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ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices   (ตอ้งจดัท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide และกำรทดลองน ำเสนอ
ผลงำน)  [  ] TQM-Progressive Learners (ตอ้งจดัท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน   [  ] หน่วยงำนรัฐวสิำหกิจ   [  ] หน่วยงำนดำ้นกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองคก์รของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงดำ้นสำธำรณสุข 

ช่ือเร่ืองน าเสนอ Governance costing for fair pricing ธรรมำภิบำลตน้ทุนส ำหรับกำรก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรม 

เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดเียี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  
[  ] 1. กำรน ำองคก์ร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์และกำรจดักำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกคำ้และตลำด   [  ] 4. กำรวดั กำรวเิครำะห์ และ กำรจดักำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [  ] 6. กำรจดักำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุตร์ะบบมำตรฐำนต่ำงๆเขำ้กบักำรบริหำรจดักำร  

ช่ือหน่วยงาน ฝ่ำยกำรคลงั ส ำนกังำนคณบดี คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 
ท่ีอยู ่ ตึกชยันำทนเรนทรำนุสรณ์ ชั้น 2 ฝ่ำยกำรคลงั คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  เลขท่ี 2  โรงพยำบำลศิริ

รำช  ถ.วงัหลงั  แขวงศิริรำช  เขตบำงกอกนอ้ย  กรุงเทพมหำนคร  10700 
โทรศพัท ์ 02 419 8868  (โทรสำร 02 419 9603 เวบ็ไซค ์http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/finance) 
ช่ือผูเ้ขียน (ผูน้ ำเสนอ) หน่ึงฤทยั ต่อสุวรรณ หวัหนำ้งำนประเมินตน้ทุน 
โทรศพัท ์ 02 419 8868 ต่อ 201 (มือถือ 081 448 5225 E-mail : nungruethai_ts@hotmail.com) 
 

สรุปจุดทีเ่ป็น “วธีิปฏิบัติทีเ่ป็นแบบอย่างทีด่ีเยีย่ม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) มีกำรดูแล ควบคุม และบริหำรตน้ทุน ท่ีเป็นระเบียบกำรปฏิบติัรูปธรรมชดัเจน มีระบบบญัชีตน้ทุนท่ีมี
ประสิทธิภำพจำกรำยงำนงบกำรเงินไดรั้บกำรรับรองงบจำกผูต้รวจสอบจำกภำยนอก เป็นเวลำ 9 ปี  

2) มีกระบวนกำรก ำหนดรำคำท่ีมีขั้นตอนกำรปฏิบัติท่ีเหมือนกัน ใช้กับทุกหน่วยงำนในคณะฯ มีกำร
ประสำนงำนระหว่ำงทีมผู ้ท่ีค  ำนวณต้นทุน ทีมผู ้ก  ำหนดรำคำ และทีมผู ้ให้บ ริกำร รวมทั้ ง มี
คณะกรรมกำรผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองกำรก ำหนดรำคำ 3 คณะกรรมกำร (เรียงล ำดบัชั้น) อนัประกอบดว้ย
บุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญสหสำขำ หลำกหลำยวิชำชีพ โดยทั้ง 3 คณะกรรมกำร มีผูบ้ริหำรสูงสุดของ
องคก์รเป็นประธำน 

3) คณะฯ มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรทบทวนรำคำ โดยกำรก ำหนดเป็นแผนยทุธศำสตร์ รวมทั้งมีระบบกำร
ติดตำมท่ีแสดงควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้โดยกำรใชส้ัญลกัษณ์สี ท่ีส่ือสำรกนัไดเ้ขำ้ใจทั้งองคก์ร 

ประสิทธิผล (ต้องวดัค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) มีผลลพัธ์หลงักำรปิดระบบบญัชีตน้ทุน ท่ีกระทบยอดเท่ำกนักบัระบบบญัชีทุกเดือน โดยทั้งสอง

ระบบงำนมีกำรส่ง Interface ใหก้บัมหำวทิยำลยัมหิดล ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบทุกเดือน และไดรั้บกำรรับรอง
งบจำกผูต้รวจสอบบญัชีจำกภำยนอกอยำ่งไม่มีเง่ือนไขเป็นเวลำติดต่อกนัเป็นปีท่ี 8 

x 

x 

x 
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2) รำยกำรบริกำรในประกำศอตัรำของคณะฯ ผำ่นกระบวนกำรค ำนวณตน้ทุนอยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น ร้อยละ 
100 โดยทีมบริหำรธุรกิจโรงพยำบำลร่วมกบังำนประเมินตน้ทุนจะประสำนงำนกบัภำควชิำ เพื่อหำคุณ
ลกัษณะเฉพำะของงำนบริกำรนั้นๆ พร้อมทั้งอตัรำเปรียบเทียบ ก่อนจะน ำเขำ้เป็นวำระกำรพิจำรณำใน
คณะกรรมกำรล ำดบัท่ีหน่ึง รำยกำรใดท่ีคณะกรรมกำรมีควำมสงสัย จะถูกน ำออกมำทบทวน
กระบวนกำรเพื่อน ำกลบัเขำ้เสนออีกคร้ังหน่ึง 

3) มีกำรรำยงำนผลประสิทธิภำพของตน้ทุนและอตัรำค่ำบริกำรดว้ยเคร่ืองมือท่ีช่ือวำ่ Charge to Cost Ratio 
ในคณะกรรมกำรระดบับริหำร อยำ่งสม ่ำเสมอทุกเดือน 

4) มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรกำรค ำนวณต้นทุน โดยผลกำรประเมินของภำควิชำ /
หน่วยงำนภำยในคณะฯ อยูใ่นระดบัพึงพอใจดีมำก ไดค้ะแนนเฉล่ีย > 4.5 จำกคะแนนเตม็ 5.0 ต่อเน่ือง 8 
ปี ติดต่อกนั  

กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ จดัใหผู้ส้นใจเขำ้เยีย่มชม “Best-Practices” ขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้   [  ] อนุญำต 
กำรอนุญำตใหมู้ลนิธิฯ บนัทึกวดีีโอผลงำนระหวำ่งท่ีน ำเสนอในวนักำรจดังำนขององคก์รผูส้มคัรน้ีได ้       [  ] อนุญำต 

บทคดัยอ่ 

ช่ือเร่ือง : Governance Costing for Fair Pricing ธรรมำภิบำลตน้ทุนส ำหรับกำรก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรม 

ประวตัิและความเป็นมาโดยย่อ : 
“SIRIRAJ” is beyond a medical school คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีวสิัยทศัน์ ตอ้งกำร

เป็นสถำบนัทำงกำรแพทยข์องแผน่ดิน มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดบัสำกล มีพนัธกิจในกำรจดักำรศึกษำ ท ำ
กำรวจิยั ใหบ้ริกำรทำงวชิำกำร และใหบ้ริกำรทำงกำรแพทยท่ี์มีคุณภำพ คุณธรรม ทนัสมยัไดม้ำตรฐำนสำกล 
สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของประเทศ และน ำมำซ่ึงศรัทธำและควำมนิยมสูงสุดจำกประชำชน รวมทั้งช้ีน ำ
สังคมไทยในดำ้นสุขภำพอนำมยัและคุณภำพชีวติ ผูบ้ริหำรระดบัสูงของคณะฯจำกรุ่นสู่รุ่น มีกำรจดัท ำ
แผนพฒันำคณะฯเพื่อควำมกำ้วหนำ้อยำ่งย ัง่ยนื สืบทอดวิสัยทศัน์ผำ่นค่ำนิยมตำมวฒันธรรมองคก์ร S-I-R-I-
R-A-J แสวงหำโอกำสเผชิญควำมเส่ียงอยำ่งชำญฉลำดในกำรมุ่งสู่วสิัยทศัน์และกำรเติบโตท่ีย ัง่ยนื คณะฯ 
ศึกษำผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมทั้งปัจจยัท่ีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ ไดแ้ก่ กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ กำรคำดกำรณ์
อนำคต ผลกำรศึกษำวจิยัทำงกำรตลำด กำรจดัโครงสร้ำงองคก์ร กำรก ำหนดหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบของ
หน่วยงำนและเจำ้หนำ้ท่ี กำรออกแบบระบบงำนกำรปรับกระบวนกำรท ำงำน ใชป้ระโยชน์จำกสำรสนเทศ
ในกำรตดัสินใจ สนองควำมตอ้งกำรทุกภำคส่วนท่ีทวเีพิ่มข้ึนตำมกำรเปล่ียนแปลงทั้งปัจจยัภำยในและ
ภำยนอก ไดแ้ก่ รูปแบบกำรใหบ้ริกำร ควำมคำดหวงัผูรั้บบริกำร ทรัพยำกรท่ีมีจ ำกดัภำยใตป้ริมำณคนไข้
มหำศำล ควำมผำสุกของบุคลำกร ขำนรับนโยบำยสุขภำพภำครัฐ สภำพแวดลอ้มในกำรแข่งขนัและภำวะ
เศรษฐกิจ กำรมีธรรมิบำลตน้ทุนเพื่อกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรท่ีเป็นธรรมของสังคม เพื่อสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์คณะฯ  

x 

x 
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กำรพฒันำระบบงำนตน้ทุนเพื่อกำรจดักำรขอ้มูลตน้ทุน ท ำให้คณะฯ สำมำรถค ำนวณตน้ทุน
เพื่อใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรถูกตอ้ง เหมำะสม เป็นธรรมต่อผูรั้บบริกำร ช้ีน ำ
สังคม (ค่ำบริกำรไม่สูงเกินไป) และเพียงพอต่อกำรพฒันำงำนของคณะฯ กระบวนกำรธรรมำภิบำลตน้ทุน
ส ำหรับกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำรท่ีเป็นธรรม ไดแ้ก่ 

