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บท คดั ยอ: บทนาํ และ วตัถปุระสงค : ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิฯ ม ีหนาที ่หลกั ใน การ จดัหา โลหติ ให ม ีปรมิาณ เพยีง พอ
ม ีความ ปลอดภยั และ ม ีคณุภาพ สงูสดุ นอก จาก นัน้ ยงั ม ีงาน ผลติ และ งาน บรกิาร ตาง ๆ  อกี มากมาย อาทิ การ ผลติ ถงุ บรรจุ
โลหติ การ ผลติ ผลติภณัฑ จาก โลหติ รวม ทัง้ การ ผลติ น้าํ ยา ตรวจ หมู โลหติ และ เซลล มาตรฐาน เพือ่ ให การ บรหิาร งาน เปน
ไป อยาง ม ีประสทิธภิาพ และ ประสทิธผิล ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ จงึ ได คาํนวณ ตนทนุ ตอ หนวย ของ งาน เจาะ เกบ็ โลหติ
เพือ่ ใช เปน ขอมลู พืน้ฐาน สาํหรบั การ ตดัสนิ ใจ ใน การ ศกึษา ครัง้ นี ้ม ีวตัถปุระสงค เพือ่ หา ตนทนุ ตอ หนวย ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ
ภาย ใน และ ภาย นอก สถาน ที่ รวม ทัง้ หา แนว ทาง ที ่เหมาะสม ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ เพือ่ ให ม ีตนทนุ ตอ หนวย ลดลง วสัด ุและ
วธิกีาร : ใช วธิกีาร แยก ประเภท ตนทนุ ตาม หนาที ่ใน การ บรหิาร กจิการ และ การ แยก ประเภท ตนทนุ ตาม การ ผลติ และ การ
ดาํเนนิ งาน ผล การ ศกึษา: พบ วา ตนทนุ ตอ หนวย ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิเทากบั 124.70
บาท ( ไม รวม คา ถงุ บรรจ ุโลหติ) โดย ม ีตนทนุ ตอ หนวย ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ ภาย ใน สถาน ที่ เทากบั 86.08 บาท ( ไม รวม
คา ถงุ บรรจ ุโลหติ) ตนทนุ ตอ หนวย ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ นอกสถาน ที่ เทากบั 144.67 บาท ( ไม รวม คา ถงุ บรรจ ุโลหติ) ดงันัน้
จงึ พบ วา การ เจาะ เกบ็ โลหติ ภาย นอก สถาน ที่ ม ีตนทนุ ตอ หนวย สงู กวา การ เจาะ เกบ็ ภาย ใน สถาน ที ่ถงึ 58.59 บาท คดิ เปน
รอยละ 68.06 สรปุ: จาก การ ศกึษา พบ วา สาเหต ุที ่การ ออก ไป เจาะ เกบ็ โลหติ นอก สถาน ที ่ม ีตนทนุ ตอ หนวย สงู กวา ภาย
ใน สถาน ที่ เนือ่ง จาก ตอง เสยี คาใชจาย เกีย่ว กบั ยาน พาหนะ และ เวลา ที ่ใช ไป ระหวาง การ เดนิ ทาง ไป- กลบั ระหวาง ศนูย
บรกิาร โลหติ แหง ชาติ กบั หนวย เคลือ่นที่ ดงันัน้ ถา ตองการ ให การ เจาะ เกบ็ โลหติ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิม ีตนทนุ
ตอ หนวย ต่าํ ลง ควร จะ ประชาสมัพนัธ ให ม ีผู บรจิาค โลหติ ภาย ใน สถาน ที ่มาก ขึน้ รวม ทัง้ ใน การ ออก หนวย เคลือ่นที ่แต ละ
ครัง้ ควร รณ รงค ให ม ีผู บรจิาค โลหติ มาก กวา ที ่เปน อยู ใน ปจจบุนั
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 ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย ไดรับ
มอบ หมาย จาก กระทรวง สาธารณสุข ให มี หนาที่ หลัก ใน
การ จัดหา โลหิต ให มี ปริมาณ เพียง พอ มี ความ ปลอดภัย
และ ม ีคณุภาพ สงูสดุ นอก จาก นี้ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง
ชาติ  ได มี การ พัฒนาการ ให บริการ พิเศษ แบบ ครบ วงจร
ตาม นโยบาย พึง่ ตน เอง เพือ่ ให ทนั กบั ความ เจรญิ กาวหนา
ทาง การ แพทย ดวย มาตรฐาน คุณภาพ ที่ ทัดเทียม กับ ตาง
ประเทศ อาทิ การ ผลิต ถุง บรรจุ โลหิต เพื่อ ใช ภาย ใน
ประเทศ  การ ผลติ น้าํ ยา ตรวจ หมู โลหติ และ เซลล มาตรฐาน
การ ผลติ ผลติภณัฑ จาก โลหติ ชนดิ ตาง ๆ  รวม ทัง้ เปน ศนูย
กลาง รบั บรจิาค เซลล ตน กาํเนดิ เมด็ โลหติ จาก ผู บรจิาค ทัว่
ไป ที ่ไม ใช ญาต ิของ ผูปวย ให มาก เพยีง พอ ตอ การ ปลกู ถาย
แก ผูปวย ภาย ใน ประเทศ

