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บทนำ�

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำาปาง มีภารกิจหลักในการ

จัดหาโลหิตใหมีปริมาณเพียงพอและปลอดภัยตามมาตรฐานของ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย1 เพื่อใหไดโลหิตสำาหรับ

รักษาผูปวยในโรงพยาบาลลำาปาง รวมทั้งโรงพยาบาลชุมชน โรง

พยาบาลเอกชน  และโรงพยาบาลในจังหวัดใกลเคียง ภารกิจใน

การจัดหาโลหิตมีทั้งรับบริจาคโลหิตในสถานที่   รับบริจาคนอก

สถานที่รวมกับเหลากาชาดจังหวัดลำาปาง และรับบริจาคเปนกรณี

พิเศษในโครงการตางๆ จำานวน 4 โครงการ ไดแก โครงการรับ

บริจาคโลหิตวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี (2 เมษายน) วันผูบริจาคโลหิตโลก (14 มิถุนายน) 

วันแมแหงชาติ (12 สิงหาคม) และวันพอแหงชาติ (5 ธันวาคม) ซึ่ง

ตนทุนที่ใชแตกตางกัน การศึกษาตนทุนทางตรงเฉลี่ย ทำาใหเกิด

ประโยชนในการวัดผลการดำาเนินงานการบริหารจัดการ การจัดทำา 

งบประมาณ และการควบคุมตนทุนการรับบริจาคโลหิต เนื่องจาก

ยังไมไดมีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มากอน ผูวิจัยจึงสนใจทำาการศึกษา

วิจัยเรื่องดังกลาวของหนวยรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือดโรง

พยาบาลลำาปาง เพื่อใหมีขอมูลเกี่ยวกับตนทุนทางตรงของการรับ

บริจาคโลหิตตามแนวการคิดตนทุน2-4 สำาหรับบริหารจัดการตนทุน

และคาใชจายใหมีความเหมาะสม รวมทั้งนำาผลการศึกษามาพัฒนา

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการรับบริจาคโลหิต

ตอไป

นิพนธตนฉบับ
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บทคัดยอ  การวิจัยเชิงสำารวจนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนทางตรง และตนทุนตอหนวยของการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาล

ลำาปาง ปงบประมาณ 2555  วัสดุและวิธีการ  เก็บรวบรวมขอมูลการรับบริจาคโลหิตจากสถานที่ 3 แหง ไดแก ภายในสถานที่ นอก

สถานที่ และโครงการพิเศษ  ศึกษาตนทุนตามชนิดของถุงบรรจุโลหิต 6 ชนิด ไดแก Single bag (SB), Double bag (DB), Triple 

bag (TB), Quadruple bag (QB), Immuflex filter bag (IMM B) และ Single donor platelet (SDP)  ผลการศึกษา  ตนทุนทาง

ตรงการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลลำาปางทั้งหมดเปนเงิน 11,811,652.00 บาท ประกอบดวยตนทุนคาแรง 1,546,682.00 บาท 

(รอยละ13.09)  ตนทุนคาลงทุน 64,809.00 บาท (รอยละ 0.55) และตนทุนคาวัสดุ 10,200,160.00 บาท (รอยละ 86.36) ตนทุนทาง

ตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตตอถุงในสถานที่ นอกสถานที่ และโครงการพิเศษเทากับ 385.89, 387.61 และ 485.05 บาท ตามลำาดับ 

เมื่อรวมถุงบรรจุโลหิตแลว การรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่ มีตนทุนของถุงชนิด SB, DB, TB, QB, IMM B และ SDP เทากับ 

422.34, 482.86, 536.39, 735.92, 2214.45 และ 5422.61 บาท ตามลำาดับ สวนตนทุนของภายนอกสถานที่สำาหรับถุงชนิด SB, DB, 

TB และ QB เทากับ 429.85, 490.50, 544.16 และ 743.81 บาท ตามลำาดับ  ตนทุนของโครงการพิเศษสำาหรับถุงชนิด SB, DB และ 

QB เทากับ 526.31, 586.95 และ 840.22 บาท ตามลำาดับ  วิจารณและสรุปผล  ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาล

