้ น ทุ น กิ จ กรรมการจั ด การบริ ก าร
พยาบาลรวมของผู้ ป่ วยเด็ ก โรคระบบทางเดิ น
หายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่ง มีตน้ ทุนรวมทัง้ 4 กิจกรรม เท่ากับ 24,815.75
บาท โดยกิจ กรรมการพยาบาลระยะการตรวจ
รักษามีต้นทุนสูงทีส่ ุด(10,880.79 บาท) เนื่องจาก
กิจ กรรมการพยาบาลในระยะการตรวจรักษาจะ
ประกอบไปด้ว ยรายละเอีย ดของกิจ กรรมย่ อยที่
มากกว่ า การพยาบาลในระยะอื่น และส่ ว นใหญ่
กิจกรรมในระยะการตรวจรักษาจะประกอบไปด้วย
กิจ กรรมการทํา หัต ถการตามแผนการรักษาของ
แพทย์ซ่งึ จะมีรายละเอีย ดของหัตถการที่มาก จึง
ส่งผลทําให้เวลาเฉลีย่ ในระยะการตรวจรักษามีเวลา
ทีส่ ูงซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนค่าแรงที่สูงตาม และเมื่ิอ
พิจารณาตามองค์ประกอบของต้นทุนของกิจกรรม
หลักทัง้ 4 กิจกรรม พบว่า ต้นทุนด้านค่าแรงมีการ
ใช้ตน้ ทุนสูงทีส่ ดุ เท่ากับ 15,808.17 บาท เนื่องจาก
การปฏิบตั ิกจิ กรรมการพยาบาลในเด็กโรคระบบ
ทางเดินหายใจมีความละเอียดอ่อนในการดูแลและ
การทํ า หัต ถการชนิ ด ต่ า งๆแตกต่ า งจากผู้ ใ หญ่
เนื่องจากมีความแตกต่างทางกายวิภาคของระบบ
ทางเดินหายใจ และพยาธิสรีรภาพ15 จึงทําให้มกี าร
ใช้เวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลมากกว่า
ผูป้ ่ วยประเภทอืน่ และในการทําหัตถการผูป้ ่ วยเด็ก
โรคระบบทางเดินหายใจซึง่ มีพยาธิสภาพของการ
เกิด โรคที่ซ ับ ซ้อ นและโครงสร้า งที่แ ตกต่ า งจาก
ผู้ป่ วยประเภทอื่น ๆ จึง จํ า เป็ นต้ อ งใช้พ ยาบาล
วิชาชีพทีม่ ปี ระสบการณ์ สูงในการให้การพยาบาล
และทํา หัต ถการ จึง ทํา ให้เ กิด ต้น ทุ น ค่ า แรงที่สูง
โดยสอดคล้องกับงานวิจ ัยของวิไล จันทร์แนม ที่
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ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมการบริการ
ผู้ป่วยโรคทางตา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พ บว่า ต้น ทุนกิจกรรม
การบริการรายโรคที่สูงที่สุดส่วนใหญ่เ ป็ น ต้น ทุน
ค่ า แรง 16 และจากการใช้เ วลาในการปฏิบ ัติก าร
พยาบาลทีม่ ากและต้องใช้บุคลากรทางพยาบาลทีม่ ี
ประสบการณ์ทส่ี งู จึงส่งผลทําให้ตน้ ทุนค่าแรงยิง่ สูง
ม า ก ขึ้ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
Brimson,1991;อ้า งใน เพชรน้ อย สิงห์ช่า งชัย ที่
กล่าวว่า “กิจกรรมทีใ่ ช้เวลานานต้นทุนจะสูง”
2. ต้ น ทุ น กิ จ กรรมการจั ด การบริ ก าร
พยาบาลต่อรายของผู้ป่วยเด็กโรคระบบทางเดิน
หายใจ แผนกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลเอกชนแห่ง
หนึ่งพบว่า กิจกรรมการพยาบาลทีม่ ตี น้ ทุนสูงทีส่ ุด
คือการจัดการบริการพยาบาลระยะการตรวจรักษา
ซึ่ ง มีต้ น ทุ น ต่ อ ราย เท่ า กับ 302.22 บาท โดย
กิจกรรมย่อยทีท่ าํ ให้เกิดต้นทุนต่อรายสูงสุดคือการ
พยาบาลผู้ป่ วยเด็ ก ที่ม ีอ าการเหนื่ อ ยหอบที่ไ ม่
รุนแรงมีตน้ ทุนเท่ากับ 237.46 บาท เนื่องจาก ใน
การปฏิบ ัติกิจ กรรมเพื่อ บรรเทาความเหนื่ อ ยใน
ผูป้ ่ วยเด็กนัน้ มีการใช้ระยะเวลาการให้การพยาบาล
ที่มากซึ่งในผู้ป่ วยเด็กแต่ละคนก็จ ะมีพ ยาธิส รีร ที่
แตกต่ า งกัน จึง จํ า เป็ นที่จ ะต้ อ งมีบุ ค ลากรที่ทํ า