จาก การ ที ่ม ีการ ดาํเนนิ งาน มากมาย หลาย ชนดิ ศนูย ฯ
จงึ เหน็ ความ จาํเปน ของ การ คาํนวณ หา ตนทนุ ตอ หนวย ของ
งาน ตางๆ เพือ่ นาํ ขอมลู ไป ใช ใน การ จดัสรร งบประมาณ ที่
ไดรบั ให เกดิ ประโยชน สงูสดุ และ เพือ่ ใช ใน การ บรหิาร จดั
การ องคกร ให เปน ไป อยาง ม ีประสทิธภิาพ และ ประสทิธผิล

เนื่อง จาก การ รับ บริจาค โลหิต เปน กระบวน การ แรก
ของ งาน บริการ โลหิต การ ศึกษา ครั้ง นี้ จึง ทํา การ ศึกษา
เฉพาะ ตนทนุ ตอ หนวย ใน การ รบั บรจิาค โลหติ กอน สวน
ตนทนุ ตอ หนวย ของ งาน ดาน อืน่ ๆ  ของ ศนูย บรกิาร โลหติ
แหง ชาต ินัน้ จะ ได ทาํ การ ศกึษา ใน โอกาส ตอไป

วตัถปุระสงค
1. เพื่อ ศึกษา ตนทุน ตอ หนวย ใน การ เจาะ เก็บ โลหิต

ภาย ใน สถาน ที ่และ ภาย นอก สถาน ที่
2.  หา แนว ทาง ที ่เหมาะสม ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ เพือ่ ให

ม ีตนทนุ ตอ หนวย ลดลง

ขอบเขต ของ การ ศกึษา
1. ศึกษา เฉพาะ ตนทุน ใน การ เจาะ เก็บ โลหิต ภาย ใน

สถาน ที่ และ นอก สถาน ที่ เทานั้น ไม รวม งาน การ รับ
บรจิาค  โลหติ ของ หนวย รบั บรจิาค พลาสมา และ เกลด็ โลหติ

และ งาน อืน่ ๆ  ของ ศนูย ฯ
2.  ใช ขอมูล ระหวาง วันที่ 1ตุลาคม 2545ถึง 30

กนัยายน  2546

แนว ทาง ใน การ ศกึษา
ใช แนว ความ คดิ พืน้ฐาน ทาง บญัช ีตนทนุ ซึง่ ไดแก การ

แยก ประเภท ตนทนุ ตาม หนาที ่ใน การ บรหิาร กจิการ 1 และ
การ แยก ประเภท ตนทุน ตาม การ ผลิต และ การ ดําเนิน
งาน2 เพือ่ ชวย ให การ ปน สวน ตนทนุ ใกล เคยีง กบั ความ เปน
จรงิ มาก ที ่สดุ

วธิกีาร ศกึษา
1.  ขอมูล ปฐม ภูมิ (Primary Data) ได จาก การ

สงัเกต การ ปฏบิตั ิงานณ ที ่ทาํ การ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง
ชาติ สภา กาชาด ไทย การ สมัภาษณ และ สอบ ถาม จาก หวั
หนา ฝาย เจาะ เกบ็ โลหติ