ลำาปาง เปนตนทุนคาวัสดุมากที่สุด เนื่องจากมีคาตรวจหาการติดเชื้อในโลหิต ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตในสถานที่มีตนทุน

ต่ำาที่สุด เนื่องจากมีตนทุนคาวัสดุที่ต่ำา  สวนโครงการพิเศษมีตนทุนสูงที่สุด เนื่องจากมีตนทุนคาวัสดุและคาลงทุนสูงกวาแหงอื่น ตนทุน 

ทางตรงเฉลี่ยเมื่อรวมคาถุงบรรจุโลหิตแลว พบวา ถุงบรรจุโลหิตชนิด SDP  มีตนทุนสูงสุด เนื่องจากถุงบรรจุโลหิตดังกลาวมีราคาสูง 

ผลการศึกษาตนทุนครั้งนี้ สามารถนำามากำาหนดแนวทางการลดตนทุน การควบคุมงบประมาณ และพัฒนางานการรับบริจาคโลหิตได 

เชน ควรมีการประชาสัมพันธใหมีการบริจาคโลหิตในสถานที่เพิ่มขึ้น พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการเจาะเก็บโลหิต พัฒนาพฤติกรรม
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Keywords : l Cost  l Direct cost  l Average total direct costs  l Blood donation services

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2557;24:245-50.

ไดรับตนฉบับ 28 ตุลาคม 2556 รับลงตีพิมพ 12 ธันวาคม 2556

ตองการสำาเนาตนฉบับ ติดตอ สวัสดิ์  จันตาวงศ  งานธนาคารเลือด กลุมงาน

เทคนิคการแพทย โรงพยาบาลลำาปาง อำาเภอเมืองลำาปาง จังหวัดลำาปาง  52000

E-mail: sawat_jan@hotmail.com



สวัสดิ์  จันตาวงศ และ วิชาญ  เกี่ยวการคา

J Hematol Transfus Med  Vol. 24  No. 3  July-September 2014

246

ตนทุนทางตรง หมายถึง ตนทุนที่สามารถวัดหรือแยกออกมา

ไดวามีจำานวนเทาไหรในการผลิตแตละหนวย สวนตนทุนทางออม 

หมายถึง ตนทุนแฝงที่ไมสามารถวัดหรือระบุหรือแยกออกมาได เชน 

คาน้ำา คาไฟฟา คาโทรศัพท เปนตน

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษาตนทุนในการรับบริจาคโลหิตตามแหลงที่มาของ

โลหิตและชนิดของถุงบรรจุโลหิตในปงบประมาณ 2555 ของโรง

พยาบาลลำาปาง

วัสดุและวิธีก�ร

การวิจัยเชิงสำารวจใชขอมูลการรับบริจาคโลหิตปงบประมาณ 

2555  ของหนวยรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาล

ลำาปาง โดยรวบรวมขอมูลตนทุนการรับบริจาคโลหิต ประกอบดวย

1. ตนทุนการรับบริจาคโลหิต ไดแก คาแรง (labour cost) 

ตนทุนคาลงทุน (capital cost) และตนทุนคาวัสดุ (material cost) 

ของหนวยรับบริจาคโลหิต งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลลำาปาง 

ปงบประมาณ 2555

1.1 คาแรง ประกอบดวย เงินเดือน เงินประจำาตำาแหนง 

เงินตกเบิก คาลวงเวลา คาเลาเรียนบุตร คาชวยเหลือ

บุตร เงินประกันสังคม เงินตอบแทนพิเศษ คาวิชาชีพ 

คารักษาพยาบาล คาครองชีพ เงินไดอื่นๆ คาประชุม 

คาฝกอบรม และคาที่พักอาศัย

1.2 คาลงทุน ใชขอมูลมูลคาของครุภัณฑและอาคาร 

กอสรางในปที่ซื้อมาคำานวณคาเสื่อมราคา โดยครุภัณฑ 

กำาหนดอายุไมเกิน 10 ป และอาคารสิ่งกอสราง 

อายุไมเกิน 20 ป

1.3 คาวัสดุ ประกอบดวย คายาและเวชภัณฑ คาวัสดุ 

สำานักงาน คาสาธารณูปโภค คาน้ำามันเชื้อเพลิง คารถ 

คาตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการ (ไมรวมคาถุงบรรจุ

โลหิต)

2. ศึกษาตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิต รวมทั้งคาถุง

บรรจุโลหิต จำาแนกตามชนิดของถุงบรรจุโลหิต ไดแก Single 

Bag (SD), Double Bag (DB), Triple Bag (TB), Quadruple 

Bag (QB), Immuflex Filter Bag (IMM B) และ Single Donor 

Platelets  (SDP) ของการรับบริจาคโลหิตทั้งภายใน ภายนอกสถาน

ที่และโครงการพิเศษ ของโรงพยาบาลลำาปาง ปงบประมาณ 2555

ผลก�รศึกษ�

โลหิตที่ไดรับบริจาคปงบประมาณ 2555 ของโรงพยาบาลลำาปาง

ทั้งหมด จำานวน 29,863 ยูนิต เปนโลหิตที่รับบริจาคภายในสถาน

ที่ จำานวน 16,040 ยูนิต  ภายนอกสถานที่ จำานวน 11,112 ยูนิต 

และโครงการพิเศษ จำานวน 2,711 ยูนิต คิดเปนรอยละ 53.71, 

37.21 และ 9.08 ตามลำาดับ  คิดเปนตนทุนทางตรงของการรับ

บริจาคโลหิตทั้งหมด เปนเงิน 11,811,652.00 บาท เปนตนทุนคา

แรง 1,546,682.00 บาท ตนทุนคาลงทุน 64,809.00 บาท และ

ตนทุนคาวัสดุ 10,200,160.00 บาท คิดเปนรอยละ 13.09, 0.55 

และ 86.36 ตามลำาดับ  

เมื่อจำาแนกตนทุนการรับบริจาคโลหิต ตามประเภทตนทุน 

และสถานที่การรับบริจาคโลหิต พบวา ตนทุนทางตรงของการรับ

บริจาคโลหิตภายในสถานที่ทั้งหมดเปนเงิน 6,189,600.00 บาท 

เปนตนทุนคาแรง 863,264.00 บาท ตนทุนคาลงทุน 36,686.00 

บาท และตนทุนคาวัสดุ 5,289,650.00 บาท คิดเปนรอยละ 13.95, 

0.59 และ 85.46 ตามลำาดับ  

ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่ ทั้งหมด

เปนเงิน 4,307,077.00 บาท เปนตนทุนคาแรง 547,497.00 บาท  

ตนทุนคาลงทุน 17,946.00 บาท และตนทุนคาวัสดุ 3,741,632.00 

บาท คิดเปนรอยละ 12.71, 0.42 และ 86.87 ตามลำาดับ  

ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตโครงการพิเศษ ทั้งหมด

เปนเงิน 1,314,974.00 บาท เปนตนทุนคาแรง 135,920.00 บาท 

ตนทุนคาลงทุน 10,176.00 บาท และเปนตนทุนคาวัสดุ 1,168,878.00 

บาท คิดเปนรอยละ 10.34, 0.77 และ 88.89 ตามลำาดับ  

ตนทุนทางตรงเฉลี่ยในการรับบริจาคโลหิตท่ีไมรวมคาถุง

บรรจุโลหิต ภายในสถานที่เปนเงิน 385.89 บาทตอยูนิต ประกอบ 

ดวย ตนทุนคาแรง 53.82 บาท คาลงทุน 2.29 บาท และคาวัสดุ 

329.78 บาท  ภายนอกสถานที่เปนเงิน 387.61 บาทตอยูนิต 

ประกอบดวยตนทุนคาแรง 49.27 บาท คาลงทุน 1.62 บาท และ

คาวัสดุ 336.72 บาท สำาหรับโครงการพิเศษ เปนเงิน 485.05 บาท

ตอยูนิต ประกอบดวยตนทุนคาแรง 50.14 บาท คาลงทุน 3.75 

บาท และคาวัสดุ 431.16 บาท (Table 1)

