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นิพนธตนฉบับ

การศึกษาตนทุนการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สุญาดา  จิรธันยา และชื่นฤทัย  ยี่เขียน
หนวยรับบริจาคโลหิต ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

บทคัดยอ : วัตถุป ระสงค: การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตนทุนจะแสดงใหเห็นถึงผลผลิตของการดำ�เนินงานอยางชัดเจน เปนประโยชนใน
การควบคุมคาใชจายและการพัฒนาประสิทธิภาพของการรับบริจาคโลหิต การวิจัยเชิงสำ�รวจ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนทางตรง
การรับบริจาคโลหิต ปงบประมาณ 2550 ของหนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ทั้งภายในและภายนอกสถานที่   วัสดุและวิธีการ: ผูวิจัยสรางแบบเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นและรวบรวมขอมูลดวยตนเองตลอดการวิจัย
โดยศึกษาตามแนวคิดของตนทุนทางบัญชี ที่จำ�แนกตนทุนเปน 3 ประเภท ประกอบดวย ตนทุนคาแรง ตนทุนคาลงทุน และตนทุน
คาวัสดุอุปกรณ การศึกษานี้ยังมีการศึกษาตนทุนการรับบริจาคโลหิตตามชนิดของการใชถุงบรรจุโลหิต 4 ชนิด ประกอบดวย Single
bag, Double bag, Triple bag และ Quadruple bag  ผลการศึกษา: ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตในปงบประมาณ 2550
ทั้งหมดเปนเงิน 9,931,201.15 บาท เปนตนทุนคาแรงเปนเงิน 2,701,507.78 บาท คิดเปนรอยละ 27.20 เปนตนทุนคาลงทุนเปนเงิน
913,447.93 บาท คิดเปนรอยละ 9.20 และเปนตนทุนคาวัสดุอุปกรณเปนเงิน 6,316,245.44 บาท คิดเปนรอยละ 63.60 ตนทุนท างตรง
เฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีราคาถูกกวาภายในสถานที่ (520.13 กับ 678.12 บาท/ถุง) การศึกษาตนทุนการรับบริจาค
โลหิตตามชนิดของการใชถุงบรรจุโลหิต 4 ชนิด พบวา ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของถุงบรรจุโลหิตชนิด Single bag
ภายในสถานที่เปนเงิน 648.03 บาท/ถุง ถารวมคาถุงจะเปนเงิน 698.03 บาท/ถุง ภายนอกสถานที่เปนเงิน 511.92 บาท/ถุง ถารวม
คาถุงจะเปนเงิน 561.92 บาท/ถุง ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของถุงบรรจุโลหิตชนิด Double bag ภายนอกสถานที่เปน
เงิน 555.62 บาท/ถุง ถารวมคาถุงจะเปนเงิน 675.46 บาท/ถุง ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของถุงบรรจุโลหิตชนิด Triple
bag ภายในสถานที่เปนเงิน 686.15 บาท/ถุง ถารวมคาถุงจะเปนเงิน  868.05 บาท/ถุง ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของ
ถุงบรรจุโลหิตชนิด Quadruple bag ภายในสถานที่เปนเงิน 700.12 บาท/ถุง ถารวมคาถุงจะเปนเงิน 1,088.53 บาท/ถุง  วิจารณ:
ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตในปงบประมาณ 2550 มีสัดสวนของตนทุนคาวัสดุอุปกรณคอนขางมาก (รอยละ 63.60) เนื่อง
มาจากมีตนทุนคาตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเปนเงิน 270 บาท/ถุง  ตนทุนการรับบริจาคโลหิต ภายนอกสถานที่มีราคาถูกกวา
ภายในสถานที่ เนื่องจากการออกหนวยรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีปริมาณโลหิตที่ไดรับบริจาคมากกวาภายในสถานที่ (9,910
กับ 7,704 ยูนิต) สามารถเขาถึงกลุมผูบริจาคโลหิตซึ่งเปนวัยศึกษาและวัยทำ�งานไดจำ�นวนมากกวา ในขณะที่ใชเวลาในการรับบริจาค
ที่นอยกวาการรับบริจาคภายในสถานที่ จึงทำ�ใหตนทุนการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีราคาถูกกวาภายในสถานที่   สรุป: ผล
การศึกษานี้นำ�มาใชในการวางแผนกำ�หนดแนวทางการลดตนทุนและพัฒนางานของหนวยรับบริจาคโลหิตโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ
เพื่อเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิตภายในสถานที่ใหมากขึ้น สำ�หรับการลดตนทุนการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่ ควรมีการกำ�หนด
เกณฑมาตรฐานสำ�หรับสถานที่ที่ออกหนวยรับบริจาคโลหิตและมีการลงทะเบียนผูประสงคจะบริจาคโลหิตกอนการออกหนวย หนวย
รับบริจาคโลหิตควรมีการพัฒนามาตรฐานการเจาะเก็บโลหิต โดยเฉพาะดานความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิต เพื่อเสริมสรางความ
มั่นใจใหกับผูบริจาคโลหิต ตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมบริการและจัดสิ่งแวดลอมใหผูบริจาคโลหิตเกิดความผอนคลาย
Key Words : l ตนทุน l ตนทุนทางตรง l
ตนทุนเฉลี่ย l
การรับบริจาคโลหิต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2552;19:93-100.
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สุญาดา จิรธันยา และ ชื่นฤ ทัย ยี่เขียน