2.  ขอมูล ทุติย ภูมิ (Secondary Data) ได จาก การ
รวบ เอกสาร ที ่เกีย่วของ กบั ขอมลู ตนทนุ ไดแก หนวย การ
เงิน บัญชี จัด ซื้อ และ พัสดุ ตลอด จน สถิติ ตาง ๆ  จาก
รายงาน ประจาํ ป 3 ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ

ความ หมาย ของ คาใชจาย ตาง ๆ  ใน การ คดิ ตนทนุ
ตนทุน รวม ประกอบ ดวย 1) ตนทุน การ ผลิต และ

2) คาใชจาย ใน การ ดาํเนนิ งาน
1. ตนทุน การ ผลิต ประกอบ ดวย คา วัตถุ ดิบ ทาง

ตรง คา แรงงาน ทาง ตรง และ คาใชจาย โรงงาน ( บาง ตาํรา
เรยีก วา คาโสหุย การ ผลติ)

1.1 คา วัตถุ ดิบ ทาง ตรง ไดแก วัตถุ ดิบ ที่ ใช เปน
สวน ประกอบ สาํคญั ใน การ ผลติ สนิคา สามารถ คาํนวณ
ได โดย งาย วา ใน การ ผลติ สนิคา 1 หนวย นัน้ ใช วตัถ ุดบิ
ตวั นัน้ เปน จาํนวน เทา ใด ใน การ ศกึษา นี ้ไดแก ถงุ บรรจุ
โลหติ ชนดิ ตาง ๆ

1.2 คา แรงงาน ทาง ตรง ไดแก คา ตอบ แทน ที่
จาย ให พนักงาน ผลิต ซึ่ง มี หนาที่ เปลี่ยน วัตถุ ดิบ ให เปน
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สนิคา สาํเรจ็ รปู ใน การ ศกึษา นี ้คอื ทมี งาน ที ่ใช ใน การ เจาะ
เกบ็ โลหติ เชน แพทย พยาบาล ผูชวย พยาบาล เปนตน

1.3 คาใชจาย โรงงาน ไดแก ตนทนุ การ ผลติ อืน่ๆ
ประกอบ ดวย

1.3.1  คา วตัถ ุดบิ ทาง ออม ไดแก วตัถ ุดบิ ที่
นํา มา ใช ใน การ เจาะ เก็บ โลหิต แต ใช เปน จํานวน นอย ไม
สามารถ คํานวณ ตนทุน ที่ รวม อยู ใน ตนทุน ได โดย งาย
เชน น้ํา ยา ที่ ใช ใน การ ตรวจ ความ เขมขน ของ โลหิต สําลี
ผากอส แอลกอฮอล เปนตน

1.3.2  คา แรงงาน ทาง ออม ไดแก คา ตอบ
แทน ที ่จาย ให แก ผู ที ่ไม ได ม ีหนาที ่ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ โดย
ตรง แต ม ีสวน ชวย ให กระบวน การ เจาะ เกบ็ โลหติ ดาํเนนิ
ไป ได เชน เงินเดือน ของ หัว หนา ฝาย เจาะ เก็บ โลหิต
เงินเดือน เจาหนาที่ ธุรการ ฝาย เจาะ เก็บ โลหิต เงินเดือน
ของ พนกังาน ที ่เตรยีม ของ สาํหรบั การ ออก หนวย เคลือ่นที่
เปนตน

1.3.3 คาใชจาย เกี่ยว กับ การ ใช สาธารณูป
โภค ตางๆ เชน คา น้ํา คา ไฟ คา โทรศัพท คา โทรสาร คา
ไปรษณยี โทรเลข

1.3.4 คาใชจาย เกีย่ว กบั การ ใช อาคาร สถาน
ที ่และ ยาน พาหนะ เชน คา เบีย้ ประกนั ภยั  คา ภาษ ีโรงเรอืน

1.3.5 เครือ่งมอื เครือ่งใช เลก็ ๆ  นอย ๆ  ที ่ใช
ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ ที ่ได ม ีการ ซือ้ ใน ป นัน้ ม ีราคา นอย
( ต่าํ กวา 5,000 บาท) ซึง่ ไม ถอื เปน คร ุภณัฑ เชน ห ูฟง 
กลอง ใส สาํล ีผากอส Forcep เปนตน