ตนทุนการรับบริจาคโลหิตเมื่อรวมราคาถุงบรรจุโลหิต 

(Table 2) พบวา

1. โลหิตที่รับบริจาคทั้งหมด 29,863 ยูนิต แบงเปนภายใน

สถานที่จำานวน 16,040 ยูนิต ใชถุงบรรจุโลหิต 6 ชนิด เปนถุง

ชนิด SB จำานวน 6,536 ถุง  DB จำานวน 2,081 ถุง  TB จำานวน 
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Table 1  The total and unit cost of blood donation services analysed into 3 categories : In-house, mobile, and 

special events for fiscal year 2012 in Lampang hospital

Parameters Unit Total In-house Mobile Special events

(1) Donated blood unit 29,863 16,040 11,112 2,711
(2) Total direct cost baht 11,811,652 6,189,600 4,307,077 1,314,974
(3) Total labour cost baht 1,546,682 863,264 547,497 135,920

% 13.09 13.95 12.71 10.34
(4) Total capital cost baht 64,809 36,686 17,946 10,176

% 0.55 0.59 0.42 0.77
(5) Total material cost baht 10,200,160 5,289,650 3,741,632 1,168,878

% 86.36 85.46 86.87 88.89
(6) Total unit cost* baht 395.52 385.89 387.61 485.05
(7) Labour cost / u baht 51.79 53.82 49.27 50.14
(8) Capital cost / u baht 2.17 2.29 1.62 3.75
(9) Material cost / u baht 341.56 329.78 336.72 431.16

*(6) price of blood bag was not included

Table 2  The total direct cost and the unit cost of blood products run by Lampang hospital for fiscal year 2012

Parameters Unit Total SB DB TB QB IMM B SDP

(1) Donated blood unit 29,863 12,757 8,891 1,246 5,723 327 919
(2) In-house case 16,040 6,536 2,081 825 5,352 327 919

% 100 40.76 12.97 5.14 33.37 2.03 5.73
(3) Mobile case 11,112 5,074 5,558 421 59 0 0

% 100 45.66 50.02 3.79 0.53 0 0
(4) Events case 2,711 1,147 1,252 0 312 0 0

% 100 42.31 46.18 0 11.51 0 0
(5) Total direct cost baht 11,811,652 4,971,080 3,567,931 484,713 2,270,239 129,310 388,378

% 100 42.09 30.21 4.10 19.22 1.09 3.29
(6) In-house baht 6,189,600 2,466,278 794,660 318,773 2,092,199 129,310 388,378

% 100 39.85 12.84 5.15 33.80 2.09 6.27
(7) Mobile baht 4,307,077 1,952,742 2,164,865 165,939 23,529 0 0

% 100 45.34 50.26 3.85 0.55 0 0
(8) Events baht 1,314,974 552,059 608,405 0 154,510 0 0

% 100 41.98 46.27 0 11.75 0 0
(9) In-house cost/u baht 385.89 377.34 381.86 386.39 390.92 395.45 422.61
(10) Mobile cost/u baht 387.61 384.85 389.50 394.16 398.81 0 0
(11) Event cost/u baht 485.05 481.31 485.95 0 495.22 0 0
(12) Cost of bags baht - 45.00 101.00 150.00 345.00 1,819.00 5,000.00
(13) In-house / u + bag baht - 422.34 482.86 536.39 735.92 2,214.45 5,422.61
(14) Mobile / u +bag baht - 429.85 490.50 544.16 743.81 0 0
(15) Events / u + bag baht - 526.31 586.95 0 840.22 0 0
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825 ถุง  QB จำานวน 5,352 ถุง  IMM B จำานวน 327 ถุง และ 