1. ใช้ข้อมูลพืน้ฐานในการค านวณต้นทุนทีถู่กต้อง เช่ือถือได้ ตรงตามวตัถุประสงค์  
คณะฯ สร้ำงควำมร่วมมือเพื่อให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและตน้ทุนเหมำะสม ไหลเขำ้ระบบ SAP-Costing 

ตรงตำม Period และ Cost Center สร้ำงขอ้มูลตั้งตน้ท่ีแน่ใจว่ำมีควำมเท่ียงตรง เพื่อให้กำรค ำนวณตน้ทุนมี
ควำมถูกตอ้ง ตั้งแต่กระบวนกำรจดัซ้ือยำ/เวชภณัฑ์/วสัดุ/อุปกรณ์ทำงกำรแพทยแ์บบ Central Purchasing 
วิเครำะห์ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนของหน่วยงำนท่ีเสนอขอจดัสรรงบครุภณัฑ์มูลค่ำสูงอย่ำง
เหมำะสม โดยกำรประสำนกบัฝ่ำยนโยบำยและแผนซ่ึงมีหนำ้ท่ีหลกัในกำรวำงแผนประมำณกำรทำงกำรเงิน 

2. ค านวณต้นทุนใน Scenario 3 แบบ  
ดว้ยกำรประสำนงำนภำควชิำ งำนประเมินตน้ทุนจะท ำกำรค ำนวณและวเิครำะห์ตน้ทุน ใน 3 

Scenarios (Plan/ Best/ Worse) เพื่อสร้ำงทำงเลือกในกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำร มีกำรใชเ้คร่ืองมือในกำร
ค ำนวณ ตลอดจนกำรเรียนรู้จดัเก็บสั่งสม แลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำนของบุคลำกรทั้งภำยใน
และภำยนอกคณะฯ เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรใหพ้ฒันำอยำ่งต่อเน่ือง เนน้หลกักำร 6 S (Smart, Smooth, 
Slim, Speed, SIRIRAJ Culture and Sufficient Economy) 

3. มีการสร้างแนวทางปฏิบัติ/ แบบแผนในการก าหนดอตัรา  
โดย เม่ือค ำนวณตน้ทุนเสร็จส้ิน จะเขำ้สู่กระบวนกำรก ำหนดอตัรำ กำรท ำงำนจะเปล่ียนจำกกำร

ท ำงำนตำมแนวด่ิง (Organization chart team) แบบ Cross Functional Team ตั้งแต่ Front to Back Team, ทีม
สำรสนเทศ และทีมนิติกร จดัเตรียมขอ้มูลท่ีจ ำเป็น ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อควำมพร้อมในกำรเขำ้สู่
กระบวนกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำร 

4. การประกาศใช้อตัราแบบธรรมาภิบาล  
กำรพิจำรณำอตัรำค่ำบริกำรจะตอ้งผำ่นมติของ 3 คณะกรรมกำรระดบับริหำร โดยมีกำรพิจำรณำ

ทั้งอตัรำท่ีตอ้งกำรประกำศใช ้เพื่อสะทอ้นให้ฐำนขอ้มูลภำครัฐมีขอ้มูลอตัรำค่ำบริกำรท่ีถูกตอ้ง ทนัสมยัตำม
ควำมเป็นจริง รวมถึง ดว้ยวสิัยทศัน์ของคณะฯ ท่ีมุ่งควำมเป็นโรงพยำบำลของแผน่ดิน ก็มีกำรพิจำรณำอตัรำ
ส่วนลดส ำหรับผูรั้บบริกำรท่ีไม่สำมำรถรับภำระค่ำใช้จ่ำยได ้และกำรออกแบบกระบวนกำรรับส่วนลดท่ี
ผูรั้บบริกำรเขำ้ถึงไดอ้ยำ่งแทจ้ริง 

5. การทบทวนอตัราค่าบริการ 



 

  4 

มีกำรก ำหนดในขอ้ตกลงกำรปฏิบติังำน (Performance Agreement) ระหว่ำงภำควิชำ/หน่วยงำน 
กบัคณะฯ ว่ำจะตอ้งมีกำรทบทวนอตัรำค่ำบริกำรทุก 3 ปี เพื่อให้อตัรำท่ีประกำศใช้มีควำมทนัสมยั โดย
ค ำนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก  

 
รูปท่ี 1 แสดงขั้นตอนและองคป์ระกอบของกระบวนกำรธรรมำภิบำลดำ้นตน้ทุนเพื่อกำรก ำหนด

อตัรำท่ีเป็นธรรม 
1. บทสรุปผู้บริหาร (1 หน้า) 

โรงพยำบำลศิริรำช โรงพยำบำลแห่งแรกของประเทศไทย ซ่ึงด ำรงอยูเ่คียงคู่คนไทย จวบจน
ปัจจุบนั รวมระยะเวลำกวำ่ 129 ปี คณะฯ ตอ้งกำรกำ้วไปสู่ควำมสถำบนัทำงกำรแพทยข์องแผน่ดิน มุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศในระดบัสำกล ท่ีเป็นมำกกวำ่ค ำวำ่โรงพยำบำล  เพื่อใหป้ระชำชนชำวไทยไดเ้ขำ้ถึงบริกำรทำง
กำรแพทยท่ี์เหมำะสม ไดม้ำตรฐำน อยำ่งเท่ำเทียม อีกทั้งยงัตอ้งมีคุณภำพในระดบัสำกล จึงจ ำเป็นอยำ่งยิง่ท่ี
จะตอ้งมี “ธรรมำภิบำลตน้ทุนส ำหรับกำรก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรม” ซ่ึงเกิดไดเ้น่ืองจำกกำรบริหำรจดักำร
ของคณะฯ ดงัน้ี 

1. กำรจดักำรกระบวนกำรจดักำรตน้ทุน ตั้งแต่ ขอ้มูลท่ีไหลเขำ้ระบบตน้ทุน ควำมมีประสิทธิภำพ

ทำงดำ้นระบบบญัชีตน้ทุน ท่ีมีขอ้มูลเท่ำและกระทบกนัไดก้บัระบบบญัชีแบบเกณฑพ์ึงรับ-พึงจ่ำย

ของคณะฯ ซ่ึงไดรั้บกำรรับรองงบกำรเงินจำกผูส้อบบญัชีจำกภำยนอกมำเป็นเวลำ 4 ปีติดต่อกนั  
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2. กระบวนกำรก ำหนดรำคำท่ีเนน้ควำมโปร่งใส ควำมมีส่วนร่วมของคณะกรรมกำรทั้ง 3 คณะฯ ซ่ึง

เป็นตวัแทนจำกทุกวชิำชีพท่ีร่วมกนัพิจำรณำ “รำคำ” ในมุมมองตำมหลกัวชิำชีพ จนเกิดรำคำท่ีเป็น