1.3.6  คา เสื่อม ราคา สิน ทรัพย ถาวร ที่
เกีย่วของ  เชน คา เสือ่ม ราคา อาคาร ( อาย ุการ ใช งาน 20
ป)  คา เสือ่ม ราคา อปุกรณ สาํนกังาน ( อาย ุการ ใช งาน 10
ป)  คา เสือ่ม ราคา เครือ่งมอื อปุกรณ ที ่ใช ใน การ เจาะ เกบ็
โลหติ ( อาย ุการ ใช งาน 5 ป)  คา เสือ่ม ราคา ยาน พาหนะ
ที่ ใช ใน การ ออก หนวย เคลื่อนที่ ( อายุ การ ใช งาน 5 ป)
เปนตน  ใน การ ศึกษา ครั้ง นี้ คิด คา เสื่อม ราคา โดย วิธี เสน
ตรง  หลัก เกณฑ การ คิด วา สิน ทรัพย ใด จะ มี อายุ การ ใช
งาน กี ่ป นัน้ ขึน้ อยู กบั ผูใช เปน ผู กาํหนด โดย ด ูจาก ขอมลู อืน่ๆ

ประกอบ ไม ม ีหลกั เกณฑ ที ่แนนอน เชน อาคาร ถา ม ีตนทนุ
ใน การ กอสราง สงู มาก ๆ  อาจ จะ คดิ วา ม ีอาย ุการ ใช งาน 40
ป ก ็ได ใน กรณ ีที ่ตองการ ให ตนทนุ ของ ผลติภณัฑ ตางๆ
ไม สงู เกนิ ไป เปนตน

1.3.7  คา ซอม แซม และ บาํรงุ รกัษา สนิ ทรพัย
ใน โรงงาน เชน คา ซอม แซม อปุกรณ สาํนกังาน คา ซอม
แซม เครือ่งมอื หรอื อปุกรณ ที ่ใช ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ คา
ซอม แซม ยาน พาหนะ ที ่ใช สาํหรบั การ ออก หนวย เคลือ่นที่
เปนตน ขอมลู ที ่ได เกบ็ จาก ขอมลู ที ่เกดิ ขึน้ จรงิ ใน แต ละ
รอบ บญัชี

1.3.8  คาใชจาย อืน่ ๆ  เชน คา น้าํมนั รถ ที ่ใช
ใน การ ออก หนวย เคลือ่นที่  คา ผาน ทาง พเิศษ คา อาหาร
รบัรอง ผู บรจิาค โลหติ เปนตน

2. คาใชจาย ใน การ ดําเนิน งาน ประกอบ ดวย
คาใชจาย ใน การ จาํหนาย และ คาใชจาย ใน การ บรหิาร

2.1 คาใชจาย ใน การ จาํหนาย คอื คาใชจาย ที ่เกดิ
ขึน้ ตัง้แต การ แนะนาํ ผลติภณัฑ สู ตลาด สงเสรมิ การ ขาย
โดย ใช สือ่ โฆษณา ใน รปูแบบ ตาง ๆ  จน ถงึ การ จดั สง สนิคา
ถงึ มอื ผูซือ้

 ใน การ ศกึษา ครัง้ นี้ จะ คดิ เฉพาะ คาใชจาย ใน การ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ เพือ่ ให ได โลหติ เพยีง พอ กบั ความ
ตองการ ใช และ จะ คดิ เฉพาะ คาใชจาย ที ่ศนูย ฯ ได จาย จรงิ
เทานัน้  ไม รวม คาใชจาย ที ่ไดรบั การ สนบัสนนุ จาก หนวย
งาน ภาค เอกชน อื่น ๆ  ใน ดาน สื่อ โฆษณา ประชาสัมพันธ
และ ยัง ไม รวม คาใชจาย อื่น ๆ  เนื่อง จาก กวา จะ นํา โลหิต ที่
เจาะ เกบ็ มา ได ไป ใช จะ ตอง ผาน ขัน้ตอน อืน่ ๆ  เชน การ ตรวจ
คดั กรอง โลหติ การ ปน แยก สวน ประกอบ ของ โลหติ การ
จดั เกบ็ โลหติ และ สวน ประกอบ ของ โลหติ เปนตน