SDP จำานวน 919 ถุง คิดเปนรอยละ 40.74, 12.97, 5.14, 33.36, 

2.07 และ 5.72  ตามลำาดับ ภายนอกสถานที่จำานวน 11,112 ยูนิต 

ใชถุงบรรจุโลหิต 4 ชนิด เปนถุงชนิด SB จำานวน 5,074 ถุง  DB 

จำานวน 5,558 ถุง  TB จำานวน 421 ถุง และ QB จำานวน 59 ถุง  

คิดเปนรอยละ 45.66, 50.01, 3.78 และ0.55 ตามลำาดับ  สำาหรับ

โครงการพิเศษ จำานวน 2,711 ยูนิต ใชถุงบรรจุโลหิต 3 ชนิด เปน

ถุงชนิด SB จำานวน 1,147 ถุง, DB  จำานวน 1,252 ถุง และ QB 

จำานวน 312 ถุง คิดเปนรอยละ 42.31, 46.18 และ 11.51 ตาม

ลำาดับ

2. ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิต จำาแนกตามชนิดถุง 

บรรจุโลหิตและสถานท่ีการรับบริจาคโลหิตทั้งหมดเปนเงิน 

11,811,652.00 บาท  เปนตนทุนถุงบรรจุโลหิตชนิด SB 

4,971,080.00 บาท  DB 3,567,931.00 บาท  TB 484,713.00 

บาท  QB 2,270,239.00 บาท  IMM B 129,310.00 บาท และ 

SDP 388,378.00 บาท คิดเปนรอยละ 42.09, 30.21, 4.10, 19.22, 

1.09 และ 3.29 ตามลำาดับ

ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่เปนเงิน 

6,189,600.00 บาท  เปนตนทุนถุงบรรจุโลหิตชนิด SB 2,466,278.00 

บาท   DB 794,660.00 บาท   TB 318,773.00 บาท   QB 

2,092,199.00 บาท   IMM B 129,310.00 บาท และ SDP 

388,378.00 บาท คิดเปนรอยละ 39.85, 12.84, 5.15, 33.80, 

2.09 และ 6.27 ตามลำาดับ

ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานท่ีเปนเงิน 

4,307,077.00 บาท  เปนตนทุนถุงบรรจุโลหิตชนิด SB 1,952,742.00 

บาท  DB 2,164,865.00 บาท  TB 165,939.00 บาท และ QB 

23,529.00 บาท คิดเปนรอยละ 45.34, 50.26, 3.85 และ 0.55 

ตามลำาดับ

ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตโครงการพิเศษเปนเงิน 

1,314,974.00 บาท  เปนตนทุนถุงบรรจุโลหิตชนิด SB 552,059.00 

บาท  DB 608,405.00 บาท และ QB 154,510.00 บาท คิดเปน 

รอยละ 41.98, 46.27 และ 11.75 ตามลำาดับ 

3. ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตจำาแนกตามชนิด

ถุงบรรจุโลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต พบวา

ตนทุนทางตรงเฉลี่ยยังไมรวมคาถุงบรรจุโลหิตของการรับ 

บริจาคโลหิตภายในสถานที่ สำาหรับถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB, 

TB, QB, IMM B และ SDP มีตนทุนคิดเปนเงิน 377.34, 381.86, 

386.39, 390.92, 395.45 และ 422.61 บาทตอถุง ตามลำาดับ  ภายนอก

สถานที่ ถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB, TB และ QB มีตนทุนคิด

เปนเงิน 384.85, 389.50, 394.16 และ 398.81 บาทตอถุง ตาม

ลำาดับ  สำาหรับโครงการพิเศษ ถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB และ 

QB มีตนทุนคิดเปนเงิน 481.31, 485.95 และ 495.22 บาทตอ

ถุง ตามลำาดับ

ตนทุนทางตรงเฉลี่ยเมื่อรวมคาถุงบรรจุโลหิตแลว ภายในสถาน

ที่ ถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB, TB, QB, IMM B และ SDP 

มีตนทุนคิดเปนเงิน 422.34, 482.86, 536.39, 735.92, 2214.45 

และ 5422.61 บาทตอถุง ตามลำาดับ  ภายนอกสถานที่ ถุงบรรจุ

โลหิตชนิด SB, DB, TB และ QB มีตนทุนคิดเปนเงิน 429.85, 

490.50, 544.16 และ 743.81 บาทตอถุง ตามลำาดับ  สำาหรับ

โครงการพิเศษ ถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB และ QB มีตนทุน

