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ตนทุนการบริการโลหิตโรงพยาบาลยะลา : การศึกษาเพื่อลดความสูญเปลา
และความเสี่ยง

ฐิติกุล  เหลาณัฐวุฒิกุล1 และ ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ2

1กลุมงานเทคนิคการแพทย โรงพยาบาลยะลา   2ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน

บทคัดยอ  การบริการโลหิตเปนกระบวนการที่มีตนทุนสูงเพื่อใหไดโลหิตที่ปลอดภัยแกผูปวย  วัตถุประสงค เพื่อศึกษาตนทุนการ 

บริการโลหิตของงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลยะลา เพื่อพัฒนางานบริการโลหิต ลดความสูญเปลาและความเสี่ยงในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน  วิธีการศึกษา วิเคราะหขอมูลคาใชจายทางตรง ระหวางปงบประมาณ 2554 – 2556 ประกอบดวย ขอมูลคาใชจายดาน 

บุคลากร (labour cost)  คาตรวจโลหิตบริจาค (donor blood testing)  คาวัสดุอุปกรณ (materials cost)  คาลงทุน (ครุภัณฑและ

คาเสื่อมราคา : capital cost) รวมกับการวิเคราะหขอมูลความสูญเปลา ดานคาใชจาย เวลา และความเสี่ยงตอการเกิดความผิดพลาด

ในกระบวนการปฏิบัติงาน ที่อาจนำาไปสูการลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพ  ผลการศึกษา ตนทุนทางตรงรวมของการบริการโลหิต

ในป 2554, 2555 และ 2556 คือ 9,432,706 บาท  12,046,339 บาท และ 11,294,476 บาท ตามลำาดับ  โดยทุกปมีตนทุนการตรวจ

โลหิตบริจาคสูงสุด และตนทุนคาลงทุนต่ำาสุด สัดสวนรอยละของตนทุนคาตรวจโลหิตบริจาค : คาแรง : คาวัสดุอุปกรณ : คาลงทุน 

ในป 2554 คือ 37.8 : 30.3 : 28.4 : 3.5   ป 2555 มีคา 43.3 : 26.7 : 27.2 : 2.8  และป 2556 คือ 44.8 : 28.7 : 24.6 : 1.8 ใน

กระบวนการปฏิบัติงาน พบความสูญเปลาในการรับบริจาคโลหิตจากผูบริจาคที่เคยตรวจพบการติดเชื้อ HBV, HCV, HIV และ syphilis 

แลว ซึ่งเปนการรับบริจาคนอกสถานที่ รอยละ 65 และในธนาคารเลือดรอยละ 35 รวมจำานวนทั้งสิ้น 52 ยูนิต จากผูบริจาคโลหิต 41 

ราย โดยพบสูงสุดป 2554 จำานวน 22 ยูนิต  ป 2555 จำานวน 20 ยูนิต และ 10 ยูนิต ในป 2556   สำาหรับจำานวนสวนประกอบของ

โลหิตหมดอายุ ในป 2554, 2555 และ 2556  พบวา single donor platelets (SDP) หมดอายุมากที่สุดทั้ง 3 ป  คิดเปนรอยละ 29.7, 

11.9 และ 14.7 ตามลำาดับ สวน random platelet concentrates (PCs) หมดอายุมากเปนลำาดับที่สอง คิดเปนรอยละ 10.2, 10.0 

และ 5.2 ตามลำาดับ โดยมี packed red cells หมดอายุนอยที่สุด ประมาณรอยละ 1 ทั้ง 3 ป และพบวามีปริมาณการตรวจหมูโลหิต 

ABO ซ้ำาในกระบวนการเตรียมโลหิตใหผูปวยโดยไมจำาเปนในป 2554, 2555 และ 2556 รอยละ 33, 36 และ 25 ตามลำาดับ นอกจาก

นี้ในการตรวจกรองความเขมขนของโลหิตผูบริจาค ซึ่งใชวิธีวัดความถวงจำาเพาะของโลหิตดวยน้ำายา CuSO
4 
สำาหรับการรับบริจาคนอก

สถานที่ และวิธี portable hemoglobinometer (HemoCue) เมื่อรับบริจาคในธนาคารเลือด โดยมีสัดสวนของการรับบริจาคนอก

สถานที่กับในสถานที่คือ 54:46 พบวาตนทุนคาวัสดุโดยประมาณของการใช HemoCue กับ CuSO
4
 คือ 20:1  สรุป การทบทวนและ

ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  การวางแผน  การจัดการขอมูลที่เปนปจจุบันของกระบวนการปฏิบัติงาน  การกำาหนดปริมาณคงคลัง

ของสวนประกอบโลหิตที่เหมาะสม  การเลือกใชเทคนิคการทดสอบ  การปรับปรุงแนวปฏิบัติ  การควบคุมกำากับ และติดตามประเมิน

ผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง จะชวยลดความสูญเปลาทั้งคาใชจาย เวลา และความเสี่ยงตอความผิดพลาดในกระบวนการปฏิบัติงาน 

นำาไปสูการพัฒนาการบริการที่มีประสิทธิภาพ คุมคา และปลอดภัย
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บทนำา

การบริการโลหิตของงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลยะลาประกอบ 

ดวย การจัดหาโลหิตโดยรับบริจาคทั้งภายในธนาคารเลือด และ

หนวยเคลื่อนที่ การเตรียมสวนประกอบโลหิต การทดสอบความ

เขากันไดของโลหิตที่จะใหแกผูปวย  ตลอดจนการตรวจทางหอง

ปฏิบัติการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลยะลารับ

บริจาคโลหิตนอกสถานที่เดือนละ 5-6 ครั้ง และรับบริจาคโลหิต

ในสถานที่ทุกวัน ไมเวนวันหยุดราชการระหวางเวลา 8.30-16.30 น. 