หนวยรับบริจาคโลหิต โรง พยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา มีหนาที่หลักต ามพันธกิจข องโรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ดานการจัดหาโลหิตให
มีปริมาณพอเพียง มีความปลอดภัยแ ละมีคุณภาพสูงสุด สำ�หรับ
ใชในการรักษากับผูปวยในและประชาชนทั่วไปในพื้นทีภ่ าคตะวัน
ออก ภารกิจก ารจัดหาโลหิตจ ึงมีการรับบริจาคโลหิตทั้งภ ายในและ
ภายนอกหนวยรับบริจาคโลหิต ซึ่งม ีตนทุนก ารดำ�เนินการที่แตก
ตางกัน
การศึกษาตนทุนทางตรงเฉลี่ยในการเจาะเก็บโลหิตของศูนย
บริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ทำ�ใหเกิดป ระโยชนในการ
วัดผลการดำ�เนินงาน แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำ�งบประมาณ
และการควบคุมตนทุนของการรับบริจาคโลหิต1 ซึ่งหนวยรับบริจาค
โลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ยังไมเคย
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอน
ในปงบประมาณ 2551 หนวยรับบริจาคโลหิต ไดมุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ทั้งดานการคัดกรองผูบริจาค
โลหิต และการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
โรงพยาบาลมีทิศทางมุงสูระบบการบริหารจัดการที่มุงผลสัมฤทธิ์
ที่หนวยงานจะตองแสดงใหเห็นถึงผลผลิตข องการดำ�เนินงานอยาง
ชัดเจน หนวยรับบริจาคโลหิต ไดต ระหนักถึงก ารวัดผลผลิตแ ละ
การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของหนวยงาน จึงใหมีการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนางาน การควบคุมคาใชจายและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการรับบริจาคโลหิต
ผูวิจัยจึงสนใจทำ�การศึกษาวิจัยเรื่อง ตนทุนก ารรับบ ริจาค
โลหิต หนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา เพื่อใหหนวยงานมขี อมูลเกี่ยวกับต นทุนท างตรงของ
การดำ�เนินงานรับบริจาคโลหิตต ามแนวคิดข องตนทุนท างบัญชี2 ซึ่ง
จะเปนประโยชนสำ�หรับการบริหารจัดการควบคุมต นทุนและคาใช
จายของการรับบริจาคโลหิตใหเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งน ำ�ผลการ
ศึกษามาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของ
หนวยรับบริจาคโลหิตใหเพิ่มขึ้น ซึ่งจะตอบสนองยุทธศาสตรของ
โรงพยาบาล ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยยึดหลัก
การปรับปรุงก ระบวนการและการบริหารงานแบบมุงผ ลสัมฤทธิ์

วัตถุประสงคเฉพาะ
(1) เพื่อศึกษาตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิต ประกอบดวย
คาแรง (Labour cost: LC) ตนทุนคาลงทุน (Capital cost: CC)
และตนทุนคาว ัสดุอุปกรณ (Material cost: MC) ของหนวยบริจาค
โลหิต ฝายการพยาบาล ปงบประมาณ 2550 โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
(2) เพื่อศึกษาตนทุนท างตรงการรับบริจาคโลหิต จำ�แนกเปนการ
รับบริจาคโลหิตตามชนิดก ารใชถุงบรรจุโลหิต 4 ชนิด ประกอบดวย
Single bag Double bag Triple bag และ Quadruple
bag ของหนวยรับบริจาคโลหิตภายในและภายนอกโรงพยาบาล ป
งบประมาณ 2550 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย

วัสดุและวิธีการ
การวิจัยเชิงสำ�รวจ เพื่อศึกษาตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตป
งบประมาณ 2550 ของหนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระ
บรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ตามแนวคิดข องตนทุน
ทางบัญชี จำ�แนกเปนต นทุน 3 ประเภท ประกอบดวย ตนทุนคา
แรง (Labour cost: LC) ตนทุนคาล งทุน (Capital cost: CC)
และตนทุนคาวัสดุอุปกรณ (Material cost: MC) และจำ�แนกเปน
ตนทุนข องการรับบริจาคโลหิตโดยใชถุงบรรจุโลหิตชนิด Single
bag Double bag Triple bag และ Quadruple bag
ผูวิจัยเปนผูรวบรวมขอมูลดวยตนเองตลอดการวิจัย โดยใชแบบ
เก็บร วบรวมขอมูลท ี่สรางขึ้น มีความตรงเชิงโครงสราง ตามตาม
แนวคิดของตนทุนทางบัญชี วิธีการดำ�เนินการวิจัยมขี ั้นตอน ดังนี้
(1) ผูวิจัยทำ�การศึกษาทบทวนระเบียบวิธีการวิเคราะหตนทุน
การรับบริจาคโลหิต ตนทุนทางตรงเฉลี่ย จากตำ�รา รายงานการ
ศึกษาวิจัย บทความ การวิเคราะหเกี่ยวกับต นทุนของโรงพยาบาล
(2) ผูวิจัยทำ�การสำ�รวจ วิเคราะหโครงสรางและระบบงาน
ของหนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ
ศรีราชา ซึ่งประกอบดวย การรับบริจาคโลหิตภายในและภายนอก
โรงพยาบาล
(3) กำ�หนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบ เสนอโครงการวิจัยแ ละ
ไดรับอนุมัติใหทำ�การวิจัย
วัตถุประสงค
(4) ออกแบบแบบเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
วัตถุประสงคทั่วไป
แบบฟอรมที่ 1 แบบเก็บรวบรวมขอมูลคาแรง
เพื่อศึกษาตนทุนการรับบริจาคโลหิตป งบประมาณ 2550 โรง
แบบฟอรมที่ 2 แบบเก็บร วบรวมขอมูลคาล งทุนและคา
พยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยใชระเบียบวิธีการ วัสดุอุปกรณของหนวยรับบริจาคโลหิต
วิจัยเชิงสำ�รวจ
แบบฟอรมที่ 3 แบบเก็บรวบรวมขอมูลจำ�นวนชั่วโมงการ
รับบริจาคโลหิตภายในและภายนอกสถานที่
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ตารางที่ 1 จำ�นวนและรอยละของตนทุนก ารรับบริจาคโลหิตและจำ�นวนโลหิตที่รับบริจาค ปงบประมาณ 2550
ตนทุนการรับบริจาคโลหิต/
โลหิตที่รับบริจาค
ตนทุนทางตรงรวม (บาท)
คาแรง
คาลงทุน
คาวัสดุอ ุปกรณ
โลหิตที่รับบริจาคทั้งหมด (ถุง)
ภายในสถานที่
ภายนอกสถานที่

จำ�นวน
9,931,201.15
2,701,507.78
913,447.93
6,316,245.44
16,954
7,044
9,910

รอยละ
100.00
100.00

27.20
9.20
63.60
41.55
58.45

(5) รวบรวมขอมูลตนทุนก ารรับบ ริจาคโลหิต โดยประสาน
งานระหวางทีมงาน ขอมูลและแหลงขอมูลในการศึกษาวิจัย มี
รายละเอียดดังนี้
5.1 คาแรง ประกอบดวย เงินเดือน เงินประจำ�ตำ�แหนง
เงินตกเบิก คาลวงเวลา คาเลาเรียนบุตร คาช วยเหลือบ ุตร เงิน
ประกันสังคม เงินตอบแทนพิเศษ/คาว ิชาชีพ เงินคลินิกนอกเวลา
คารักษาพยาบาล คาครองชีพ เงินไดอื่นๆ คาการศึกษาตอเนื่อง
คาประชุม/ฝกอบรม คาทีพ่ ักอาศัย3,4
5.2 คาลงทุน ใชขอมูลมูลคาข องครุภัณฑแ ละอาคารสิ่ง
กอสรางในปที่ซื้อ นำ�มาคำ�นวณคาเสื่อมราคา โดยครุภัณฑกำ�หนด
อายุก ารใชงานไมเกิน 10 ป และอาคารสิ่งก อสรางกำ�หนดอายุการ
ใชงานไมเกิน 20 ป ประกอบดวย คาเสื่อมราคาครุภัณฑสำ�นักงาน
คาเสื่อมราคาเตียงรับบริจาคโลหิต และคาเสื่อมราคาครุภัณฑเครื่อง
มือแพทย คาเสื่อมราคาอาคารสถานที่ คาเสื่อมราคารถรับบริจาค
โลหิต3,4
5.3 คาวัสดุอุปกรณ แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย คายา
และเวชภัณฑทั่วไป คาวัสดุสำ�นักงานและของใชรายฝาย/หนวย คา
สาธารณูปโภคและคาตอบแทนใชสอยวัสดุ คาเชื้อเพลิงแ ละคาซ อม
บำ�รุงยานพาหนะสำ�หรับการรับบริจาคโลหิต คาประกันภัยตามพระ
ราชบัญญัตคิ ุมครองผปู ระสบภัยท างรถ (พ.ร.บ.) คาภ าษีรถยนต
คาตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัตกิ าร คาว ัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ที่เบิก
จากศูนยบริการโลหิตแ หงชาติและภาคบริการโลหิตแ หงชาติท ี่ 34
(6) รวบรวมขอมูลจำ�นวนโลหิตที่รับบ ริจาค จำ�แนกตามชนิด
ถุงบรรจุโลหิต เปนข อมูลจากภาคบริการโลหิต แหงชาติที่ 3 และ
หนวยรับบริจาคโลหิต ฝายการพยาบาล4