คิดเปนเงิน 526.31, 586.95 และ 840.22 บาทตอถุง ตามลำาดับ

วิจ�รณ

ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิต ของโรงพยาบาลลำาปาง ป 

งบประมาณ 2555 มีสัดสวนของตนทุนคาแรง : คาลงทุน : วัสดุ 

เทากับ 13.40 : 0.56 : 86.04 ซึ่งพบวา ตนทุนคาวัสดุมีสัดสวน

สูงที่สุด รองลงมาคือ ตนทุน คาแรง และคาลงทุน ตามลำาดับ 

สาเหตุที่ตนทุนคาวัสดุมีสัดสวนสูงสุด เนื่องจากมีคาตรวจการ 

ติดเชื้อในโลหิต ซึ่งมีจำานวนเงินมากที่สุด คิดเปนรอยละ 90.22 

ของตนทุนในหมวดนี้ 

การรับบริจาคโลหิตในสถานที่มีการใชถุงชนิด SB สูงสุด 

รอยละ 40.74  สาเหตุที่มีการใชถุงชนิดนี้มาก เนื่องจากในเวลา

ราชการมีอัตรากำาลังไมเพียงพอในการเตรียมสวนประกอบของโลหิต 

ซึ่งปจจุบันสามารถเตรียมไดประมาณรอยละ 60 แตในอนาคตเมื่อ

มีการเพิ่มอัตรากำาลัง การใชถุงโลหิตชนิดนี้จะลดลงหรือไมมีเลย 

เพราะมีนโยบายที่จะเตรียมเปนสวนประกอบของโลหิตท้ังหมด  

สวนนอกสถานที่และโครงการพิเศษใช DB สูงสุด รอยละ 50.01 

และ 46.18 ตามลำาดับ เนื่องจากมีการเตรียมสวนประกอบของ

โลหิตนอกเวลาราชการโดยเบิกคาลวงเวลา

การรับบริจาคโลหิตในสถานที่ มีเจาหนาที่ทั้งหมด 6 คน เปน 

เจาหนาที่ประจำา (ไมเบิกคาลวงเวลา) ไดแก นักเทคนิคการแพทย 

1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน และเจาหนาที่อื่นๆ อีก 4 คน  นอก

สถานที่ มีเจาหนาที่ทั้งหมด 16 คน เปนเจาหนาที่ประจำา (ไมเบิก

คาลวงเวลา) ไดแก แพทย 1 คน นักเทคนิคการแพทย 1 คน 

พยาบาลเทคนิค 1 คน และเจาหนาที่อื่นๆ อีก 3 คน  นอกจากนี้

มีการเบิกคาลวงเวลาใหแกพยาบาลวิชาชีพ 4 คน และเจาหนาที่

อื่นๆ อีก 6 คน  สำาหรับโครงการพิเศษมีเจาหนาที่ทั้งหมด 80 คน 

โดยเบิกคาลวงเวลาใหทั้งหมด ไดแก แพทย 2 คน นักเทคนิคการ

แพทย 10 คน พยาบาลวิชาชีพ 10 คน และเจาหนาที่อื่นๆ อีก 58 

คน  ตนทุนคาแรงในสถานที่สูงกวาการรับบริจาคแหงอื่น เนื่องจาก
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เปนเจาหนาที่ประจำาทั้งหมด และคิดคาแรงตามฐานเงินเดือนของ

แตละคน  สวนโครงการพิเศษสูงกวานอกสถานที่ เนื่องจากเจาหนาที่

ปฏิบัติงานมีจำานวนมากและเบิกคาลวงเวลาทั้งหมด  ตนทุนคาลงทุน

การรับบริจาคโลหิตโครงการพิเศษสูงกวาแหงอื่น เนื่องจากการจัด

งานมีการใชครุภัณฑจำานวนมาก เชนเตียงรับบริจาคโลหิตตองใชถึง 

50 เตียง สำาหรับตนทุนคาวัสดุ การรับบริจาคโลหิตโครงการพิเศษ

สูงกวาแหงอื่นเชนกัน  เนื่องจากมีคาใชจายเกี่ยวกับ ของที่ระลึก คา

จัดทำาปายประชาสัมพันธ คาจัดสถานที่ คาทำาใบประกาศเกียรติคุณ 

คาอาหารกลางวัน และคาอาหารวาง เปนตน  สวนการรับบริจาค

โลหิตนอกสถานที่มีตนทุนคาวัสดุสูงกวาในสถานที่ เนื่องจากการ

รับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ มีตนทุนเกี่ยวกับ คาน้ำามันรถ คายาน

