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งานบริการโลหิตในประเทศไทยและทั่วโลก ถูกกำาหนดโดยองคการ
อนามัยโลกใหเปนภารกิจที่ไมแสวงหากำาไร และควรดำาเนินงาน 
โดยองคกรการกุศลหรือรัฐบาล โลหิตที่ไดรับควรมาจากการบริจาค 
อยางสมัครใจ1 แตในการดำาเนินงานบริการโลหิตยอมมีคาใชจาย 
ตางๆ รวมดวย อาทิเชน คาใชจายในการประชาสัมพันธรณรงคเพื่อ
ใหมีผูบริจาคโลหิตอยางเพียงพอและตอเนื่องสม่ำาเสมอ คาใชจายใน
กระบวนการรับบริจาคและเจาะเก็บโลหิต ซึ่งประกอบดวย คาตรวจ
คัดกรองสุขภาพผูบริจาคโลหิตเบื้องตน คาถุงบรรจุโลหิต คาใชจาย
ในการดูแลผูบริจาคโลหิต คาตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อหาหมูโลหิต 
และคัดกรองโลหิตติดเชื้อ คาใชจายในการผลิตสวนประกอบโลหิต
และผลิตภัณฑตางๆ  คาใชจายในการควบคุมคุณภาพ  คาใชจาย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงคาใชจายในการวิจัยและ
พัฒนา  คาใชจายดังกลาวขางตนซึ่งรวมคาอุปกรณ  คาแรงงาน  
คาสาธารณูปโภค คาครุภัณฑ ที่ดินสิ่งกอสราง ลวนสงผลตอ 
ตนทุนของโลหิต สวนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑโลหิต ถึงแมวา
จะเปนโลหิตที่ไดจากการบริจาคก็ตาม  ดังนั้น การวิเคราะหตนทุน
ผลผลิตในงานบริการโลหิต จึงเปนสิ่งจำาเปนในการดำาเนินงานของ
หนวยงานที่ใหบริการโลหิตทุกระดับ เพราะนอกจากจะชวยใหทราบ
มูลคาของผลิตภัณฑและบริการที่ไดจากการดำาเนินงานแลว ยังเปน 
ขอมูลขอเท็จจริงที่ชวยในการกำาหนดนโยบาย วางแผนการยุทธ-
ศาสตรและการดำาเนินงาน ควบคุมการใชงบประมาณ และวัดผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะหปญหาเพื่อการตัดสินใจทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยยึดถือการใหบริการที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
และสมเหตุสมผลตอผูรับบริการคือ ผูปวยทั่วประเทศ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย  ไดเริ่มนำาระบบการ
คำานวณตนทุน เพื่อกำาหนดมูลคาผลผลิตและคาบริการที่เหมาะสม
มาใชเมื่อป พ.ศ. 2549 ตอมาในป พ.ศ. 2557 ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย รวมกับวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ดำาเนินโครงการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ตนทุนผลผลิต เพื่อใหมีการบริหารจัดการตนทุนผลผลิตที่เปนระบบ
และมีความครอบคลุมมากขึ้น2

แนวคิดและทฤษฎีการบริหารตนทุน

กอนอื่นควรเขาใจแนวคิดและทฤษฎีการบริหารตนทุน ซึ่งประกอบ 
ดวยการบัญชีตนทุน หรือ cost accounting และการบัญชีบริหาร 
(managerial accounting) ซึ่งมีความหมายดังนี้

การบัญชีตนทุน คือ กระบวนการในการจัดเก็บ สะสม รวบรวม 
จำาแนก และวิเคราะหขอมูลดานตนทุน เพื่อใชในการคำานวณตนทุน
ผลิตภัณฑและการวัดผลกำาไรขาดทุนประจำางวด

การบัญชีบริหาร เปนการนำาขอมูลมาจากรายงานทางการเงินรวม
ทั้งบัญชีตนทุนมาวางแผนในดานตางๆ อาทิ การกำาหนดราคาขาย
ผลิตภัณฑ การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนผลผลิต เปนตน