ธรรมต่อสังคม 

3. กำรทบทวนควำมเหมำะสมของรำคำขำย โดยกำรทบทวนตั้งแต่กระบวนกำรตน้ทุน 

 
รูปท่ี 2 แสดงกระบวนกำรบริหำร 3 ดำ้น เพื่อใหเ้กิดวงจรธรรมำภิบำลตน้ทุนเพื่อกำรอตัรำท่ีเป็นธรรม 
2. ข้อมูลเกีย่วกบัหน่วยงานของท่าน 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำลมีวสิัยทศัน์ ท่ีมุ่งหวงัเป็นสถำบนัทำงกำรแพทยข์องแผน่ดิน 
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศระดบัสำกล มีพนัธกิจในกำรจดักำรศึกษำ เพื่อผลิตบุคลำกรกำรแพทยทุ์กระดบั สร้ำง
บณัฑิตใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ มีคุณภำพ ควบคู่กบัคุณธรรม ส่งเสริมกำรท ำวิจยัเพื่อสร้ำงองคค์วำมรู้ 
ถ่ำยทอดและปรับใชเ้ทคโนโลยทีำงกำรแพทยจ์ำกนำนำชำติใหมี้ควำมเหมำะสมและเขำ้กนัไดก้บัประชำชน
ชำวไทย ใหบ้ริกำรวชิำกำรแก่ประชำชน สร้ำงและส่งเสริมสุขภำพ เพื่อใหเ้กิดควำมรู้ในกำรดูแลตนเอง และ
กำรป้องกนัโรคในชุมชน รวมทั้งจดัใหมี้บริกำรทำงกำรแพทย ์ โดยบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพ มีกำรน ำงำนวจิยัมำ
พฒันำ จนสำมำรถเกิดเป็นแนวทำงกำรปฏิบติัรักษำท่ีเป็นเลิศ มีกำรเรียนกำรสอนถ่ำยทอดควำมรู้
ประสบกำรณ์ สู่นกัศึกษำทุกระดบั เพื่อใหป้ระชำชนชำวไทยไดรั้บบริกำรท่ีมีคุณภำพในระดบัสำกลอยำ่ง
เหมำะสม สมเหตุสมผล น ำมำซ่ึงศรัทธำและควำมนิยมสูงสุดจำกประชำชน รวมทั้งช้ีน ำสังคมไทยในดำ้น
สุขภำพอนำมยัและคุณภำพชีวติ 

 

1. กระบวนการจัดท าต้นทุน 

 

2. กระบวนการก าหนดราคา 

3. กระบวนการทบทวนราคา 
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ผูบ้ริหำรระดบัสูงของคณะฯ จำกรุ่นสู่รุ่น มีกำรจดัท ำแผนพฒันำคณะฯ เพื่อควำมกำ้วหนำ้อยำ่ง
ย ัง่ยนืสืบทอดวสิัยทศัน์ผำ่นค่ำนิยมตำมวฒันธรรมองคก์ร S-I-R-I-R-A-J มีบริหำรจดักำร เพื่อตอบสนองต่อ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยำ่งไม่หยดุน่ิง มีประสิทธิภำพและเท่ียงธรรม โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ เพื่อ
แสวงหำโอกำสเผชิญควำมเส่ียงอยำ่งชำญฉลำด ในกำรมุ่งวสิัยทศัน์และกำรเติบโตท่ีย ัง่ยนื คณะฯ ศึกษำ
แนวทำงกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งจำกภำยในและภำยนอก ศึกษำปัจจยัท่ีจะ
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ ไดแ้ก่ กำรวำงแผนเชิงกลยทุธ์ กำรคำดกำรณ์อนำคต ผลกำรศึกษำวจิยัทำงกำรตลำดกำร
จดัโครงสร้ำงองคก์ร กำรก ำหนดหนำ้ท่ีของรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงำน มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรท ำงำน
ท่ีสอดคลอ้งและสอบทำนกนั มีกำรออกแบบระบบงำน กำรปรับกระบวนกำร กำรพฒันำระบบอยำ่งไม่หยดุ
น่ิงภำยใตข้อ้จ ำกดัท่ีเผชิญอยู ่ มีกำรน ำระบบสำรสนเทศมำใชง้ำน เพื่อก่อใหเ้กิดสำรสนเทศ (Information) ท่ี
น ำมำใชป้ระโยชน์ประกอบกำรตดัสินใจไดอ้ยำ่งรวดเร็ว บริหำรจดักำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรทุกภำค
ส่วน ท่ีนบัวนัจะทวเีพิ่มข้ึนตำมกำรเปล่ียนแปลงทั้งปัจจยัภำยในและปัจจยัภำยนอกไดแ้ก่ รูปแบบกำร
ใหบ้ริกำร ควำมคำดหวงัผูรั้บบริกำร ทรัพยำกรท่ีใช ้ ปริมำณผูป่้วยผูรั้บบริกำร บุคลำกรกำรแพทย ์ ภำวะ
สุขอนำมยัของประชำชน นโยบำยภำครัฐ สภำพแวดลอ้มในกำรแข่งขนัและภำวะเศรษฐกิจ  

พ.ศ.2544 คณะฯ จดัตั้ง “หน่วยประเมินตน้ทุน” มอบหมำยใหเ้ป็นหน่วยงำนท่ีด ำเนินกำรดำ้นบริหำร
จดักำรตน้ทุน และบญัชีตน้ทุน 

พ.ศ. 2548 คณะฯ น ำระบบ E-R-P (Enterprise Resource Planning) ประยกุตใ์ช ้ (ใช ้ SAP) มีกำร
ปรับเปล่ียนเกณฑก์ำรรับรู้ทำงบญัชี จำกเกณฑเ์งินสด เป็นเกณฑพ์ึงรับพึงจ่ำย โดย 1 ใน 
Module ของ SAP ท่ีคณะฯ น ำมำใช ้คือ ระบบงำนตน้ทุน (Costing: SAP-CO) หลงักำรน ำ
ระบบงำน SAP-CO มำใช ้ งำนประเมินตน้ทุนไดรั้บมอบหมำยใหเ้ป็นผูดู้แลระบบ มีกำร
วำงแผนและกำรออกแบบในระบบงำน SAP-CO ร่วมกบับริษทัท่ีปรึกษำซ่ึงมีประสบกำรณ์
ในกำรจดัท ำกระบวนกำรดำ้นตน้ทุน และในปี 2549 คณะฯ สำมำรถออกผลกำรด ำเนินงำน
ตำมพนัธกิจจำกระบบงำน SAP-CO ไดส้ ำเร็จ และไดมี้กำรพฒันำรูปแบบของรำยงำนต่ำงๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบริหำรจดักำรตน้ทุนอีกมำกมำย เช่น รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนรำย
ภำควชิำ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรในระดบัหลกัสูตร ประเภทผูป่้วย สิทธิกำรรักษำ รำย
กลุ่มโรคร่วม (DRGs) และประเภทงำนวิจยั เป็นตน้ 
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รูปท่ี 3 แสดงขั้นตอนกำรพฒันำระบบงำนตน้ทุนตั้งแต่ปี 2545 จนปัจจุบนั 

พ.ศ. 2552 จำกควำมส ำเร็จในกำรใชร้ะบบงำน SAP-CO คณะฯ ไดพ้ฒันำต่อเน่ืองไม่หยดุย ัง่ โดยน ำ
ระบบ data warehouse มำประยกุตใ์ช ้ เพื่อให้เกิดระบบกำรรำยงำนท่ีทนัสมยั ง่ำยต่อกำร
เขำ้ถึง และใชป้ระกอบกำรตดัสินใจไดอ้ยำ่งรวดเร็ว งำนประเมินตน้ทุนน ำขอ้มูลดำ้น 
Operation ต่ำงๆ อำทิ สถิติผูป่้วย สิทธิกำรรักษำ จ ำนวนนกัศึกษำแยกตำมหลกัสูตรชั้นปี 
ฯลฯ จำกระบบ Data warehouse มำประมวลผลร่วมกบัขอ้มูลทำงดำ้นกำรเงินกำรคลงัจำก
ระบบงำน SAP-CO ท ำใหเ้กิดสำรสนเทศ (Information) ท่ีสนบัสนุนใหค้ณะฯ สำมำรถ
น ำไปใชใ้นกำรบริหำรงำน น ำไปใชใ้นกำรวำงแผนกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื 

พ.ศ. 2559-2560  คณะฯ เล็งเห็นถึงควำมส ำคญัของสำรสนเทศท่ีมีคุณค่ำมหำศำล จึงมีกำรน ำโปรแกรม 
Tableau เพื่อมำใชใ้นกำรออกรำยงำนท่ีมีควำมละเอียดในระดบั Line item ซ่ึงท ำใหง้ำน
ประเมินตน้ทุนสำมำรถวิเครำะห์ประสิทธิภำพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) 
กำรใชป้ระโยชน์ในทรัพยำกร (Utilization) สร้ำง Information ท่ีมีประโยชน์ต่อกำรพฒันำ
องคก์ร เกิดกระบวนกำรพฒันำระบบบริหำรจดักำรตน้ทุนเพื่อกำรจดักำร ท่ีโดดเด่นมำก ทั้ง
ภำยในคณะฯ มหำวทิยำลยั และระดบัชำติ 

 