พาหนะ ซึ่งมีการใชรถออกหนวยแตละครั้งจำานวน 2 คัน รวมทั้ง

คาอาหารวางและอาหารกลางวันของเจาหนาที่

ตนทุนการรับบริจาคโลหิตเฉลี่ยตอถุงบรรจุโลหิต ภายในสถานที่ 

มีราคาต่ำาสุดเทากับ 385.89 บาทตอถุง รองลงมาเปนภายนอก

สถานที่เทากับ 387.61 บาทตอถุง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษา

ของ นิรมล อยูกำาเนิด และคณะ5 ที่มีตนทุนการรับบริจาคโลหิต

ภายนอกสถานที่สูงกวาภายในสถานที่ สาเหตุเนื่องจากการรับบริจาค

โลหิตนอกสถานที่ มีตนทุนคาวัสดุสูงกวา  สำาหรับโครงการพิเศษ

มีตนทุนสูงที่สุดเทากับ 485.05 บาทตอถุง เนื่องจากมีตนทุนคา

ลงทุนและคาวัสดุสูงกวาแหงอื่น ตนทุนทางตรงเฉลี่ยจำาแนกตาม

ชนิดถุงบรรจุโลหิตซึ่งเมื่อรวมคาถุงบรรจุโลหิตแลว พบวาถุงบรรจุ

โลหิตชนิด SDP  มีตนทุนสูงสุดเทากับ 5,422.61 บาทตอถุง ซึ่ง

มากกวาผลิตภัณฑอื่นๆ เนื่องจากถุงบรรจุโลหิตดังกลาวมีราคาสูง

และตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการจัดเก็บโลหิต 

อยางไรก็ตาม การวิจัยนี้เปนการประเมินปริมาณ คาใชจาย และ

ชนิดของถุงบรรจุโลหิตที่ใชในการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาล

ลำาปางเทานั้น การใชถุงบรรจุโลหิตในการออกหนวยในสถานที่ตางๆ

ที่ไมเหมือนกัน มีผลทำาใหคาใชจายไมเทากัน เนื่องจากตนทุนการรับ

บริจาคโลหิตในแตละสถานที่และราคาของถุงบรรจุโลหิตแตละชนิด

ไมเทากัน  และการศึกษานี้เปนการวิเคราะหเฉพาะตนทุนทางตรง 

เทานั้น สวนตนทุนทางออมไมสามารถวิเคราะหไดเนื่องจากเปนตนทุน

แอบแฝงที่วัดไดยาก และระหวางการศึกษานี้ยังไมมีการตรวจหา

การติดเชื้อในโลหิตโดยวิธี Nucleic acid testing (เริ่มสงตรวจ 

1 เมษายน 2556) ซึ่งหากมีการตรวจดังกลาวจะทำาใหตนทุนทุก

ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 280 บาทตอถุง

ผลการวิจัย สามารถนำาไปปรับแผนกลยุทธการจัดหาโลหิตได 

เชน การรับบริจาคโลหิตในสถานที่ ควรมีการรณรงคใหมีการบริจาค

โลหิตเพิ่มขึ้น พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการเจาะเก็บโลหิต พัฒนา

พฤติกรรมบริการและสิ่งแวดลอม อำานวยความสะดวกแกผูบริจาค

โลหิต สวนการรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่และโครงการพิเศษ 

ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากกวาเดิมเพื่อเพิ่มจำานวนผูบริจาค