ประเภทของตนทุน แบงเปน 2 ประเภท คือ

1. ตนทุนทางตรง (direct cost) คือ ตนทุนมีความสัมพันธ 
กับผลผลิต (ผลิตภัณฑและบริการ) โดยตรง และสามารถระบุ
ไดวาตนทุนดังกลาวเปนของผลิตภัณฑหรือบริการใด

1.1 ตนทุนวัตถุดิบทางตรง (direct material)
1.2 ตนทุนแรงงานทางตรง  (direct labor)

2. ตนทุนทางออม (indirect cost) คือตนทุนที่ไมไดสัมพันธ 
กับผลิตภัณฑและบริการโดยตรง จำาเปนตองมีการปนสวนตนทุน  
(cost allocation) เขาสูผลิตภัณฑและบริการ ตนทุนทางออมประ
กอบดวย

2.1 คาใชจายที่ใชในการผลิต (manufacturing overhead) 
2.2 คาใชจายของหนวยงานสนับสนุน เชน คาใชจายของ

ฝายบัญชีการเงินและพัสดุ

โครงสรางการคำานวณตนทุนผลผลิต

มีความสัมพันธกับหนวยผลิต และหนวยการสนับสนุนตนทุน 
ทางตรงและตนทุนทางออม ดังแสดงใน Figure 1

ความสำาคัญของการปนสวนตนทุนทางออม 
1. ทำาใหสามารถกำาหนดราคาตนทุนผลผลิตที่สะทอนความ

เปนจริงมากที่สุด
2. ทำาใหไดขอมูลที่ถูกตองเพื่อนำามาใชในการตัดสินใจวางแผน 

ควบคุม และประเมินผลการปฏิบัติ
3. ทำาใหทราบผลกระทบดานตนทุนระหวางหนวยงานตางๆ 

ในองคกร
4. สรางแรงกระตุนในการลดตนทุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทำางาน

บทบรรณาธิการ

การวิเคราะหตนทุนผลผลิตในงานบริการโลหิต

อรพรรณ  คงมาลัย1 และ อุบลวัณณ  จรูญเรืองฤทธิ์2
1วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร   2ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
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การปนสวนตนทุน

วิธีปนสวนตนทุนมีหลายวิธี แตวิธีที่นิยมใชในปจจุบันเรียก

วา activity-based costing (ABC) หรือ ระบบตนทุนฐาน

กิจกรรม คือ ระบบปนสวนตนทุนทางออมตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น

และปนสวนตนทุนตามกิจกรรมดังกลาวเขาสูผลผลิตที่เปนสาเหตุ

ทำาใหเกิดกิจกรรมเหลานั้น โดยผานตัวผลักดันตนทุน หรือ cost 

drivers ที่เหมาะสม ดังแสดงใน Figure 2

การคำานวณตนทุน ตามระบบตนทุนฐานกิจกรรมหรือ ABC โดย

สรุปมี 4 ขั้นตอน คือ

1. กำาหนดวัตถุประสงคของตนทุน กิจกรรมหลัก ทรัพยากร

ที่ใช ตัวผลักดันระหวางกิจกรรม และตนทุนที่เกิดขึ้น และการ

ใชทรัพยากรที่กอใหเกิดกิจกรรมนั้น 

2. ทำาความเขาใจความสัมพันธระหวางตนทุนที่เกิดขึ้น ทรัพยากร

และกิจกรรมที่เกี่ยวของ

Source: Management Accounting, Fourth Canadian Edition.  Pearson Education Canada.

www.pearsoned.ca/highered/divisions/virtual_tours/horngren/man_acc/Ch05ManAcc.pdf 

Figure 2  The comparison of traditional cost allocation and ABC cost allocation
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3. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับตนทุน และปนสวนตนทุน

ตามตัวผลักดันตนทุนที่เหมาะสม

4. คำานวณตนทุนผลผลิต

ในบางครั้งการผลิตผลผลิตอาจจะไดผลผลิตรวมกับหลายๆ ผลผลิต 

ซึ่งเรียกวาผลิตภัณฑรวม หรือ joint product คือ ไดผลิตภัณฑที่

เริ่มตนจากกระบวนการผลิตเดียวกันออกมามากกวา 1 อยาง โดย

มีจุดแยกออกหรือ split off point ตนทุนที่เกิดจากกระบวนการ

ผลิตเดียวกัน จนถึงจุดแยกออกเรียกวาตนทุนรวม (joint cost) 