2.2  คาใชจาย ใน การ บรหิาร คอื คาใชจาย ที ่ไดรบั
การ ปน สวน มา จาก ฝาย อืน่ ๆ  ไดแก คาใชจาย ของ ผู บรหิาร
และ เจาหนาที่ ฝาย บรหิาร งาน ทัว่ ไป และ ฝาย ทะเบยีน และ
สถติิ ซึง่ จะ ปน สวน ให งาน เจาะ เกบ็ โลหติ ตาม ปรมิาณ งาน
ที ่ทาํให กบั งาน เจาะ เกบ็ โลหติ
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ผล การ ศกึษา
 จาก ขอมลู ชนดิ ของ ถงุ บรรจ ุโลหติ ที ่ใช ใน การ เจาะ

เก็บ โลหิต ( ตาราง ที่ 1) พบ วา มี การ ใช ถุง บรรจุ โลหิต
จาํนวน  8 ชนดิ ซึง่ ม ีราคา แตก ตางกนั อยาง ชดัเจน นอก
จาก นัน้ แลว ยงั พบ วา ม ีสดัสวน การ ใช ถงุ บรรจ ุโลหติ ดงันี้
Single bag รอยละ 21.15 , Double bag with
whole  blood filter รอยละ 0.04, Double bag
รอยละ 26.38 , Triple bag with whole blood filter
รอยละ 1.43, Triple bag รอยละ 29.24, Quadruple
bag with whole blood filter รอยละ 0.31, Qua-
druple  bag with Red Cells PIatelet filter รอยละ
0.01  และ Quadruple bag รอยละ 21.43 จํานวน ถุง
บรรจ ุโลหติ แต ละ ชนดิ ที ่ใช ขึน้ อยู กบั ปรมิาณ ความ ตองการ
ใช โลหติ และ สวน ประกอบ ของ โลหติ แต ละ ชนดิ เปน สาํคญั

จาก ความ แตก ตาง ใน เรือ่ง ราคา ของ วตัถ ุดบิ ทาง ตรง
( ถงุ บรรจ ุโลหติ) ซึง่ จะ ผนั แปร ตาม ปรมิาณ การ ใช นัน้ 4 เพือ่
ความ ชัดเจน ของ ขอมูล ที่ ใช ใน การ เปรียบ เทียบ เพื่อ หา
ความ แตก ตาง ระหวาง การ เจาะ เกบ็ ภาย ใน สถาน ที ่และ นอก
สถาน ที่ จงึ ไม แสดง ขอมลู วตัถ ุดบิ ทาง ตรง ( ถงุ บรรจ ุโลหติ
แต ละ ชนิด) ใน ตาราง ที่ 2 โดย มี ความ คิด พื้นฐาน วา ใน

การ เจาะ เกบ็ โลหติ จาํนวน 1 คน ไม วา จะ ใช ถงุ บรรจ ุโลหติ
ใด จะ ม ีคา แรงงาน ทาง ตรง ตอ หนวย และ คาใชจาย โรงงาน
ตอ หนวย เทากนั เนือ่ง จาก ม ีขัน้ตอน ใน ขบวน การ เจาะ เกบ็
โลหิต เหมือน กัน จาก แนว ความ คิด ดัง กลาว ทําให พบ วา
การ เจาะ เกบ็ โลหติ ภาย ใน สถาน ที ่ม ีตนทนุ ตอ หนวย รวม
86.08 บาท การ เจาะ เกบ็ โลหติ ภาย นอก สถาน ที ่ม ีตนทนุ
ตอ หนวย รวม 144.67 บาท ซึง่ สงู กวา ภาย ใน สถาน ที ่ถงึ
58.59 บาท คดิ เปน รอยละ 68.06 โดย ม ีราย ละเอยีด ใน
ความ แตก ตาง ของ คาใชจาย ตอ หนวย แต ละ ประเภท ดงันี้
คา แรงงาน ทาง ตรง ภาย ใน สถาน ที่ 30.74 บาท นอก สถาน
ที่ 52.93 บาท แตก ตางกนั 22.18 บาท คดิ เปน รอยละ
72.13  ของ การ เจาะ เก็บ โลหิต ภาย ใน สถาน ที่ คาใชจาย
โรงงาน ภาย ใน สถาน ที่ 27.88 บาท นอก สถาน ที่ 60.57
บาท  แตก ตางกัน 32.69 บาท คิด เปน รอยละ 117.27
ของ การเจาะเก็บ โลหิต ภาย ใน สถาน ที่ คาใชจาย ใน การ
ดาํเนนิ การ ภาย ใน สถาน ที่ 27.46 บาท นอก สถาน ที่ 31.18
บาท แตก ตางกนั 3.72 บาท คดิ เปน รอยละ 13.55 ของ
การ เจาะ เกบ็ โลหติ ภาย ใน สถาน ที่ ( ตาราง ที่ 2)