โลหิต และควรจัดหาแหลงสนับสนุนอัตรากำาลังที่เปนจิตอาสา

สรุป

ตนทุนทางตรงในการรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลลำาปาง 

ในปงบประมาณ 2555 มีคาใชจายทั้งหมด 11,811,652.00 บาท 

คิดเฉลี่ยตอถุงบริจาคโลหิต ภายในสถานที่ นอกสถานที่ และ

โครงการพิเศษ เทากับ 385.89, 387.61 และ 485.05 บาทตาม

ลำาดับ  การรับบริจาคโลหิตในสถานที่มีการใชถุงชนิด SB สูงสุด 

รอยละ 40.76  นอกสถานที่และโครงการพิเศษใช DB สูงสุด 

รอยละ 50.01 และ 46.18 ตามลำาดับ  ตนทุนตามชนิดของถุง

บรรจุโลหิตพบวา มีความแตกตางกันตามสถานที่ของการรับบริจาค 

ตั้งแต 377.34 บาท ถึง 495.22 บาท สวนตนทุนเมื่อรวมคาถุง

บรรจุโลหิต ภายในสถานที่ ถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB, TB, QB, 

IMM B และ SDP มีตนทุนคิดเปนเงิน 422.34, 482.86, 536.39, 

735.92, 2214.45 และ 5422.61 บาทตอถุง ตามลำาดับ  ภายนอก

สถานที่ ถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB, TB และ QB มีตนทุนคิด

เปนเงิน 429.85, 490.50, 544.16 และ 743.81 บาทตอถุง ตาม

ลำาดับ  สำาหรับโครงการพิเศษ ถุงบรรจุโลหิตชนิด SB, DB และ 

QB มีตนทุนคิดเปนเงิน 526.31, 586.95 และ 840.22 บาทตอถุง 

ตามลำาดับ ผลวิจัยครั้งนี้สามารถนำามาปรับกลยุทธในการบริหาร

ตนทุนและกำาหนดอัตราคาบริการไดในโอกาสตอไป
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Blood Donation Unit Costs at Lampang Hospital

Sawat Chantawong and Wicharn Keowkarnkah
Blood Bank, Division of Medical Technology, Lampang Hospital

Abstract : This survey research aimed to analyse the total direct cost and the unit cost of blood donation services 

at Lampang Hospital for the fiscal year 2012.  Materials and Methods : The data were collected and divided 

into 3 catagories; in-house, mobile and special events.  The unit cost of blood products were also carried out 

in 6 types of blood bag; Single bag (SB), Double bag (DB), Triple bag (TB), Quadruple bag (QB), Immuflex filter 

bag (IMM B) and Single donor platelet (SDP)  Results : The total direct cost of blood donation service run by 

Lampang Hospital was 11,811,652.00 baht, consisting of labour costs 1,546,682.00 baht (13.09%), capital costs 

64,809.00 baht (0.55%) and material costs 10,200,160.00 baht (86.36%).  The average total direct costs in-house, 

mobile and special events were 385.89, 387.61 and 485.05 baht, respectively.  The unit cost of blood products 

including the cost of blood bag; in-house with SB, DB, TB, QB, IMM B and SDP were 422.34, 482.86, 536.39, 

735.92, 2,214.45 and 5,422.61 baht, respectively.  Mobile with SB, DB, TB and QB were 429.85, 490.50, 544.16 

and 743.81 baht, respectively.  The special events with SB, DB and QB were 526.31, 586.95 and 840.22 baht, 

respectively.  Discussion and Conclusion : Material costs were the major cost of  the total direct costs of blood 

donation service at Lampang Hospital because of infectious markers testing cost.  The average total direct cost 

of the in-house was the lowest because of the material cost but on the other hand, the special events blood 

donation was the highest due to the material and capital cost.  The unit cost  including  SDP blood bag was the 

highest  due to the cost of blood bag.  The results can be used as the cost control guideline, budget, activities 

and the developed of the blood donation services.  For examples, the in-house blood donation services should be 

promoted to increase the amount of donors, development of the standard of the blood puncture, establishment 

of the excellent service behavior, improvement of the surroundings environment and atmosphere comfortable 

for blood donors.
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