Thailand Quality Class 
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นอกจำกภำระงำนดำ้นกำรจดัท ำรำยงำนบญัชีบริหำรเพื่อตอบสนองต่อลูกคำ้ภำยในแลว้ งำน
ประเมินตน้ทุนมีภำรกิจหลกัส ำคญัในเร่ืองของกำรค ำนวณตน้ทุนเพื่อใชใ้นกำรก ำหนดรำคำขำย ผูรั้บบริกำร
ทั้งท่ีไดแ้ก่ ภำควชิำ/หน่วยงำน ผูป่้วย และกองทุนสุขภำพ 

 
รูปท่ี 4 แสดงกระบวนกำรไหลของขอ้มูลจำกระบบ Front จนถึงระบบ SAP และ SAP-CO 

3. การเรียนรู้ ความคาดหวงั ของลูกค้าของกระบวนการที่น าเสนอ 
งำนประเมินตน้ทุนมีภำรกิจดำ้นกำรสนบัสนุน ขอ้มูล สำรสนเทศ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำร

บริหำรองคก์ร หน่ึงในภำรกิจหลกัท่ีส ำคญัคือ กำรค ำนวณตน้ทุนเพื่อประกอบกำรก ำหนดอตัรำค่ำบริกำร 
โดยเรำไดจ้  ำแนกกลุ่มลูกคำ้ของกระบวนกำรธรรมำภิบำลตน้ทุนส ำหรับกำรก ำหนดรำคำท่ีเป็นธรรม ดงัน้ี 

กลุ่มลูกคำ้ ควำมคำดหวงัของลูกคำ้ กำรส่งมอบผลงำน 
ลูกคำ้ภำยใน   
1. ผูบ้ริหำร 1.1) ขอ้มูลดำ้นบญัชีตน้ทุนท่ีกระทบยอด

เท่ำกบัระบบบญัชี และระบบบญัชีท่ี
ไดรั้บกำรรับรองงบกำรเงินจำกผู ้
ตรวจสอบภำยนอก 
1.2) ขอ้มูลดำ้นกำรเงินกำรคลงัถูกตอ้ง 
รวดเร็วน่ำเช่ือถือ 
1.3) ขอ้มูลดำ้นสำรสนเทศตน้ทุนเพื่อ
กำรบริหำรท่ีทนัสมยั Up to date สำมำรถ
ใหข้อ้มูลตน้ทุนตรงตำมมุมมองท่ี
ผูบ้ริหำรสนใจ 

 ดูแลและควบคุมใหเ้กิดกระบวนกำร
ตรวจสอบรำยกำรทำงบญัชีใน
ระบบงำนตน้ทุน เพื่อใหข้อ้มูลทั้ง
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึน ระบุได้
ตรงตำมรหสัหน่วยงำน ตรงตำม 
Period  

 สร้ำงเคร่ืองมือติดตำมคือสัดส่วน
ระหวำ่งรำยไดต่้อตน้ทุน (Charge to 
cost ratio: CCR)  เพื่อใหก้ำรติดตำม
เป็นไปอยำ่งเป็นระบบ  



 

  9 

กลุ่มลูกคำ้ ควำมคำดหวงัของลูกคำ้ กำรส่งมอบผลงำน 
1.4) กำรบริหำรตน้ทุนท่ีครบวงจร มีทั้ง
กระบวนกำร ค ำนวณตน้ทุน กำรก ำหนด
รำคำ และกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ 
1.5) กำรค ำนวณตน้ทุนท่ีวอ่งไว ทนัต่อ
งำนบริกำรท่ีปรับเปล่ียนตำมเทคโนโลยี
ใหม่ 
1.6) กำรบริหำรทรัพยำกร เพื่อให้เกิด
อรรถประโยชน์สูงสุด  
1.7) กำรก ำหนดรำคำขำยท่ีเป็นธรรม ไม่
เอำรัดเอำเปรียบสังคม แต่ก็เพียงพอ
ส ำหรับกำรพฒันำเพื่อควำมเป็นเลิศ อยำ่ง
ย ัง่ยนื 

 จดัใหมี้กำรรำยงำน CCR ต่อ
ผูบ้ริหำรอยำ่งสม ่ำสเมอทุกเดือน 

 พฒันำแบบฟอร์มกำรขอรับบริกำร
ค ำนวณตน้ทุน เพื่อช่วยเป็นแนวทำง
ในกำรจดัเตรียมขอ้มูลใหแ้ก่ผูร้้อง
ขอบริกำร เม่ือสำมำรถใหข้อ้มูล
ส ำหรับกำรค ำนวณตน้ทุนท่ี
ครบถว้น กำรค ำนวณตน้ทุนจะ
วอ่งไวข้ึน 

 พฒันำแบบฟอร์มอยำ่งง่ำยในกำร
ช่วยใหห้น่วยงำนภำยในคณะฯ 
สำมำรถค ำนวณควำมคุม้ค่ำในกำร
ลงทุนซ้ือครุภณัฑไ์ดด้ว้ยตนเอง ซ่ึง
คณะกรรมกำรงบประมำณสำมำรถ
ใชข้อ้มูลส่วนน้ี ประกอบกำร
พิจำรณำงบลงทุน เพื่อใหเ้กิดกำร
จดัซ้ือครุภณัฑท่ี์คุม้ค่ำ 

2. ภำควชิำ 2.1) สภำพกำรเงินท่ีคล่องตวั เพียงพอต่อ
กำรลงทุนในเทคโนโลยใีหม่ 
2.2) เทคโนโลยทีำงดำ้นกำรแพทยก์ำร
สำธำรณสุขท่ีทดัเทียมสำกล เพื่อพฒันำ
กำรศึกษำ กำรวจิยั และบริกำรวชิำกำร 
2.3) ประกำศรำคำขำย ท่ีมีควำมเป็น
ธรรม ไม่เอำเปรียบสังคม 
2.4) ประกำศรำคำขำยในระดบัท่ีเป็น
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ไดมุ้่งหวงัผลก ำไร
สูงสุด 
2.5) มีแนวนโยบำยกำรช่วยเหลือผูป่้วย
ยำกไร้ท่ีเป็นกระบวนกำรรูปธรรม ปฏิบติั
ไดจ้ริง ตรงบุคคล 
2.6) ผลกำรค ำนวณท่ีรวดเร็วเหมำะสม

 สนบัสนุนขอ้มูลดำ้นรำยรับและ
รำยจ่ำยแก่ภำควชิำ เพื่อใหเ้ห็นสภำพ
คล่องของตนเองได ้

 วเิครำะห์ตน้ทุนต่อหน่วย 
เปรียบเทียบกรณีทำงเลือก เพื่อเสนอ
ต่อภำควชิำ ถึงทำงเลือกในกำร
ด ำเนินงำนท่ีเหมำะสม 

 ร่วมมือจดัท ำฐำนขอ้มูล (Master 
data) เพื่อใหเ้กิดกำรติดตำมตน้ทุน
และรำคำขำยไดอ้ยำ่งเป็นระบบ 

 เปรียบเทียบ Actual cost กบั 
Standard cost (Planning cost) เพื่อ
วเิคระห์ควำมต่ำงวำ่เกิดจำก Price 
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กลุ่มลูกคำ้ ควำมคำดหวงัของลูกคำ้ กำรส่งมอบผลงำน 
กบัสภำพปัจจุบนั 
2.7) กำรค ำนวณตน้ทุนท่ีเหมำะสมมีกำร
แบ่งตน้ทุนตำมสัดส่วนภำระงำนตำม
พนัธกิจท่ีถูกตอ้ง 

variance หรือ Quantity variance 
 ติดตำมตน้ทุนในระบบอยำ่งต่อเน่ือง 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดตน้ทุนท่ีตรงพนัธ
กิจเพิ่มข้ึน ลดกำรปันส่วนตน้ทุน 

 ท ำกำรทบทวนเกณฑก์ำรปันส่วน
ตน้ทุน โดยสร้ำงควำมร่วมมือกบั
หน่วยงำนผูปั้นตน้ทุนออกและ
หน่วยงำนท่ีรับตน้ทุน 

3. คณะกรรมกำร
ก ำหนดรำคำ  

- คณะกรรมกำร
บริหำร
โรงพยำบำล/
คณะกรรมกำร
โรงเรียนแพทย ์

- คณะกรรมกำร
บริหำรคณะฯ 

- คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯ 

3.1) ตน้ทุนท่ีเหมำะสม เท่ียงตรง 
3.2) ตน้ทุนท่ีท ำใหก้ำรก ำหนดรำคำ
สำมำรถแข่งขนัในตลำดได ้
3.3) ตน้ทุนท่ีผลกัดนัให้เกิดรำคำขำยท่ี
เพียงพอต่อกำรพฒันำศกัยภำพของคณะฯ 
ใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ควำมเป็นเลิศทั้ง 4 
พนัธกิจ 
3.4) ตน้ทุนท่ีเม่ือก ำหนดรำคำขำยแลว้
สำมำรถตอบค ำถำมสังคมได ้
3.5) ขอ้มูลดำ้นตน้ทุน และรำคำ
เทียบเคียง รวมทั้งองคป์ระกอบส ำคญั
อ่ืนๆ ท่ีพึงมี เพื่อสนบัสนุนใหเ้กิดกำร
ตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง 
3.6) ตน้ทุนท่ีเม่ือก ำหนดรำคำขำย มี
ควำมเป็นธรรมต่อประชำชน 
3.7) ขอ้มูลรำคำขำย ท่ีสะทอ้นตน้ทุนท่ี
แทจ้ริง และมีน ้ำหนกัผลกัดนัท่ีมำกพอ 
เพื่อใหเ้กิดนโยบำยระดบัประเทศ 