(1) ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิต ของหนวยรับบริจาค
โลหิต ปงบประมาณ 2550
1.1 ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตปงบประมาณ
2550
ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตในปงบประมาณ
2550 ทั้งหมดเปนเงิน 9,931,201.15 บาท เปนตนทุนค าแรงเปน
เงิน 2,701,507.78 บาท คิดเปนรอยละ 27.20 เปนต นทุนค าลงทุน
เปนเงิน 913,447.93 บาท คิดเปนรอยละ 9.20 และเปนต นทุนคา
วัสดุอุปกรณเปนเงิน 6,316,245.44 บาท คิดเปนรอยละ 63.60
1.2 โลหิตที่รับบริจาคปงบประมาณ 2550
โลหิตที่รับบริจาคทั้งหมดจำ�นวน 16,954 ถุง เปนโลหิต
ที่รับบริจาคภายนอกสถานที่ จำ�นวน 9,910 ถุง คิดเปนร อยละ
58.45 และเปนโลหิตที่รับบ ริจาคภายในสถานที่ จำ�นวน 7,044 ถุง
คิดเปนร อยละ 41.55
1.3 ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิต จำ�แนกตาม
ประเภทของตนทุนและสถานที่การรับบริจาคโลหิต
ตนทุนท างตรงของการรับบริจาคโลหิต ทั้งหมดเปนเงิน
9,931,201.15 บาท เปนตนทุนค าวัสดุอุปกรณมากที่สุดเปนเงิน
6,316,245.44 บาท คิดเปนรอยละ 63.60 รองลงมาเปนตนทุน
คาแรงเปนเงิน 2,701,507.78 บาท คิดเปนร อยละ 27.20 และ
เปนตนทุนค าล งทุนเปนเงิน 913,447.93 คิดเปนร อยละ 9.20
ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่ ทั้งหมด
เปนเงิน 4,776,678.33 บาท เปนตนทุนค าว ัสดุอุปกรณมากที่สุด
เปนเงิน 2,755,842.72 บาท คิดเปนรอยละ 57.69 รองลงมาเปน
ตนทุนค าแรงเปนเงิน 1,696,515.51 บาท คิดเปนรอยละ 35.52
และเปนตนทุนคาลงทุนเปนเงิน 324,320.10 คิดเปนรอยละ 6.79
ผลการศึกษา
สวนตนทุนท างตรงของการรับบริจาคโลหิตภ ายนอกสถานที่ ทั้งหมด
ผลการศึกษาตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตปงบประมาณ เปนเงิน 5,154,522.82 บาท เปนค าว ัสดุอุปกรณมากที่สุด เปนเงิน
2550 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีรายละเอียด 3,560,402.72 บาท คิดเปนรอยละ 69.07 รองลงมาเปนตนทุนคา
โดยสรุป ดังนี้
แรง เปนเงิน 1,004,992.27 คิดเปนรอยละ 19.50 และเปนตนทุน
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2552
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ตารางที่ 2 ตนทุนทางตรงการรับบ ริจาคโลหิต จำ�แนกตามประเภทของตนทุนและสถานที่การรับบริจาคโลหิต ปงบประมาณ 2550
ประเภทของตนทุน
คาแรง (บาท)
คาลงทุน (บาท)
คาวัสดุอ ุปกรณ (บาท)
ตนทุนทางตรงรวม

ทั้งหมด
2,701,507.78 (27.20%)
913,447.93 2(9.20%)
6,316,245.44 (63.60%)
9,931,201.15 (100.00%)