ตนทุนรวมจะถูกแบงใหกับ joint product ตอไป ตนทุนที่เกิดขึ้น

หลังจากจุดแยกออก เรียกวา ตนทุนทำาตอ ตัวอยางที่เห็นไดในงาน

บริการโลหิตไดแก การผลิตสวนประกอบโลหิตชนิดตางๆ ที่แยก

จาก whole blood เปน red blood cells, platelet concentrate, 

plasma, cryoprecipitate และผลิตภัณฑตางๆ จากพลาสมา 

เชน แอลบูมิน, factor VIII, intravenous immunoglobulin 

(IVIG) เปนตน

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดใชระบบการคิด

ตนทุนตามแนวทางบริหารตนทุนฐานกิจกรรม หรือ activities-

based management (ABM) ซึ่งจะตองพิจารณาองคประกอบ 3 

สวน คือ โครงสรางผลผลิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ แนวทาง

การคำานวณตนทุนผลผลิต และขั้นตอนการคำานวณตนทุนผลผลิต 

ในการวิเคราะหกระบวนการและองคประกอบที่เกี่ยวของเพื่อ

คำานวณตนทุนผลผลิตนั้น หนวยงานอาจพิจารณาแยกโครงสราง

หนวยงานออกเปนกลุมหรือ Tier ดังนี้

กลุมที่ 1 (Tier 1) ประกอบดวยหนวยงานหลักที่สัมพันธ 

โดยตรงกับผลผลิต ไดแก ฝายผลิตสวนประกอบโลหิต ฝายผลิต

ผลิตภัณฑโลหิต งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะสวน ฝายผลิตน้ำายา 

แอนติซีรัมและผลิตภัณฑเซลล ฝายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณและ

น้ำายา ฝายหองปฏิบัติการพิเศษ และงานประสานงานภาคบริการ

โลหิตแหงชาติ

กลุมที่ 2 (Tier 2) ประกอบดวยหนวยงานหลักที่สัมพันธ 

โดยออมกับผลผลิต ไดแก ฝายเจาะเก็บโลหิต ฝายตรวจคัดกรอง

โลหิต ฝายจายโลหิตและผลิตภัณฑ และฝายควบคุมคุณภาพ

กลุมที่ 3 (Tier 3) ประกอบดวยหนวยงานบริการและสนับสนุน 

ไดแก ผูบริหาร ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายการเงินและบัญชี ฝาย

สารสนเทศและทะเบียนผูบริจาคโลหิต ฝายประชาสัมพันธและ 

จัดหาผูบริจาคโลหิต และงานประสานงานวิชาการ

ทั้งนี้ หนวยงานทางธนาคารเลือดอาจพิจารณาการแบงกลุม

โครงสรางทั้ง 3 กลุม ตามบริบทของแตละหนวยงาน โดยใชลักษณะ

จำาเพาะของภารกิจตามตัวอยางขางตน  สวนผลผลิตที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมของฝายตางๆ ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ประกอบดวย 

3 ผลผลิต คือ

1. ผลิตภัณฑ ไดแก โลหิตและสวนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ 

โลหิต น้ำายาแอนติซีรัม และผลิตภัณฑ stem cell

2. บริการ ไดแก งานบริการในหนวยงานทางหองปฏิบัติการ

ตางๆ งานบริการ apheresis และงานบริการจายโลหิตและผลิตภัณฑ

3. ผลผลิตอื่นๆ ไดแก การใหบริการของภาคบริการโลหิต

แหงชาติ

สำาหรับฐานขอมูลที่เกี่ยวของในการคำานวณตนทุนผลผลิต ใน

กรณีที่ใชวิธีการบันทึกแบบเกณฑเงินสด (cash basis) ซึ่งฐาน

ขอมูลแตละหนวยงานอาจไมเชื่อมโยงกัน จำาเปนตองนำาขอมูลจาก

สวนตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก 

1. ฐานขอมูลฝายการเงินและบัญช ี ซึ่งเปนขอมูลรายจาย 

คาพัสดุ (ราคารวม) 