เมือ่ มอง ใน ภาพ รวม โดย ไม แบง วา เปน การ เจาะ เกบ็ ภาย
ใน หรือ ภาย นอก สถาน ที่ พบ วา มี ตนทุน ตอ หนวย ใน การ

Single bag
Double bag with whole blood filter
Double bag
Triple bag with whole blood filter
Triple bag
Quadruple bag with whole blood filter
Quadruple bag with Red Cells Platelet Filter
Quadruple bag

รวม

ตารางที ่1 ชนดิของถงุบรรจโุลหติทีใ่ชในการเจาะเกบ็โลหติ  (ต.ค.45 - ก.ย.46)

ชนดิของถงุบรรจโุลหติ ปรมิาณการใช คาใชจาย
จาํนวน (ถงุ) รอยละ ตอหนวย รวม

82,074
11,168
102,355
115,539
113,463
111,218
113,428
183,138
387,983

21.15
10.04
26.38
11.43
29.24
10.31
10.01
21.43
100.00

160
1,800
1,120
1,900
1,180
1,000
1,200
1,379

44,924,440
14,134,400
12,282,600
44,985,100
20,423,340
41,218,000
411,33,600
31,509,302
75,510,782
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เจาะ เกบ็ โลหติ เทากบั 124.70 บาท โดย ม ีราย ละเอยีด
ของ คาใชจาย ตอ หนวย แต ละ ประเภท ดงันี้ คา แรงงาน ทาง
ตรง 45.37 บาท คาใชจาย โรงงาน 49.42 บาท และ
คาใชจาย ใน การ ดาํเนนิ การ เทากบั 29.91 บาท ( ตาราง ที่
2)

วิจารณ
จาก การ ศกึษา พบ วา การ รบั บรจิาค โลหติ ภาย ใน สถาน

ที่  คิด เปน รอยละ 34.08 และ ภาย นอก สถาน ที่ เทากับ
รอยละ 65.92 ของ ปริมาณ โลหิต ที่ ไดรับ ทั้ง หมด ใน ป
งบประมาณ 2546 การ รบั บรจิาค โลหติ ภาย นอก สถาน ที่
นัน้ เปน การ อาํนวย ความ สะดวก ให กบั ผู บรจิาค โลหติ เนือ่ง
จาก ผู บรจิาค โลหติ ม ีอาย ุอยู ใน ชวง 17-60 ป ซึง่ อยู ใน วยั
ศกึษา และ ทาํงาน ดงันัน้ ใน กรณ ีที ่สถาน ศกึษา หรอื สถาน
ที ่ทาํงาน อยู ไกล จาก ที ่ทาํ การ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ
จงึ ไม สะดวก ใน การ เดนิ ทาง มาบ รจิาคโลหติ ที ่ศนูย ฯ และ
เพื่อ ให มี โลหิต และ สวน ประกอบ ของ โลหิต เพียง พอ แก
ความ ตองการ ใช ของ ผูปวย ใน แต ละ วนั จงึ จาํเปน ตอง ออก
ไป เจาะ เกบ็ นอก สถาน ที่

จาก ขอมลู พบ วา ม ีความ แตก ตาง ใน เรือ่ง ของ คา แรงงาน
ทาง ตรง  คาใชจาย โรงงาน เปน จาํนวน มาก ซึง่ ม ีสาเหต ุมา
จาก ใน การ ออก ไป เจาะ เกบ็ โลหติ ภาย นอก สถาน ที ่แต ละ
คร้ัง ต้อง ใช้ ระยะ เวลา ใน การ เดิน ทาง ไป- กลับ ระหว่าง ศูนย์
บรกิาร โลหติ ฯ และ สถาน ที ่ที ่ไป ทาํ การ เจาะ เกบ็ โลหติ โดย
เฉลีย่ แหง ละ 3 ชัว่โมง ตอ วนั ทาํให ม ีเวลา ใน การ เจาะ เกบ็
โลหิต นอย กวา เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ การ เจาะ เก็บ ภาย ใน
สถาน ที่   สาํหรบั การ เดนิ ทาง ออก ไป นอก สถาน ที ่นัน้ ตอง
ม ีคาใชจาย เกีย่ว กบั ยาน พาหนะ เชน พนกังาน ขบั รถ คา
เสือ่ม ราคา รถ คา น้าํมนั รถ คา ผาน ทาง พเิศษ คา ประกนั ภยั
รถ คา ซอม แซม รถ เปนตน นอก จาก นัน้ แลว จาํเปน ตอง
ม ีเจาหนาที ่ประสาน งาน กบั หนวย เคลือ่นที ่แต ละ แหง เพือ่
นดั วนั เวลา ใน การ ออก ไป รบั บรจิาค โลหติ รวม ทัง้ ยงั ตอง