คาลงทุนเปนเงิน 589,127.83 คิดเปนร อยละ 11.43
1.4 ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตที่ไมรวมคา
ถุงบรรจุโลหิต จำ�แนกตามประเภทของตนทุนและสถานที่การรับ
บริจาคโลหิต
ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตที่ไมรวมคาถุง
บรรจุโลหิตเปนเงิน 585.77 บาท/ถุง ประกอบดวยตนทุนค าแรง
เปนเงิน 159.34 บาท/ถุง ตนทุนคาล งทุนเปนเงิน 53.88 บาท/ถุง
และตนทุนคาวัสดุอุปกรณเปนเงิน 372.5 บาท/ถุง
ตนทุนทางตรงเฉลี่ยก ารรับบ ริจาคโลหิตท ไี่มรวมคาถ ุงบรรจุ
โลหิตภายในสถานที่ราคาแพงมากกวาภายนอกสถานที่ โดยตนทุน
ทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่เปนเงิน 678.12 บาท/
ถุง ประกอบดวย ตนทุนคาแรงเปนเงิน 240.85 บาท/ถุง ตนทุนคา
ลงทุนเปนเงิน 46.04 บาท/ถุง และตนทุนค าวัสดุอุปกรณเปนเงิน
391.23 บาท/ถุง ตนทุนท างตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตภายนอก
สถานที่เปนเงิน 520.13 บาท/ถุง ประกอบดวย ตนทุนคาแรง เปน
เงิน 101.41 บาท/ถุง ตนทุนคาลงทุนเปนเงิน 59.45 บาท/ถุง และ
ตนทุนคาวัสดุอ ุปกรณ เปนเงิน 359.27 บาท/ถุง
(2) ตนทุนการรับบริจาคโลหิตจำ�แนกตามชนิดถุงบรรจุโลหิต
ปงบประมาณ 2550
2.1 จำ�นวนโลหิตที่รับบริจาคจำ�แนกตามชนิดถุงบรรจุ
โลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต
โลหิตท ี่รับบริจาคทั้งหมด จำ�นวน 16,954 ถุง จำ�แนก
ตามชนิดถุงบรรจุโลหิตและลำ�ดับจ ากมาก-นอย ไดด ังนี้ ลำ�ดับที่
1 ใชถุงบรรจุโลหิตช นิด Single bag จำ�นวน 10,826 ถุง คิดเปน
รอยละ 63.86 ลำ�ดับที่ 2 ใชถุงบรรจุโลหิตช นิด Quadruple bag
จำ�นวน 3,484 ถุง คิดเปนร อยละ 20.55 ลำ�ดับที่ 3 ใชถุงบรรจุ
โลหิตชนิด Double bag จำ�นวน 1,862 ถุง คิดเปนรอยละ 10.98
และลำ�ดับที่ 4 ใชถ ุงบรรจุโลหิตชนิด Triple bag จำ�นวน 782
ถุง คิดเปนรอยละ 4.61
สำ�หรับโลหิตท ี่รับบริจาคภายในถานทที่ ั้งหมด จำ�นวน 7,044
ถุง ใชถ ุงบรรจุโลหิตช นิด Quadruple bag มากที่สุด จำ�นวน 3,484
ถุง คิดเปนร อยละ 49.45 รองลงมาเปนถุงบรรจุโลหิตชนิด Single
bag จำ�นวน 2,778 ถุง คิดเปนร อยละ 39.45 และเปนถ ุงบรรจุ

ภายในสถานที่
1,696,515.51 (35.52%)
324,320.10 3(6.79%)
2,755,842.72 (57.69%)
4,776,678.33 (100.00%)

ภายนอกสถานที่
1,004,992.27 (19.50%)
589,127.83 (11.43%)
3,560,402.72 (69.07%)
5,154,522.82 (100.00%)

โลหิตชนิด Triple bag จำ�นวน 782 ถุง คิดเปนร อยละ 11.10
สวนโลหิตที่รับบริจาคภายนอกสถานทีท่ ั้งหมด จำ�นวน 9,910 ถุง
ใชถุงบรรจุโลหิต 2 ชนิด เปนถุงบรรจุโลหิตช นิด Single bag
จำ�นวน 8,048 ถุง คิดเปนร อยละ 81.21 และเปนถุงบรรจุโลหิต
ชนิด Double bag จำ�นวน 1,862 ถุง คิดเปนรอยละ 18.79
2.2 ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิต จำ�แนกตาม
ชนิดถุงบรรจุโลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต
ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตทั้งหมดเปนเงิน 9,931,201.15
บาท เปนตนทุนท างตรงการรับบริจาคโลหิตจำ�แนกตามชนิดถุงบรรจุ
โลหิตและลำ�ดับจ ากมาก-นอย ไดดังนี้ ลำ�ดับที่ 1 เปนตนทุนถุง
บรรจุโลหิตชนิด Single bag เปนเงิน 5,920,847.28 บาท คิดเปน
รอยละ 59.62 ลำ�ดับที่ 2 เปนตนทุนถ ุงบรรจุโลหิตชนิด Quadruple
bag เปนเงิน 2,439,225.70 บาท คิดเปนรอยละ 24.56 ลำ�ดับที่ 3
เปนตนทุนถุงบรรจุโลหิตชนิด Double bag เปนเงิน 1,034,562.13
คิดเปนร อยละ 10.42 และลำ�ดับที่ 4 เปนตนทุนถ ุงบรรจุโลหิต
ชนิด Triple bag เปนเงิน 536,566.04 บาท คิดเปนร อยละ 5.40
สำ�หรับตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่
เปนเงิน 4,776,678.33 บาท เมื่อจำ�แนกตามชนิดถ ุงบรรจุโลหิต
และลำ�ดับจากมาก-นอย ไดดังนี้ ลำ�ดับที่ 1 เปนตนทุนถ ุงบรรจุ
โลหิตชนิด Quadruple bag เปนเงิน 2,439,225.70 บาท คิดเปน
รอยละ 51.07 ลำ�ดับที่ 2 เปนตนทุนถ ุงบรรจุโลหิตชนิด Single
bag เปนเงิน 1,800,886.59 บาท คิดเปนร อยละ 37.70 และลำ�ดับที่
3 เปนตนทุนถุงบรรจุโลหิตช นิด Triple bag เปนเงิน 536,566.04
บาท คิดเปนรอยละ 11.23
ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่เปน
เงิน 5,154,522.82 บาท ใชถ ุงบรรจุโลหิต 2 ชนิด เปนตนทุนถุง
บรรจุโลหิตชนิด Single bag เปนเงิน 4,119,960.69 บาท คิดเปน
รอยละ 79.93 และตนทุนถ ุงบรรจุโลหิตชนิด Double bag เปน
เงิน 1,034562.13 คิดเปนรอยละ 20.07
2.3 ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิต จำ�แนกตาม
ชนิดถุงบรรจุโลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต
	ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของถุงบรรจุโลหิต
ชนิด Single bag ภายในสถานทีเ่ปนเงิน 648.03 บาท/ถุง รวม
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ตารางที่ 3 ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตที่ไมรวมคาถุงบรรจุโลหิต จำ�แนกตามประเภทของตนทุนและสถานที่การ
รับบ ริจาคโลหิต
ประเภทของตนทุนทางตรงเฉลี่ย
คาแรง (บาท/ถุง)
คาลงทุน (บาท/ถุง)
คาวัสดุอ ุปกรณ (บาท/ถุง)
ตนทุนทางตรงรวม (บาท/ถุง)