2. ฐานขอมูลหนวยจัดซื้อและพัสดุ ซึ่งเปนขอมูลพัสดุ จำานวน

และราคาตอหนวยที่จัดซื้อ 

(ยกมาตนงวดที่พัสดุ + ซื้อระหวางป – คงเหลือที่พัสดุ = ฝายเบิกไป)

3. ฐานขอมูลของแตละฝาย ซึ่งเปนขอมูลจำานวนพัสดุคงเหลือ 

(ยกมาตนงวดที่ฝาย + รับมาจากพัสดุ – คงเหลือที่ฝาย = ใชไป)

ขอมูลที่ตองการในการคำานวณตนทุนผลผลิต 

การเริ่มตนคำานวณตนทุนผลผลิตของแตละหนวยงาน จะตอง

ทำาความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยการประชุม 

รวมกัน วิเคราะหวาหนวยงานใดมีสวนเกี่ยวของกับขอมูลประเภทใด

และมีความเชื่อมโยงกับหนวยงานอื่นอยางไร ดำาเนินการออกแบบ

ฟอรมการเก็บขอมูลใหครอบคลุม และทำาการเก็บขอมูลใหครบถวน 

ถูกตอง และเปนปจจุบัน การไดขอมูลจึงเปนเรื่องยุงยากพอสมควร 

อยางไรก็ตามสามารถจำาแนกขอมูลที่เกี่ยวของกับโครงสรางตนทุน

ได 3 กลุม ดังนี้

1. คาวัสดุ สิ่งที่ตองการทราบ คือมูลคาวัสดุที่ใชไปจริงระหวางป

2. คาบุคลากร ไดแก ขอมูลเงินเดือนบุคลากรประจำาและการ

จางบุคลากรภายนอก

3. คาใชจายอื่นๆ ไดแก คาเสื่อมราคาตอป คาสาธารณูปโภค 

ซึ่งเปนคาใชจายหลักในหมวดคาใชจายอื่น

หลักการกระจายและปนสวนตนทุนอาจกลาวโดยยอ คือ เริ่ม 

จากการปนสวนตนทุนที่เกิดขึ้นในหนวยงานกลุมที่ 3 (Tier 3) เขาสู 

Tier 2 และ Tier 1 หลังจากนั้นจึงจะทำาการปนสวนตนทุนของ 

หนวยงานใน Tier 2 เขา Tier 1 และจาก Tier 1 เขาผลผลิต

ตามลำาดับ

การปนสวนตนทุนของหนวยงานใน Tier 3 จะถูกปนสวนเขา

กิจกรรมซึ่งประกอบดวยคาวัสดุ คาบุคลากรและคาใชจายอื่นๆ 
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หลักจากนั้นจึงทำาการหากิจกรรมหลักของหนวยงานและหาความ 

สัมพันธระหวางตนทุนที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมเหลานั้น หากสัมพันธ 

โดยตรงกับกิจกรรมก็สามารถนำาตนทุนนั้นเขารวมเปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมไดทันที แตหากตนทุนที่เกิดขึ้นไมไดมีความสัมพันธโดยตรง

กับกิจกรรมใหใชการปนสวนดวยตัวผลักดันตนทุน (cost driver) 