 ค ำนวณตน้ทุนใน 3 สถำนกำรณ์  
1) สถำนกำรณ์ท่ีเป็นปกติ  
2) สถำนกำรณ์ท่ีมีผูรั้บบริกำรมำก  
3) สถำนกำรณ์ท่ีมีผูรั้บบริกำรนอ้ย 
เพื่อใหก้ำรก ำหนดรำคำขำยเกิดควำม
ยดืหยุน่ 

 ร่วมมือกบัทีมบริหำรธุรกิจ
โรงพยำบำลเพื่อสนบัสนุนให้
ขั้นตอนของกำรก ำหนดรำคำขำย
รำบร่ืน โดยมีกำรส่ือสำรใหภ้ำควชิำ
ทรำบถึงกำรเตรียมขอ้มูลคู่เทียบ ซ่ึง
สำมำรถด ำเนินกำรคู่ขนำนกบั
กระบวนกำรค ำนวณตน้ทุน 
 

4. คณะกรรมกำร
พิจำรณำกำรน ำ
เวชภณัฑม์ำใชใ้น
โรงพยำบำลและ
คณะกรรมกำร

4.1)  ตอ้งกำรบทวเิครำะห์ควำมคุม้ค่ำ
เปรียบเทียบกรณีน ำเวชภณัฑ์ A หรือ B 
เพื่อเป้นขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำ 
4.2)   ตอ้งกำรเกณฑเ์บ้ืองตน้ในกำร
พิจำรณำอนุมติังบลงทุน 

 ประสำนงำนภำควชิำ บริษทัผูค้ำ้ 
(Vendor) เพื่อหำขอ้มูลน ำเสนอบท
วเิครำะห์เปรียบเทียบกำรซ้ือ
เวชภณัฑป์ระเทเดียวกนัแต่ต่ำงยีห่อ้ 
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กลุ่มลูกคำ้ ควำมคำดหวงัของลูกคำ้ กำรส่งมอบผลงำน 
พิจำรณำ
งบประมำณ 

 ใชเ้คร่ืองมือ spreadsheet อยำ่งง่ำย 
ช่วยใหภ้ำควชิำสำมำรถกรอขอ้มูล
และแสดงควำมคุม้ค่ำในกำรลงทุน 
(NPV) ต่อคณะกรรมกำรได ้

ลูกคำ้ภำยนอก   
1. ผูป่้วย
ผูรั้บบริกำร 

1.1) รำคำขำยท่ีสมเหตุสมผลใกลเ้คียง
สภำพตน้ทุนจริง ไม่ไดมุ้่งหวงัผลก ำไร
สูงสุด 
1.2) งำนบริกำรสุขภำพท่ีเช่ือถือได ้
ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยท่ีีเกินกวำ่เหตุ 
1.3) รำคำพอเหมำะ ผูป่้วยสำมำรถมี
ก ำลงัทรัพยพ์อท่ีจะเขำ้ถึงบริกำรได ้
1.4) งำนบริกำรท่ีมีมีควำมสมบูรณ์ 
ครบถว้น และอยูใ่นช่วงเวลำท่ีเหมำะสม 
ไม่ชำ้ 

 ค ำนวณตน้ทุนตำมมำตรฐำนวชิำชีพ 
และมำตรฐำนกำรรักษำกระบวนกำร
รักษำพยำบำล 

 ร่วมประชุมในทีมกำรก ำหนดรำคำ 
ทีมจดัเตรียมร่ำงประกำศ และเตรียม
ควำมพร้อมดำ้นสำรสนเทศระบบ
เก็บเงินค่ำรักษำพยำบำลของ
โรงพยำบำล 

2.กองทุนสุขภำพ 2.1) ควำมอยูร่อดของกองทุน 
2.2) ควำมผำสุกดำ้นสุขภำวะสุขภำพ 
กำรสำธำรณสุข ของประชำชน 

 ค ำนวณตน้ทุนตำมมำตรฐำนวชิำชีพ
บญัชี 

 สะทอ้นขอ้มูลตน้ทุนแก่กองทุน
สุขภำพ 

ตอ้งมีกำรรักษำสมดุลระหวำ่งลูกคำ้ภำยนอกและลูกคำ้ใน โดยจุดสมดุลคือจุดท่ีมีรำคำท่ี
เหมำะสม เหมำะสมทั้งในมุมมองของผูรั้บบริกำร โรงพยำบำล/ภำควชิำผูใ้หบ้ริกำร และกองทุนสุขภำพ 
รำคำท่ีกล่ำวถึง เกิดจำกกระบวนกำรท ำงำนดำ้นตน้ทุนท่ีมีกำรควบคุมตั้งแต่ตน้ทุนท่ีไหลเขำ้มำในระบบ 
ผำ่นกระบวนกำรจดัสรรปันส่วนตน้ทุนไปตำมผลผลิต ตำมเกณฑ ์(Cost driver) ท่ีเหมำะสม และเป็นท่ีตกลง
ร่วมกนั ระหวำ่งผูปั้นตน้ทุนและผูรั้บตน้ทุนท่ีปันส่วน รวมถึงพยำยำมใหเ้กิดตน้ทุนท่ีตรงต่อผลผลิตมำก
ท่ีสุด เพื่อลดกำรปันส่วน 
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รูปท่ี 5 แสดงกำรรักษำสมดุลระหวำ่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4. กระบวนการและวธีิการปฏิบัติในอดีตเปรียบเทียบปัจจุบัน 

ในอดีตเม่ือ 15 ปีท่ีแลว้ กำรก ำหนดรำคำขำยมิไดอ้ำ้งอิงตำมตน้ทุนท่ีค ำนวณ จะเป็นกำร
ก ำหนดรำคำขำยตำมท่ีกองทุนสุขภำพเป็นผูก้  ำหนดไว ้ ซ่ึงท ำใหเ้ม่ือเวลำผำ่นไป เม่ือกองทุนสุขภำพยงัไม่ได้
ประกำศรำคำขำยท่ีทนัสมยั จึงท ำใหผู้ใ้หบ้ริกำรขำดสภำพคล่อง 

ต่อมำในปี 2544 เม่ือคณะฯ จดัตั้ง “หน่วยประเมินตน้ทุน” (ในเวลำต่อมำ ไดเ้ปล่ียนเป็น “งำน
ประเมินตน้ทุน) และมอบหมำย หน่ึงภำรกิจหลกัคือ กำรจดัท ำตน้ทุนเพื่อประกอบกำรก ำหนดอตัรำ โดยกำร
ค ำนวณตน้ทุนเพื่อกำรก ำหนดรำคำขำยในคร้ังนั้น เป็นกำรร้องขอขอ้มูลจำกตน้เร่ือง โดยร้องขอในทุก
องคป์ระกอบของตน้ทุน ซ่ึงจะขอกล่ำวแยกถึงกระบวนกำรและวธีิปฏิบติัในอดีต เปรียบเทียบกบั
กระบวนกำรปัจจุบนั ดงัน้ี 
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กระบวนกำร/ 
องคป์ระกอบ 

วธีิปฏิบติัในอดีต วธีิปฏิบติัในปัจจุบนั 

1) ค่ำแรง  หมำยถึง 
ค่ำจำ้ง เงินเดือน 
ค่ำตอบแทน ท่ี
คณะฯจ่ำยแก่ใชเ้วลำ
ในกำรท ำงำนค่อ
ผูป้ฏิบติังำนเพื่อให้
ท ำงำนใหก้บัคณะฯ 

 เม่ือตอ้งกำรค ำนวณตน้ทุน จะ
สอบถำมจำกหน่วยงำนตน้เร่ือง  

 ขำดขอ้มูลค่ำแรงบำงส่วน เช่น เงิน
จ่ำยสมทบประกนัสังคม เงินสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เน่ืองจำก เป็น
เงินสมทบท่ีคณะฯจ่ำย โดย
ผูป้ฏิบติังำนมิไดรั้บทรำบโดยตรง 