คาเฉลี่ย
159.34
53.88
372.55
585.77

ภายในสถานที่
240.85
46.04
391.23
678.12

ภายนอกสถานที่
101.41
59.45
359.27
520.13

ตารางที่ 4 จำ�นวนและรอยละของโลหิตที่รับบริจาค จำ�แนกตามชนิดถุงบรรจุโลหิต และสถานที่การรับบริจาคโลหิต
ปงบประมาณ 2550
ชนิดถุงบรรจุโลหิต
Single bag
Double bag
Triple bag
Quadruple bag
รวม

ทั้งหมด
จำ�นวน (ถุง) รอยละ
10,826
63.86
1,862
10.98
782
4.61
3,484
20.55
16,954
100.00

ภายในสถานที่
จำ�นวน (ถุง) รอยละ
2,778
39.45
0
0.00
782
11.10
3,484
49.45
7,044
100.00

ภายนอกสถานที่
จำ�นวน (ถุง) รอยละ
8,048
81.21
1,862
18.79
0
0.00
0
0.00
9,910
100.00

ตารางที่ 5 ตนทุนท างตรงการรับบริจาคโลหิต จ ำ�แนกตามชนิดของถุงบรรจุโลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต
ปงบประมาณ 2550
ชนิดของถุงบรรจุโลหิต
[บาท (รอยละ)]
Single bag
Double bag
Triple bag
Quadruple bag
ตนทุนทางตรงรวม

ทั้งหมด
[บาท (รอยละ)]
5,920,847.28 (59.62%)
1,034,562.13 (10.42%)
536,566.04 (5.40%)
2,439,225.70 (24.56%)
9,931,201.15 (100.00%)

ภายในสถานที่
[บาท (รอยละ)]
1,800,886.59 (37.70%)
0.00 (0.00%)
536,566.04 (11.23%)
2,439,225.70 (51.07%)
4,776,678.33 (100.00%)

ภายนอกสถานที่
[บาท (รอยละ)]
4,119,960.69 (79.93%)
1,034,562.13 (20.07%)
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
5,154,522.82 (100.00%)

ตารางที่ 6 ตนทุนท างตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิต จำ�แนกตามชนิดของถุงบรรจุโลหิตและสถานทีก่ ารรับบริจาคโลหิต
ปงบประมาณ 2550
ชนิดของถุงบรรจุโลหิต คาถุงบรรจุโลหิต (บาท/
(บาท/ถุง)
ถุง)
Single bag
Double bag
Tripple bag
Quadruple bag