หน้าทีห่ ลากหลายเช่น การประสานงานกับแพทย์
การเบิกและรับเวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยาเพื่อนํามา
ดูแลผู้ป่วยเด็กที่มอี าการเหนื่อยหอบ ซึ่งจากการ
ทํ า วิ จ ัย ครัง้ นี้ พ บว่ า ผู้ ป่ วยเด็ ก ที่ม ีพ ยาธิส ภาพ
ดังกล่าวจําเป็ นต้องมีการสังเกตและประเมินอาการ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การรัก ษาพยาบาลเป็ น
ระยะๆเพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยและเพื่อให้เป็ นไป
ตามมาตรฐาน ซึง่ การปฏิบตั กิ ารพยาบาลดังกล่าว
ล้วนทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงเพิม่ มาก
ขึ้น ตามเวลาที่ใ ช้ใ นกิจ กรรม รวมถึง การใช้ว ัส ดุ
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อุ ป กรณ์ ท่ีม ีค วามจํ า เพาะ ซึ่ง การใช้ ท รัพ ยากร
ดังกล่าวจะสัมพันธ์กบั ต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ดังทีแ่ คปแลน
และ คูเปอร์ ได้ให้ความหมายเกีย่ วกับการคิดมูลค่า
ของใช้ทรัพ ยากรในกระบวนการผลิต ขององค์กร
เพื่อให้ได้ผลผลิตโดยเกิดจากการปฏิบตั ิกจิ กรรม
ต่างๆ ในองค์กร11 ซึง่ หากองค์กรมีการใช้ทรัพยากร
ที่เกิดจากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่มากขึ้นก็จะทําให้
เกิดต้นทุนทีม่ ากขึน้ ด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิ จยั ไปใช้
1. ด้านการบริหารการพยาบาล
1.1 เพื่อผูบ้ ริหารทางการพยาบาลใช้เป็ น
แนวทางในการจัดทํามาตรฐานหรือแนวทางในการ
จัด บริการพยาบาลผู้ป่ วยประเภทอื่น ๆในแผนก
ผู้ ป่ วยนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารต้ น ทุ น
กิจกรรมการจัดการบริการพยาบาล รวมถึงใช้เป็ น
แนวทางการกํ า หนดหรื อ เปรี ย บเที ย บอั ต รา
ค่า บริก ารพยาบาลและค่า ใช้จ่ า ยที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ผูป้ ่ วยเด็ก ในแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อกําหนดอัตรา
ค่าบริการให้เหมาะสมต่อไป
1.2 ผูบ้ ริหารทางการพยาบาลสามารถนํ า
ข้อ มู ล ค่ า เฉลี่ ย เวลาในการปฏิบ ัติ กิจ กรรมการ
พยาบาลแต่ละกิจกรรมไปประกอบการใช้ในการให้
นํ้ าหนักการคิดค่างานเพื่อการประเมินและพัฒนา
ระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2. ด้านการวิจยั บริหารต้นทุน
2.1 ได้ตน้ แบบและแนวทางในการศึกษา
การวิจยั การวิเคราะห์ตน้ ทุนกิจกรรมด้านอืน่ ๆ ได้
3. ด้านการจัดการพยาบาล
3.1 นําค่าเฉลีย่ ด้านเวลาทีไ่ ด้จากงานวิจยั
มาเป็ นแนวทางกําหนดการบริหารเวลาการทํางาน
ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการคิดต้นทุน
ทีเ่ กิด จากค่า ใช้จ่า ยทางตรงและต้น ทุน ทางอ้อ ม
เช่น ต้น ทุน ทีไ่ ด้จ ากเงิน เดือนของแพทย์ ต้น ทุน
ค่า ใช้จ ่า ยที ต่ อ้ งติด ตามอาการต่อ เนื ่ อ งที บ่ า้ น
ต้น ทุน ของผูป้ ่ ว ยทีน่ ัด มาติด ตามอาการด้ว ยการ
วิน ิจ ฉัย ด้ว ยโรคเดิม ที เ่ กี ย่ วกับ ระบบทางเดิน
หายใจ และต้น ทุน นัด ติด ตามเพื่อ ทํ า หัต ถการ
อย่า งต่อ เนื่ อ งเพื่อ ให้ท ราบต้น ทุน ทีแ่ ท้จ ริง และ
ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
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