มาเปนตัวชวยในการขึ้นสวนเขาสูกิจกรรม เมื่อทราบตนทุนรวมของ

กิจกรรมตามวิธีการที่ไดกลาวมาแลวขั้นตอนถัดไป คือ จะตอง

หาวากิจกรรมเหลานั้นมีผูรับบริการเปนหนวยงานใดบางเพื่อที่

จะปนสวนตนทุนรวมของกิจกรรม เขาสูหนวยรับบริการที่ไดรับ

บริการจากกิจกรรมเหลานั้น

หนวยงาน Tier 2 มีหลักการปนสวนเหมือนกับ Tier 3 โดย

ตนทุนรวมที่เกิดขึ้นของหนวยงานใน Tier 2 จะประกอบดวย 

ตนทุนของหนวยงานเอง รวมกับตนทุนที่ไดรับปนสวนมาจาก Tier 

3 แลวจึงปนสวนเขากิจกรรมและปนสวนตนทุนรวมของกิจกรรม

เขาสูผูรับบริการ

หนวยงาน Tier 1 มีหลักการปนสวนที่แตกตางจากหนวยงาน

ใน Tier 2 และ Tier 3 กลาวคือ ตนทุนรวมที่เกิดขึ้นของหนวยงาน 

Tier 1 จะถูกกระจายหรือปนสวนเขาสูผลผลิต ตนทุนรวมของ

หนวยงานใน Tier 1 ประกอบดวยตนทุนของหนวยงานเอง รวม

กับตนทุนที่ไดรับปนสวนมาจากหนวยงานใน Tier 3 และ Tier 2

สำาหรับเกณฑการปนสวนหรือ cost driver นั้น ในการคำานวณ 

ตนทุนผลผลิต จะตองพิจารณาใช cost driver ที่เหมาะสม ซึ่ง

องคกรท่ีดำาเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการตนทุนผลผลิตจะ

ตองรวมกันกำาหนด อาจใชหลักเกณฑตามมาตรฐานขององคกรที่

เชื่อถือได หรือใชวิธีการประมาณการของผูเชี่ยวชาญ ตัวอยางเชน  

cost driver ของกรมบัญชีกลาง ในกิจกรรมดานการเงินและบัญชี

ใชจำานวนเอกสารรายการกิจกรรมดานการพัสดุ ดานการจัดซื้อจัด

จางใชจำานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจาง เปนตน ตัวอยางการใช cost 

driver จากวิธีการประมาณการของผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะห 

ตนทุนของศูนยบริการโลหิตแหงชาติครั้งนี้ ไดแก งานจัดซื้อและ

พัสดุ จะใชขอมูลคาจัดซื้อจัดจาง งานการเจาหนาที่จะใชจำานวน

บุคลากร เปนตน

Figure 3  แสดงโครงสรางการคำานวณตนทุนผลผลิตในภาพ

รวมซึ่งแสดงการปนสวนตนทุนจาก Tier 3 ไปยัง Tier 2 ไปยัง 

Tier 1 และสุดทายไปสู product และ services ของศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ โดยการปนสวนผานกิจกรรมที่เกี่ยวของ และผาน 

cost driver ที่เหมาะสม 

จากผลการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการตนทุนผลผลิต 

ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ระหวางป พ.ศ. 2556-

2557 โดยใชฐานขอมูลของป พ.ศ. 2555 พอสรุปผลการวิเคราะห 

Figure 3  Unit cost calculation structure
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ประเภทของตนทุนของฝายตางๆ ได และอาจใชเปนประโยชนใน

การนำาไปเปนตัวอยางหรือกรอบแนวคิดในการบริหารตนทุนของ 

หนวยงานที่เกี่ยวกับงานบริการโลหิต โดยจะขอยกตัวอยางเฉพาะ

บางกิจกรรม ดังนี้

ประเภทตนทุนของฝายผลิตสวนประกอบโลหิต

ฝายผลิตสวนประกอบโลหิต มีภารกิจรับโลหิตที่เจาะเก็บแลว

แบบ whole blood ซึ่งถูกเจาะเก็บดวยถุงบรรจุหลายชนิดตาม

ความเหมาะสมของผูบริจาคโลหิต การขนสง ชวงเวลาที่เหมาะสม 

ในการแยกสวนประกอบโลหิต และจัดสรรความตองการใชสวน

ประกอบโลหิตของโรงพยาบาลที่มาขอเบิก  ผลการวิจัยพบวา ฝาย

ผลิตสวนประกอบโลหิตแบงตนทุนของฝายออกเปน 3 ประเภท 

หลัก คือ ตนทุนคาวัสดุทางตรง ตนทุนคาแรงทางตรง และคาใช 

จายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงคาใชจายอื่นๆ ของฝาย  คาเสื่อมราคา และ 

คาใชจายที่ไดรับปนสวนมาจากหนวยงานในกลุม Tier 3 เปน 

สัดสวนคือ เปนวัสดุทางตรงรอยละ 43  คาแรงทางตรง รอยละ 22 

คาใชจายอื่นๆ ของฝาย รอยละ 14  คาเสื่อมราคา รอยละ 13 

และตนทุนรับปนสวนมาจาก Tier 3 อีกรอยละ 8  ทั้งนี้ยังไมรวม

คาใชจายที่เปนคาถุงบรรจุโลหิต คาเจาะเก็บ และคาการตรวจ

ควบคุมคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดจะอยูใน Tier 2 ซึ่งจะถูกคำานวณใน