 ใชข้อ้มูลค่ำแรงซ่ึงแยกตำมศูนย์
ตน้ทุน และแยกตำมประเภท
บุคลำกรตำมรหสับญัชี 

 ไดข้อ้มูลค่ำแรงท่ีคณะฯ เป็นผูจ่้ำย
ครบถว้น 

 ไดข้อ้มูลตรงตำม Period 
 สำมำรถแยกขอ้มูลค่ำแรงไดเ้ป็น

เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง เงิน
สวสัดิกำร เงินค่ำล่วงเวลำ/ค่ำเวร 
และเงินสมทบจำกคณะฯ 

2) ค่ำวสัดุส้ินเปลือง 
หมำยถึง วสัดุ
กำรแพทย ์เวชภณัฑ ์
ท่ีใชแ้ลว้ หมดไป 
ส่วนใหญ่มีอำยกุำร
ใชง้ำนต ่ำกวำ่ 1 ปี 
โดยขอ้มูลวสัดุ
ส้ินเปลืองท่ีน ำมำใช้
ค  ำนวณตน้ทุนน้ี 
ไม่ได้หมายรวมถึง 
ค่ำยำ/เวชภณัฑ์/
อุปกรณ์กำรแพทย์
แบบซ้ือมำขำยไปท่ี
ผูรั้บบริกำรไดจ่้ำย
ช ำระไปแลว้ 

 หน่วยงำนตน้เร่ืองตอ้งเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูล 

 ขอ้มูลอยูใ่นรูปกำรจดไวใ้นสมุดจด
บนัทึก ยงัไม่มีกำรใชร้ะบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

 กำรน ำขอ้มูลมำใชง้ำนจะเป็นกำร
สืบคน้ท่ีละรำยกำร ซ่ึงในเวลำต่อมำ 
พบวำ่ มีควำมคลำดเคล่ือนดำ้น
จ ำนวนและมูลค่ำต่อหน่วย  

 ยงัไม่มีกระบวนกำรจดัซ้ือแบบรวม
ศูนย ์ท ำใหร้ำคำทุนของวสัดุ/
เวชภณัฑใ์นแต่ละส่วนงำนของ
คณะฯ รำคำทุนไม่เท่ำกนั ซ่ึงส่งผล
ต่อรำคำขำยท่ีจะไม่เท่ำกนัดว้ย ทั้งท่ี
ควรจะเป็นรำคำขำยเดียวกนั เพรำะ
รับบริกำรในสถำนพยำบำลเดียวกนั
ในช่วงเวลำใกลเ้คียงกนั 

 มีรำยกำรวสัดุส้ินเปลืองแยกตำม
ศูนยต์น้ทุน 

 ขอ้มูลอยูใ่นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตรงตำม Period สำมำรถน ำขอ้มูล
ออกมำท ำกำรค ำนวณตน้ทุนได ้

 มีรำคำซ้ือวสัดุทั้งในรูปแบบถวั
เฉล่ีย รำคำของ Lot ท่ีใชจ้ริง 

 วสัดุเดียวกนั จะมี Master data  
เดียวกนั ท ำใหร้ำคำซ้ือของทุกศูนย์
ตน้ทุนเป็นรำคำเดียวกนั 

 กำรจดัซ้ือวสัดุเป็นไปแบบรวม
ศูนยก์ลำง ท ำใหเ้กิดอ ำนำจกำร
ต่อรองรำคำ และคณะฯ ไดร้ำคำ
ซ้ือท่ีสมเหตุสมผล 

 คณะฯ ท ำกำรจดัซ้ือแบบรวมศูนย ์
และไดพ้ิจำรณำรำยกำรวสัดุและ
ลดควำมแตกต่ำงดำ้นยีห่อ้ลงได ้
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กระบวนกำร/ 
องคป์ระกอบ 

วธีิปฏิบติัในอดีต วธีิปฏิบติัในปัจจุบนั 

3) ค่ำลงทุน หมำยถึง 
ครุภณัฑอุ์ปกรณ์ 
ส่ิงก่อสร้ำง ท่ีมีอำยุ
กำรใชง้ำนนำนกวำ่ 
1 ปี 

 มูลค่ำครุภณัฑถื์อตำมระบบทะเบียน
ทรัพยสิน ซ่ึงเป็นกระดำษ  

 กำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมอำยกุำร
ใชง้ำนท ำเป็นคร้ังๆ ตำมรอบท่ี
ตอ้งกำรศึกษำตน้ทุน  

 ครุภณัฑเ์ก่ำบำงรำยกำรไม่มีกำร
บนัทึกรำคำซ้ือไวแ้ลว้ จึงตอ้งใชก้ำร
ประมำณตำมรำคำเฉล่ียของครุภณัฑ์
ประเภทเดียวกนันั้นแทน 

 มีระบบทะเบียนครุภณัฑแ์ยกตำม
ศูนยต์น้ทุนและแยกตำมพนัธกิจ
ของแต่ละศูนยต์น้ทุน 

 ครุภณัฑแ์ต่ละรำยกำรจะถูกส ำรวจ
ทุกปี ท ำใหเ้กิดกำรโอนครุภณัฑ ์
เปล่ียนสถำนท่ีตั้งครภณัฑท่ี์ถูกตอ้ง
ตรงตำมสภำพเป็นจริง 

 คณะฯจดัใหมี้กรรมกำรพิจำรณำ
งบประมำณเป็นผูค้ดักรองและ
อนุมติักำรซ้ือครุภณัฑข์องภำควชิำ 
จึงท ำใหเ้กิดกำรให้ภำควชิำท่ี
เช่ียวชำญเป็นเจำ้ภำพในกำร
คดัเลือกคุณสมบติั เช่น ฝ่ำยวิจยั
เป้นเจำ้ภำพในกำรซ้ือกลอ้ง
จุลทรรศน์ เป็นตน้ 

4) ค่ำโสหุย้กำรผลิต
หรือค่ำบริหำร
จดักำร หมำยถึง 
ค่ำใชจ่้ำยของ
หน่วยงำนสนบัสนุน
และหน่วยบริหำร 
ซ่ึงช่วยใหห้น่วยงำน
บริกำรสำมำรถ
ท ำงำนได ้

 ใชก้ำรประมำณตำมระบบบญัชีท่ี 
10% ของตน้ทุนตรง (ค่ำแรง  + ค่ำ
วสัดุส้ินเปลือง + ค่ำลงทุน) 

 มีกำรปันส่วนระบบ SAP-CO ทุก 
Period จึงรับรู้ค่ำบริหำรจดักำรทุก
เดือน และสำมำรถท ำกำรติดตำม
และควบคุมได ้
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กระบวนกำร/ 
องคป์ระกอบ 

วธีิปฏิบติัในอดีต วธีิปฏิบติัในปัจจุบนั 

5) โปรแกรมและ
ฐำนขอ้มูลท่ีน ำมำ
ค ำนวณตน้ทุน 

 ศึกษำตน้ทุนเปรียบเทียบ 2 วิธี 
Bottom upและ Top down พบวำ่ ทั้ง
สองวธีิใหผ้ลลพัธ์ของตน้ทุนต่อ
หน่วยท่ีต่ำงกนั  

 ตอ้งมีกำรพฒันำโปรแกรมกำรเก็บ
ขอ้มูลตน้ทุนเอง ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ี
ยงัไม่ครบวงจร  

 ใชฐ้ำนขอ้มูลจำกระบบ SAP-CO 
 คณะฯไดก้ ำหนดใหทุ้กๆ รำยได้

และค่ำใชจ่้ำย ตอ้งมีกำรระบุศูนย์
ตน้ทุน จึงท ำใหข้อ้มูลในระบบ 
SAP-CO ตรงกบัระบบบญัชี ซ่ึง
ไดรั้บกำรรองรับงบจำกผู ้
ตรวจสอบบญัชีจำกภำยนอก 

 ในกำรค ำนวณตน้ทุนเพื่อกำร
ก ำหนดอตัรำใชว้ธีิกำรค ำนวณ
แบบ Activity based costing ท่ีมี
ภำควชิำเป็นผูก้  ำหนด Productivity 
ไว ้

 สำมำรถติดตำมผลของกำรก ำหนด
รำคำดว้ยกำรใช ้

6) ทีมท ำงำนดำ้น
ตน้ทุน 

 รวบรวมบุคลำกรจำกฝ่ำยกำรแพทย ์
ร่วมกบันกับญัชี เพื่อเร่ิมก่อตั้ง
หน่วยงำน  

 กำรค ำนวณตน้ทุนจดัท ำเป็นรอบปี 
และใชเ้วลำด ำเนินงำนนำน 

 มีกำรจดัหำบุคลำกรจำกองคก์ร
ภำยนอกท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ดำ้นกำรวิเครำะห์บญัชีมำเป็นท่ี
ปรึกษำ ท ำงำนร่วมกนั ถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