50.00
119.84
181.90
388.41

ภายในสถานที่
(บาท/ถุง)
ไมรวม
คาถุง
648.03
686.15
700.12

รวมคาถุง
698.03
868.05
1,088.53

ภายนอกสถานที่
(บาท/ถุง)
ไมรวม
คาถุง
511.92
555.62

รวมคาถุง
561.92
675.46
-
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คาถุง เปนเงิน 698.03 บาท/ถุง ภายนอกสถานที่เปนเงิน 511.92
บาท/ถุง รวมคาถุง เปนเงิน 561.92 บาท/ถุง ตนทุนทางตรงเฉลี่ย
การรับบริจาคโลหิตข องถุงบรรจุโลหิตชนิด Double bag ภายนอก
สถานที่เปนเงิน 555.62 บาท/ถุง รวมคาถุง เปนเงิน 675.46 บาท/
ถุง ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบ ริจาคโลหิตข องถุงบรรจุโลหิตชนิด
Triple bag ภายในสถานทีเ่ปนเงิน 686.15 บาท/ถุง รวมคาถ ุง
เปนเงิน 868.05 บาท/ถุง ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบ ริจาคโลหิต
ของถุงบรรจุโลหิตช นิด Quadruple bag ภายในสถานที่เปนเงิน
700.12 บาท/ถุง รวมคาถุง เปนเงิน 1,088.53 บาท/ถุง
วิจารณ
(1) ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิต ของหนวยรับบริจาค
โลหิต ปงบประมาณ 2550
ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตในปงบประมาณ
2550 ของหนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา มีส ัดสวนของตนทุนคาแรง: คาลงทุน: คาวัสดุ
อุปกรณ เทากับ 27.20: 9.20: 63.60 ซึ่งพ บวาตนทุนค าว ัสดุ
อุปกรณมีสัดสวนสูงที่สุด เนื่องจากเปนค าตรวจวินิจฉัยท างหอง
ปฏิบัติการซึ่งม ีจำ�นวนเงินมากที่สุดห รือคิดเปนร อยละ 81.75 ของ
ตนทุนในหมวดนี้ รองลงมาคือต นทุนค าแรง อาจเนื่องจากอัตรา
กำ�ลังของหนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา สวนใหญเปนพ ยาบาล ผูชวยพยาบาล และเจาหนาที่
พยาบาลที่มีอายุงานนานจึงมคี าแรงที่สูง สวนตนทุนค าล งทุนมี
สัดสวนนอยที่สุดเนื่องจากหนวยรับบริจาคโลหิตตั้งอยูในอาคาร
ที่มีอายุการใชงานนานจึงมคี าเสื่อมราคานอย
ตนทุนการรับบริจาคโลหิตข องหนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ภายนอกสถานที่มีราคาถูกก วา
ภายในสถานที่ (520.13 กับ 678.12 บาท/ถุง) เนื่องจากการออก
หนวยรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีปริมาณโลหิตที่ไดรับบริจาค
มากกวาภายในสถานที่ (9,910 กับ 7,704 บาท/ถุง) ซึ่งอ าจเกี่ยวของ
กับการออกหนวยรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่ สามารถเขาถึง
กลุมผูบริจาคโลหิตซึ่งเปนว ัยศึกษาและวัยทำ�งานไดจำ�นวนมากกวา
ในขณะทีใ่ชเวลาในการรับบริจาคทนี่ อยกวาการรับบริจาคภายในสถาน
ที่ จึงทำ�ใหต้นทุนการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีราคาถูกกว่า
ภายในสถานที่ แม้ว่าการออกหนวยรับบริจาคโลหิตภายนอกสถาน
ที่จะมีตนทุนเกี่ยวกับยานพาหนะและการเดินทางเพิ่มขึ้น เชน คา
เสื่อมราคารถรับบริจาคโลหิต คาเสื่อมราคาเตียงรับบ ริจาคโลหิต
คาเชื้อเพลิง คาประกันภัยต ามพระราชบัญญัตคิ ุมครองผูประสบ
ภัยทางรถ และคาอาหารเจาหนาทีใ่นวันทีอ่ อกหนวย