ม ีเจาหนาที ่เตรยีม อปุกรณ ตางๆ ที ่ใช ใน การ เจาะ เกบ็ โลหติ
เชน ถุง บรรจุ บรรจุ โลหิต สําลี ผากอส อาหาร รับรอง
สาํหรบั ผู บรจิาค โลหติ น้าํ ยา ตรวจ หมู โลหติ  น้าํ ยา ตรวจ
ความ เขมขน ของ โลหิต เปนตน

สาเหตุ ใหญ อีก ประการ หนึ่ง ที่ ทําให ตนทุน ตอ หนวย
แตก ตางกนั คอื คา เสือ่ม ราคา  5 เนือ่ง จาก อาคาร ที ่ใช ใน การ
รบั บรจิาค โลหติ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ เริม่ กอสราง ใน ป
2512 ม ีอาย ุการ ใช งาน มา แลว 35 ป ตาม หลกัการ บญัชี
20 ป ถอื วา หมด อาย ุการ ใช งาน แลว ( โดย ปกต ิอาคาร จะ
ม ีอาย ุการ ใช งาน 20 ป) จงึ ไม นาํ มา รวม เปน คาใชจาย ( ถงึ
แมวา ยงั คง ใช งาน อยู ก ็ตาม) ใน ขณะ ที ่รถ ที ่ใช ใน การ ออก
หนวย เคลือ่นที ่ใน ปจจบุนั ม ีอยู หลาย คนั จงึ ม ีคา เสือ่ม ราคา
สงู ( แมวา รถ จาํนวน หนึง่ จะ หมด อาย ุการ ใช งาน แลว ก ็ตาม
โดย ปกต ิยาน พาหนะ จะ ม ีอาย ุการ ใช งาน 5 ป)

จาก สาเหต ุตาง ๆ  ตาม ที ่กลาว จงึ ม ีผล ทาํให ตนทนุ รวม
ตอ หนวย ( ไม รวม ถุง บรรจุ โลหิต)  ใน การ เจาะ เก็บ โลหิต
ภาย ใน สถาน ที่ และ นอก สถาน ที่ แตก ตางกัน ถึง 58.59
บาท

จาก การ ศกึษา ครัง้ นี ้คณะ ผูทาํ การ ศกึษา ม ีขอเสนอ แนะ
วา ถา ตองการ ให ตนทุน ตอ หนวย ใน การ เจาะ เก็บ โลหิต
ของ ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ ลดลง มี แนว ทาง ใน การ
ปฏบิตั ิดงันี้

1.  ควร มี การ โฆษณา ประชาสัมพันธ ให มี ผู บริจาค
โลหติ ภาย ใน สถาน ที่ (ณ ที ่ทาํ การ ศนูย บรกิาร โลหติ) มาก
ขึน้ เพือ่ ลด คาใชจาย ที ่เกีย่วของ กบั การ ใช ยาน พาหนะ ลง

2.  ควร ม ีการ จดั ตัง้ สาขา ยอย ใน การ รบั บรจิาค โลหติ
ตาม แหลง ชุมชน เชน แหลง นิคม อุตสาหกรรม ใน เขต
ปริมณฑล เพื่อ เปน การ อํานวย ความ สะดวก ให กับ ผู
บรจิาค โลหติ ซึง่ ม ีที ่พกั อาศยั อยู ใน บรเิวณ นัน้