 มีกำรจดัหำผูช่้วยคณบดีฝ่ำยกำร
คลงัท่ีมีควำมสำมำรถดำ้น
กำรตลำดและกำรบญัชีมำช่วยดูแล
งำนประเมินตน้ทุน 

 สำมำรถจดัท ำตน้ทุนไดเ้ป็นประจ ำ
ทุกเดือน 

 
5. กระบวนการและวธีิปฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรุงใหม่  

5.1) กำรน ำ SAP-CO มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรระบบงำนตน้ทุน โดยกำรใชโ้ปรแกรม ERP เพื่อใหข้อ้มูล
รำยได ้ ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดไหลเขำ้สู่ระบบบญัชีและมีกำรบนัทึกรหสัหน่วยงำนควบคู่กนัเสมอ 
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(Cost center เป็น Required field) ซ่ึงเม่ือ ออกนอกระบบ และไดรั้บกำรรับรองงบจำกผู ้
ตรวจสอบจำกภำยนอก ระบบงำนบญัชีตน้ทุนจึงเป็นระบบท่ีไดรั้บกำรรับรองดว้ย 

 หลงักำรน ำระบบ SAP-CO มำใชใ้นกำรบริหำรจดักำรตน้ทุน ร่วมกบักำรออกแบบให้ขอ้มูลทั้ง
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยตอ้งมีกำรบนัทืกรหสัหน่วยงำน จึงท ำใหค้ณะฯสำมำรถทรำบตน้ทุนท่ี
แทจ้ริงตำมหน่วยงำนได ้  จนถึงปัจจุบนั งำนประเมินตน้ทุนไดพ้ฒันำให้เกิดกระบวนกำรดำ้น
ตน้ทุน โดย 

 ท ำกำรปันส่วนตน้ทุนตำมเกณฑก์ำรปันส่วน (Cost driver) ท่ีเหมำะสม ซ่ึงเป็นกำรตก
ลงร่วมกนัระหวำ่ง หน่วยงำนผูก้ระจำยตน้ทุนกบังำนประเมินตน้ทุน   

 ทบทวน Cost driver เป็นประจ ำทุกปี 
 มีกำรตรวจสอบและติดตำม (Monitor) ขอ้มูลรำยไดแ้ละตน้ทุนในระบบให้ระบุตรง

หน่วยงำน ตรงช่วงเวลำ (Period) และตรงรหสับญัชี 
 กระตุน้ให้ระบบบญัชีสินทรัพย ์ มีกำรรับสินทรัพยค์รุภณัฑใ์หต้รงตำมหน่วยงำนท่ีใช้

งำนจริง 
 ไดเ้ป็นตน้ทุนตำมพนัธกิจ อีกทั้งยงัมีกระบวนกำรติดตำมตน้ทุนตำมรหสัหน่วยงำน  

ซ่ึงทั้งหมดเป็นกระบวนกำรบริหำรจดักำรตน้ทุน 
• และประโยชน์ทีไ่ด้รับ  

 
รูปท่ี 7 แสดงกำรท ำงำนกำรปิดระบบบญัชีตน้ทุน 

5.2) มีกระบวนกำรควบคุมองคป์ระกอบของตน้ทุน 2 ส่วนหลกั ท่ีมีสัดส่วนท่ีไหลเขำ้ระบบ SAP-CO โดย 
 กระบวนกำรควบคุมตน้ทุนค่ำลงทุน โดยคณะฯ จดัใหมี้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

งบประมำณ ซ่ึงเป็นคณะกรรมกำรท่ีมีบุคลำกรหลำกหลำยวชิำชีพต่ำงสำขำ เป็น
คณะกรรมกำรส ำหรับกำรพิจำรณำกำรจดัซ้ือครุภณัฑ ์ ภำควชิำตอ้งท ำงำนวำงแผนจดัซ้ือ
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ครุภณัฑล่์วงหนำ้ โดยงำนประเมินตน้ทุนมีแบบฟอร์มอยำ่งง่ำย ช่วยในกำรค ำนวณควำม
คุม้ค่ำในกำรลงทุน เพื่อภำควชิำสำมำรถล ำดบัควำมส ำคญัของครุภณัฑ์ตนเอง และช่วยให้
คณะกรรมกำรพิจำรณำงบประมำณใชป้ระกอบกำรตดัสินใจ 

 กระบวนกำรควบคุมตน้ทุนยำ-วสัดุกำรแพทย-์เวชภณัฑ์-น ้ ำยำ-สำรเคมี โดยคณะฯ จดัให่มี
คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรน ำรำยกำรยำ-วสัดุกำรแพทย-์เวชภณัฑ-์น ้ำยำ-สำรเคมี ท่ีจะ
น ำเขำ้มำใชใ้นโรงพยำบำล คณะกรรมกำรชุดน้ีเป็นผูท่ี้ท  ำกำรต่อรอง พิจำรณำกำรวำง
แผนกำรใชง้ำนตน้ทุนส่วนน้ีของภำควชิำ โดยจดัใหแ้ต่ละภำควชิำ มีแผนกำรใชย้ำ-วสัดุ
กำรแพทย-์เวชภณัฑท่ี์มีควำมสอดคลอ้ง 

5.3) มีกำรจดัซ้ือแบบรวมศูนย ์ (Central purchasing) คณะฯ พิจำรณำให้ภำควชิำหน่ึงๆ เป็นผูร้วบรวมควำม
ตอ้งกำรของภำควชิำอ่ืนๆ ท่ีตอ้งกำรกำรใชง้ำนอุปกรณ์ครุภณัฑท่ี์เหมือนๆ กนั วสัดุกำรแพทย-์
เวชภณัฑ์-น ้ำยำ-สำรเคมี ท่ีเหมือนๆ กนั เป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีจดัซ้ือรวม เพื่อให้เกิดอ ำนำจในกำร
ต่อรองรำคำและเกิดควำมเท่ำเทียมของรำคำซ้ือในทุกภำควชิำ 

5.4) คณะฯ มอบหมำยใหง้ำนประเมินตน้ทุนเป็นผูศึ้กษำเปรียบเทียบ เม่ือตอ้งกำรทรำบถึงผลของควำมคุม้ค่ำ
จำกกำรจดักำรท่ีเปล่ียนไป เช่น กำรเปล่ียนจำกกำรซ้ืออุปกรณ์ครุภณัฑเ์ป็นกำรเช่ำ  

5.5) ภำควชิำจดัใหมี้กำรต่อรองกบับริษทัผูค้ำ้ เพื่อให้เกิดส่วนลดในกำรจดัซ้ือวสัดุกำรแพทย ์ โดยส่งมอบ
ส่วนลดท่ีเกิดข้ึน แก่ผูม้ำรับบริกำรใหไ้ดรั้บโอกำสในใชว้สัดุกำรแพทยน์ั้นๆ ในรำคำท่ีมี
ส่วนลด 

5.6) คณะฯ ด ำเนินนโยบำยกำรก ำหนดรำคำขำย โดยให้ทุกๆ รำยกำรตอ้งผำ่นกำรค ำนวณตน้ทุนต่อหน่วย
ก่อน และจดัท ำขอ้ตกลงกบัภำควชิำ เพื่อให้เกิดกำรทบทวนรำคำขำยและตน้ทุนทุกๆ 3 ปี 
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รูปท่ี 8 แสดงโปรแกรมกำรติดตำมขอ้ตกลงดำ้นกำรทบทวนตน้ทุนกบัภำควชิำ 

5.7) กระบวนกำรประกำศรำคำขำย ตอ้งผำ่นกำรพิจำรณำกลัน่กรองของคณะกรรมกำร 3 คณะไดแ้ก่ 
คณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล คณะกรรมกำรบริหำรคณะและคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
ซ่ึงทั้ง 3 คณะกรรมกำรมีกำรพิจำรณำและซกัถำม เพื่อใหเ้กิดรำคำท่ีเท่ียงธรรมและโปร่งใส่ต่อ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งกระบวนกำร 

5.8) คณะฯ จดัใหมี้ทีมท ำงำนโดยเฉพำะในดำ้นน้ี ซ่ึงเกิดจำกกำรประสำนงำนในแนวรำบระหวำ่งทีมใน
โครงสร้ำงองคก์ร (Cross functional team) ได่แก่ หน่วบริหำรธุรกิจโรงพยำบำล ฝ่ำยกำรคลงั 
ฝ่ำยสำรสนเทศ โดยทีมจะด ำเนินงำนประสำนงำน จดัเตรียมขอ้มูลประกอบกำรพิจำรณำรำคำ
ขำย พร้อมทั้งหลงักำรผำ่นมติคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำลแลว้ ตอ้งจดัเตรียมระบบ
สำรสนเทศเพื่อใหเ้กิดกำรท ำงำนไดจ้ริงตำมมติของคณะกรรมกำรบริหำรโรงพยำบำล และ
จดัเตรียมร่ำงประกำศรำคำขำยใหพ้ร้อมต่อกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรชุดถดัไป 
(คณะกรรมกำรบริหำรคณะ และคณกรรมกำรประจ ำคณะ) 