(2) ตนทุนการรับบริจาคโลหิตจำ�แนกตามชนิดถุงบรรจุโลหิต
ปงบประมาณ 2550  
ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตจำ�แนกตามชนิดถุงบรรจุโลหิต
และลำ�ดับจากมาก-นอย ได Single bag 59.62% Quadruple
bag 24.56% Double bag 10.42% และ Triple bag 5.40% ผล
การศึกษาที่พบวามีการเจาะเก็บโลหิตใสถุง Single bag ทีม่ ากถึง
รอยละ 59.62 เนื่องจากหนวยรับบ ริจาคโลหิตไดสนับสนุนก ารจัด
เก็บโลหิตใหกับภาคบริการโลหิตแหงชาติท ี่ 3 เพื่อแจกจายใหกับ
โรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออกที่ตองการโลหิต โดยที่ภาคบริการ
โลหิตแ หงชาติท ี่ 3 ยังมีอัตรากำ�ลังไมเพียงพอในการจัดเก็บโลหิต
และยังไมมเีครื่องมือเทคโนโลยีข ั้นสูงดานการปนแยกสวนประกอบ
ของโลหิต จึงเนนก ารจัดเก็บและแจกจายเปนโลหิตท เี่ปน Whole
blood ในทางปฏิบัติหนวยรับบริจาคโลหิตไดกำ�หนดใหโลหิตที่เจาะ
เก็บนอกสถานที่เปนโลหิตสวนที่จะจัดสงใหใหภาคบริการโลหิตแหง
ชาติท ี่ 3 ไปบริหารจัดการทั้งหมด ดังนั้นการออกรับบริจาคโลหิต
นอกสถานที่ของหนวยรับบ ริจาคโลหิตจ ึงเจาะเก็บโลหิตใสถุง Single
bag เพื่อทำ�เปน Whole blood ทั้งหมด ซึ่งจำ�นวนผูบริจาคโลหิต
นอกสถานที่จะมีมากกวาในสถานที่ (9,910 unit vs 7704 unit)
จึงทำ�ใหมสี ัดสวนการใช Single bag สูงที่สดุ
สรุป
จากผลการศึกษานี้ หนวยรับบริจาคโลหิตสามารถกำ�หนดแนว
ทางการลดตนทุนและการพัฒนางานของหนวยรับบริจาคโลหิตได
อาทิเชน ในการลดตนทุนก ารออกหนวยรับบ ริจาคโลหิตนอกสถาน
ที่ ควรมีการกำ�หนดเกณฑมาตรฐานสำ�หรับสถานที่ที่ออกหนวยรับ
บริจาคโลหิต โดยมีการลงทะเบียนผูบริจาคโลหิตดวยความสมัคร
ใจลวงหนา และเพิ่มการประชาสัมพันธใหมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำ�นวน
ผูบริจาคโลหิต โดยไดรับการสนับสนุนโปสเตอร แผนพับเพื่อใช
เปนสื่อประชาสัมพันธจากศูนยบ ริการโลหิตแหงชาติ
ดานการลดตนทุนคาลงทุนรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่ ควร
มีการรณรงคใหม ีผูบริจาคโลหิตภ ายในสถานทีเ่พิ่มขึ้น เชน มีการ
จูงใจใหมาบริจาคโลหิตในโอกาสพิเศษ วันพอแหงชาติ วันแมแ หง
ชาติ วันเกิดหรือว ันสำ�คัญ โดยมีการแจกการดว ันเกิดห รือข องชำ�รวย
สำ�หรับผ ูบริจาคโลหิต มีก ารจูงใจใหม าบริจาคโลหิตอยางสม่ำ�เสมอ
โดยมีของที่ระลึกแจกสำ�หรับผ ูบริจาคโลหิตท ี่กลับมาบริจาคทุก 3
เดือน สำ�หรับการลดตนทุนคาแรง ควรจัดหาแหลงสนับสนุนอ ัตรา
กำ�ลังที่เปนจิตอาสา เชน เจาหนาที่เกษียณ อาสากาชาด หรืออัตรา
กำ�ลังท ี่จางโดยบริษัทเอกชน เชน พยาบาล หรือเจาหนาทีเ่ทคนิค
ที่มาปฏิบัติงานกับเครื่องมือทางการแพทยที่เกี่ยวของกับการรับ
บริจาคโลหิต
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The Blood Donation Service Costs Study
at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital
Suyada Jirathunya and Chuenrutai Yeekian
Nursing department of Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society

Abstract: Objectives: The costs study can identify the productivity of work clearly, benefit for costs control and

develop the effectiveness of blood donation service.  The survey research aimed to study the total direct costs
of in-house and mobile blood donation service at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital in 2007.  Materials
and methods: The researchers conducted the data collection sheet and collected the data of all processes.  The
costs study was accounting cost identified as 3 types which consisted of labour costs, capital costs and material
costs.  The costs study also identified the type of blood donation bag as 4 types which consisted of single bag,
double bag, triple bag and quadruple bag.  Results: The total direct cost of the blood donation service at Queen
Savang Vadhana Memorial Hospital in 2008 was 9,931,201.15 baht which consisted of labour costs 2,701,507.78
baht (27.20%), capital costs 913,447.93 baht (9.20%) and material costs 6,316,245.44 baht (63.60%).  The average total
direct cost of the mobile blood donation service was cheaper than the in-house blood donation service (520.13 vs
678.12 baht/bag).  Regarding to the costs study of the types of blood donation bag, the average total direct costs
of the in-house with single bag was 648.03 baht/bag if included the cost of single bag it could be 698.03 baht/
bag and the mobile blood donation service with single bag was 511.92 baht/bag if included the cost of single
bag it could be 561.92 baht/bag.  The average total direct cost of the mobile blood donation service with double
bag was 555.62 baht/bag if included the cost of double bag it could be 675.46 baht/bag.  The average total direct
cost of the in-house blood donation service with triple bag was 686.15 baht/bag if included the cost of triple bag
it could be 868.05 baht/bag.  The average total direct cost of the in-house blood donation service with quadruple
bag was 700.12 baht/bag if included the cost of quadruple bag it could be 1,088.53 baht/bag. Discussion: The
total direct costs of the blood donation service at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital in 2008 had a high
rate of material costs (63.60%) due to the high cost of laboratory tests (270 baht/unit).  The average total direct
costs of the mobile blood donation service was cheaper than the in-house blood donation service because the
mobile blood donation service has the higher amount of blood donations due to the more access to the graduated
and workings donors while it took the lower time for blood donation service.  Summary: The results had used
for the costs control guideline and the development of work at blood donation service.  The costs control of the
in-house blood donation service should be advertise and persuade effectively to increase the amount of donors.  
The costs control of the mobile blood donation service should be set the standard of the mobile place and have
a registration of the donors.  According to the development of work, the blood donation service should develop
the standard of the blood puncture especially for the donors’ safety to increase the donors’ confidence, set an
excellent service behavior, improve the surroundings environment circumstances condition to release the tension
of donors and make the donors feel relaxed and comfortable.
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