3.  ใน การ ออก หนวย เคลือ่นที ่แต ละ ครัง้ ควร รณ รงค
ให ม ีผู บรจิาค โลหติ มาก กวา ที ่เปน อยู ใน ปจจบุนั เพือ่ ให มี
ตนทนุ ตอ หนวย ใน การ เจาะ เกบ็ นอก สถาน ที ่ลดลง
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สรปุ
จาก ขอมลู การ ศกึษา พบ วา การ รบั บรจิาค นอก สถาน ที่

ม ีตนทนุ ตอ หนวย สงู กวา ภาย ใน สถาน ที่ ซึง่ ม ีสาเหต ุมา จาก
เวลา ที ่ใช ใน การ เดนิ ทาง จาํนวน บคุลากร ที ่ตอง ใช ใน การ
ประสาน งาน และ จัด เตรียม อุปกรณ ที่ ใช ใน การ เจาะ เก็บ
โลหติ และ คาใชจาย เกีย่ว กบั ยาน พาหนะ ที ่ใช ใน การ เดนิ
ทาง ดงันัน้ ถา ตองการ ให ตนทนุ ตอ หนวย ใน การ รบั บรจิาค
โลหติ ของ ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาต ิลดลง ควร รบั บรจิาค
โลหติ นอก สถาน ที ่ให นอย ลง โดย ม ีการ ประชาสมัพนัธ ให
ม ีผูมา บรจิาค ภาย ใน สถาน ที ่เพิม่ ขึน้

ประโยชน ที ่ได จาก การ คาํนวณ หา ตนทนุ ตอ หนวย ของ
งาน ตางๆ ไม วา จะ เปน งาน ผลิต สินคา หรือ งาน บริการ
ไดแก

1.  สามารถ ใช ใน การ วดั ผล การ ดาํเนนิ งาน ประจาํ งวด
2.  ใช ใน การ กาํหนด ราคา ขาย
3. ใช ใน การ จดัทาํ งบประมาณ
4.  ใช ใน การ ควบคมุ ตนทนุ ชี ้ให เหน็ ขอ บกพรอง หรอื

ขอ ที ่จะ ตอง แกไข ปรบัปรงุ เพือ่ ลด ตนทนุ ให ต่าํ ลง
5.  ผู บรหิาร สามารถ นาํ ขอมลู ไป ใช ใน การ ตดัสนิ ใจ ใน

เรือ่ง ตาง ๆ  เชน ควร จะ ยกเลกิ ผลติ สนิคา ชนดิ ใด ควร จะ
เพิม่ ปรมิาณ ผลติ สนิคา ชนดิ ใด ตลอด จน นโยบาย ใน การ
ขยาย โรงงาน จดัหา ทรพัยสนิ ถาวร ฯลฯ เปนตน

กติตกิรรม ประกาศ
ขอ ขอบ พระ คณุ ศาสตราจารย เกยีรตคิณุ แพทยหญงิ

พมิล เชีย่ว ศลิป ที ่ได ให คาํ แนะนาํ แกไข และ ให โอกาส ใน
การ นาํ เสนอ ผลงาน ใน ครัง้ นี้
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Background and Objectives:  National Blood Centre's major responsibility is to collect safe and
adequate blood from voluntary, non-remunerated blood donors.  In addition, supporting services and
various products such as blood bags, blood products and blood group anti-sera are also available.
To maximize the efficiency and efficacy, the unit cost of blood collection is essential for the
Management's decision.  This study aims to calculate the unit cost of blood collection both in-house
and at the mobile units as well as to seek the appropriate way to reduce the blood collection unit
cost. Materials and Methods:  The cost was categorized by the management cost and by the
production and process cost. Outcome: The  unit cost of blood collection  is 124.70 baht (exclusive
of blood bag).  In-house unit cost is 86.08 baht (exclusive of blood bag) and mobile unit cost is 144.67
baht (exclusive of blood bag).  Thus, the unit cost of mobile blood collection is 58.59 baht (or
equivalent to 68.06%) higher than that of in-house collection. Conclusion: The higher unit cost
comes from the cost of vehicle and traveling time back and forth between National Blood Centre
and collection sites.  To reduce the cost, the campaign should be launched to get more in-house
blood donors and to get more donors at each mobile session as well.
 Key Words : Unit cost Inhouse   Mobile
Thai   J   Hematol   Transf   Med  2004;14:243-50.
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