6. การวดัและวเิคราะห์คุณภาพของผลการท างานและประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

กระบวนกำรทั้งหมดท่ีจดัให้มีในขอ้ 5 ก่อให้เกิดผลของกำรท ำงำนและประโยชน์ท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

6.1) เกิดกำรควบคุมตน้ทุน : กำรใชง้ำนระบบ SAP-CO ท ำใหค้ณะฯ รับรู้รำยไดแ้ละตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตำม
ศูนยต์น้ทุน จึงสำมำรถมองเห็นภำพผลกำรด ำเนินงำนทั้งในภำพรวม และกำรเจำะลึกลงรำย
ศูนยต์น้ทุน เปรียบเทียบ แกไ้ขปัญหำ และส่งเสริมกำรท ำงำนไดต้รงจุดเกิดเหตุ 

6.2) กำรควบคุมกระบวนกำรไหลเขำ้ของตน้ทุน ในส่วนองคป์ระกอบของตน้ทุนหลกั 2ส่วน อนัไดแ้ก่ งบ
ลงทุน และงบวดัสุ-เวชภณัฑ์กำรแทพย-์น ้ำยำ-สำรเคมี ท ำใหต้น้ทุนท่ีไหลเวยีนในระบบก่อเกิด
ประโยชน์สูงสุด เกิดควำมคุม้ค่ำในกำรใชง้ำน 

6.3) งำนประเมินตน้ทุนใชเ้คร่ืองมือ Charge to cost ratio (CCR) ในกำรติดตำมผลของกำรก ำหนดรำคำ ซ่ึง
ท ำใหส้ำมำรถวเิครำะห์ และพฒันำต่อยอดใหเ้กิดกำรปิดช่องวำ่งระหวำ่งขั้นตอนในกำร
วำงแผนสถิติกำรท ำงำนในกำรน ำไปก ำหนดรำคำขำย กบัสถิติจริงเม่ือมีกำรด ำเนินงำนแลว้ 
(Actual – Plan variance analysis) รวมถึงคณะฯ จดัใหมี้กำรน ำเสนอ CCR น้ีในท่ีประชุม ซ่ึงมี
ผูบ้ริหำรเป็นคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรสูงสุดของคณะฯ (คณบดี) เป็นประธำน 
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รูปท่ี 9 แสดงเคร่ืองมือ CCR ท่ีใชใ้นกำรติดตำมผลของกำรก ำหนดรำคำ 

6.4) งำนประเมินตน้ทุนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของศูนยต์น้ทุน (ภำควชิำ) ใหภ้ำควิชำไดรั้บทรำบผลกำร
ด ำเนินงำนของตนเอง เป็นประจ ำทุกไตรมำส และภำควชิำสำมำรถเห็นถึงรำยไดข้องภำค
ตนเอง ซ่ึงเกิดจำกกำรวำงแผนสถิติกำรใหบ้ริกำร ท่ีน ำไปค ำนวณตน้ทุนและก ำหนดรำคำขำย 

6.5) คณะฯ ไดส้ร้ำงระบบรำยงำนโดยกำรน ำ Data warehouse มำใช ้ เพื่อใหผู้บ้ริหำรของภำควชิำสำมำรถ
ติดตำมไดด้ว้ยตนเอง ในภำพเดียวกนักบัท่ีคณะฯ ใชใ้นกำรติดตำม รวมทั้งจดัใหมี้กำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมพนัธกิจในท่ีประชุมคณะกรรมกำรเศรษฐกิจ คณะกรรมกำรบริหำรคณะ 
และคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

6.6) คณะฯ และภำควชิำ มีกำรจดัท ำขอ้ตกลงกำรท ำงำนท่ีชดัเจน ในกำรทบทวนตน้ทุนและกำรก ำหนดรำคำ
ทุก 3 ปี เกิดเป็นวงจรคุณภำพ Plan – Do – Check – Act 
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รูปท่ี 9 แสดงขั้นตอนกำรค ำนวณตน้ทุนจนถึงกำรก ำหนดรำคำขำย 

7. ความท้าทายต่อไป  

7.1) กำรวเิครำะห์ตน้ทุน 
 กำรวเิครำะห์ควำมต่ำง Quantity variance และ Price variance เพื่อใหก้ำรจดักำรแกไ้ข กระท ำ

ไดต้รงจุดเกิดเหตุ 
 กำรวเิครำะห์ควำมต่ำงระหวำ่ง Actual กบั Plan cost 
 กำรวเิครำะห์กำรติดตำม Actual – Plan cost ดว้ยเคร่ืองมือ Charge to cost ratio ท่ีลง

รำยละเอียดในระดบัรำยกำรบริกำร 
 กำรเพิ่มกำรวิเครำะห์ตน้ทุนรำยโรค หตัถกำร เพื่อตอบสนองต่อกองทุนสุขภำพตำมแนวโยบำย

ภำครัฐ ให้เกิดควำมเป็นธรรม 

7.2) กำรจดัท ำ Database costing 
 เพื่อใหก้ำรทบทวนตน้ทุน ฉบัไว โดยกำรจดักลุ่มตำมมำตรฐำนของกำรบริกำร 
 กำรทบทวนกำรปรับรำคำตน้ทุน ใหร้วดเร็ว ในปัจจยัท่ีส ำคญั ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำร

เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วจำกภำยนอก 
 กำรเช่ือมต่อขอ้มูลกบัครุภณัฑมู์ลค่ำสูง เพื่อใหเ้กิดวงจรกำรทบทวนตน้ทุนอยำ่งสม ่ำเสมอใน

ทุกๆ กำรพิจำรณำเพื่อกำรอนุมติักำรลงทุนในครุภณัฑมู์ลค่ำสูง 
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7.3) กำรร่วมมือและกำรท ำงำนเป็นเครือข่ำยกบัโรงพยำบำลมหำวทิยำลยัทัว่ประเทศ ใหเ้กิดฐำนขอ้มูลรำคำ
ขำย ในบริกำรเดียวกนั 

 
8. ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และปัจจัยแห่งความส าเร็จทีย่ัง่ยืน 

8.1) กำรวำงแผนกำรท ำงำน มุ่งเป้ำกำรเป็น Costing 4.0 ใหเ้กิดกระบวนกำร Digital เพิ่มข้ึน น ำเคร่ืองมือ  
L-E-A-N process มำใช ้ ลดขั้นตอนท่ีไม่จ  ำเป็น ตอบสนองต่อลูกคำ้ทั้งภำยนอก (ผูรั้บบริกำร 
กองทุนสุขภำพ) และภำยใน (คณะฯ ภำควชิำ) ใหเ้ร็วข้ึน สอดคลอ้งกบัยทุธศำสตร์คณะฯ และ
ยทุธศำสตร์ชำติ (S-I-R-R-A-J 4.0 และ Thailand 4.0)  

 

8.2) ปรับกระบวนกำรท ำงำน โดยกำรด ำเนินงำนตำมเคร่ืองมือขบัเคล่ือน 6 S ของคณะฯ (ยทุธศำสตร์เพื่อ
ขบัเคล่ือนบุคลำกรใหมี้ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ และอยำกท ำงำนใหดี้ข้ึน (Enabling Staff) ตำม
หลกั 6S ไดแ้ก่ Speed, Smartness, Smoothness, Slimness, Sufficiency economy, และ Siriraj 
cultures) 

8.3) พฒันำปรับปรุงกำรท ำงำนโดยกำรใชเ้คร่ืองมือ PDCA 

8.4) ปรับใหก้ระบวนกำรทั้งหมดเป็นกระบวนกำรอตัโนมติัเพิ่มข้ึน น ำระบบสำรสนเทศมำใชง้ำน เพื่อลด
กำรท ำงำนดำ้นกระบวนกำรของคน เพิ่มกำรท ำงำนของระบบสำรสนเทศ โดยใหบุ้คลำกรท ำ
หนำ้ท่ีแต่เพิ่มประบวนกำรตรวจสอบ ติดตำม และควบคุมเพิ่มข้ึน 

8.5) สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน ประสำนกำรท ำงำน ก่อใหเ้กิดควำมร่วมมือจำกทีมท ำงำนในทุกระดบั ทั้ง
ในแนวรำบ (ระหวำ่งหน่วยงำนในสังกดัท่ีต่ำงกนั) และในแนวด่ิง (ระหวำ่งหน่วยงำนในสังกดั
เดียวกนั) 

 

 