ตารางการคำานวณเปนรายชนิดของสวนประกอบโลหิตที่ไดจาก

ถุงบรรจุโลหิตชนิดตางๆ ในขั้นตอนการคำานวณตอไป อยางไร

ก็ตาม เนื่องจากขอมูลที่ใชในป พ.ศ. 2555 จึงยังไมรวมตนทุนของ 

หนวยงานในกลุม Tier 3 ของฝายสารสนเทศและทะเบียนผูบริจาค

โลหิต เนื่องจากในป พ.ศ. 2556 ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ ไดเริ่ม

ตนใชระบบสารสนเทศงานบริการโลหิตระบบใหม ซึ่งจะมีคาใชจาย

ในการลงทุน hard ware, software  คาดำาเนินการและบำารุง

รักษาตลอดจนพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งคาจัดพิมพฉลากหนาถุง

บรรจุโลหิตบนผลิตภัณฑที่พรอมจาย (final label) ซึ่งไมมีใชใน

ระบบเดิม ดังนั้นหากรวม Tier 3 ของฝายสารสนเทศและทะเบียน

ผูบริจาคโลหิตดวย สัดสวนตนทุนรวมของฝายฯ จะเปลี่ยนแปลงไป

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ เปนองคกรการกุศล ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจากภาคสวนตางๆ ทั้งการบริจาคในรูปตัวเงิน (In-Cash) 

และการบริจาคที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน (In-Kind) ดังนั้น สิ่งที่งาน

บริการโลหิต จะตองคำานึงถึงในมิติของตนทุนดวย คือ คาใชจายที่แฝง

อยูใน In-Kind ซึ่งอาจประกอบดวย การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ 

ของที่ระลึก และน้ำาดื่มสำาหรับผูบริจาคโลหิต เพื่อใหการจัดหาโลหิต

มีประสิทธิภาพ จัดหาโลหิตไดมากขึ้นตามปริมาณที่ตองการ ซึ่งจัด

เปน In Kind–overhead รวมไปถึงการไดรับบริจาคครุภัณฑตางๆ 

อาทิ รถรับบริจาคโลหิต และรถตูเย็นขนสงโลหิต ซึ่งจัดเปน 

In Kind–ครุภัณฑ

สรุป

หนวยงานที่ใหบริการโลหิต จำาเปนตองทราบตนทุนผลผลิต 

เพื่อเปนเครื่องมือที่สำาคัญในการบริหารงาน นับตั้งแตการกำาหนด

นโยบาย การวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคกร โดยตอบสนองความตองการของผูรับ

บริการอยางเปนธรรม การวิเคราะหตนทุนผลผลิตอาจทำาทุก 1-2 ป 

โดยควรเลือกแนวทางการวิเคราะหที่เปนมาตรฐานและนิยมใชใน 

ปจจุบัน ซึ่งควรสอดคลองกับระบบบัญชีที่หนวยงานกำาลังใชอยู มี

ขั้นตอนเตรียมการที่ครอบคลุม โดยตองวิเคราะหโครงสรางองคกร 

ภารกิจของหนวยงาน และผลผลิตของทุกหนวยงาน เพื่อนำาไปใชใน

การจัดกลุมหนวยงานใหเหมาะสมกับการปนสวนตนทุนกิจกรรม 

โดยเลือกตัวผลักดันตนทุนที่เหมาะสม มีการเก็บและใชฐานขอมูล 

ที่ถูกตอง แมนยำา และครอบคลุม เพื่อนำาไปใชในขั้นตอนการ

คำานวณ  อยางไรก็ตาม ในการวิเคราะหขอมูลจะตองคำานึงถึงขอควร 

ระวังในการใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ ไดแก ความไมแนนอน 

ของขอมูล ความทันสมัยของขอมูล ความเชื่อถือไดของขอมูลเชิง

คุณภาพ ความเกี่ยวของของขอมูล และผลกระทบในขอมูลที่เกิด

จากปจจัยภายนอก
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