เนื่องจากการบริการโลหิตเปนงานที่มีคาใชจายสูงในทุกกระบวนการ 

เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูปวย1  เริ่ม

ตั้งแตการคัดเลือกผูบริจาคโลหิตเพื่อหลีกเลี่ยงการรับบริจาคจาก

ผูที่มีความเสี่ยง2,3 การเจาะเก็บโลหิต การเตรียมสวนประกอบของ

โลหิต การตรวจสอบโลหิตบริจาค การตรวจความเขากันไดของ 

โลหิตระหวางผูปวยและผูบริจาค รวมทั้งการแกปญหากรณีโลหิต 

เขากันไมได และการวินิจฉัยปฏิกิริยาแทรกซอนจากการรับโลหิต 

เปนตน ซึ่งในแตละกระบวนการมีตนทุนทั้งสิ้น ประกอบดวย 

ตนทุนดานบุคลากร (labour cost) ดานวัสดุอุปกรณ (materials 

cost) คาตรวจโลหิตบริจาค (donor blood testing cost) และ

คาลงทุน (ครุภัณฑรวมคาเสื่อมราคา: capital cost)

การศึกษาตนทุนการบริการโลหิตสามารถนำาไปใชประโยชนใน

การประเมินความคุมคาที่สัมพันธกับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลด

ความสูญเปลาจากคาใชจายและภาระงาน รวมทั้งการลดความเสี่ยง

ตอความผิดพลาดจากภาระงานที่เกินความจำาเปน ผลการศึกษาที่

ไดจะมีประโยชนในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ตลอด

จนกำาหนดแผนดำาเนินการ และวางแผนงบประมาณ นำาไปสูระบบ

การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องตอไป

วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อวิเคราะหตนทุนการบริการ 

โลหิตในงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลยะลา จังหวัดยะลา ระหวาง 

ปงบประมาณ 2554-2556 เพื่อการพัฒนางานบริการโลหิต ลด 

ความสูญเปลาและความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน 

วัสดุและวิธีการ

ขอมูลที่ใชในการศึกษา

ขอมูลการใหบริการโลหิตงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลยะลา 

3 ปงบประมาณ ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง 30 กันยายน 

พ.ศ. 2556 ประกอบดวย

ขอมูลคาใชจายดานบุคลากร (Labour cost) คือคาใชจายที่

จายจากงบประมาณแผนดิน และเงินบำารุงของโรงพยาบาลประกอบ 

ดวย เงินเดือน คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินประจำา

ตำาแหนง คาเสี่ยงภัยบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต 

เงินเพิ่มสำาหรับตำาแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานใหบริการทางการ

แพทย (พ.ต.ส.) คารักษาพยาบาล และคาเลาเรียนบุตร เปนตน 

ขอมูลคาใชจายดำาเนินการ ประกอบดวย

- คาวัสดุอุปกรณ (Materials cost) ประกอบดวย 

- วัสดุวิทยาศาสตร ไดแก ถุงบรรจุโลหิต เครื่องแกว สาร

เคมี น้ำายาตรวจหมูโลหิต และน้ำายาอื่นๆ 

- วัสดุสิ ้นเปลือง ไดแก วัสดุสำานักงาน วัสดุงานบาน 

เวชภัณฑมิใชยา (ถุงมือ สำาลี พลาสเตอร แอลกอฮอล) และอื่นๆ

- คาครุภัณฑและคาเสื่อมราคา (Capital cost)

คาเสื่อมราคาครุภัณฑ4 คิดคาเสื่อมราคาแบบเสนตรง (Straight-

line method) คือ เฉลี่ยคาเสื่อมราคาตามราคาครุภัณฑออกไปปละ

เทาๆ กัน ตามจำานวนปของการใชงาน แลวหารดวยอายุใชงานของ

ครุภัณฑนั้น โดยคิดอายุใชงานตามกรมบัญชีกลางป พ.ศ. 2544 

ครุภัณฑใดที่ใชงานอยูแตเกินอายุการใชงานแลวจะไมนำามาคิดคา

เสื่อมราคา ครุภัณฑและคาเสื่อมราคาที่นำามาคำานวณ คิดเฉพาะใน 

3 ปงบประมาณที่ทำาการศึกษาเทานั้น 

คาเสื่อมราคาทรัพยสิน / ป  =

- คาตรวจโลหิตบริจาค (Donor blood testing) ประกอบดวย 

คาตรวจหมูโลหิต ABO/Rh(D), antibody screening และโรค 

ติดเชื้อทางเลือด (HBV, HCV, HIV และ syphilis) โดยใชบริการ

ของภาคบริการโลหิตที่ 12 สงขลา ดวยการทดสอบในหลอดตัวอยาง

เลือดผูบริจาค

ขอมูลการปฏิบัติงาน 

ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานที่อาจนำาไปสูการลดความสูญ

เปลาดานเวลา คาใชจาย และความเสี่ยงตอการเกิดความผิดพลาด

จากการปฏิบัติงาน ไดแก

การตรวจวัดความเขมขนของโลหิตผูบริจาค มีการทดสอบ 2 

ลักษณะคือ การวัดความถวงจำาเพาะดวยน้ำายาคอปเปอรซัลเฟต 

(CuSO
4
) สำาหรับการรับบริจาคภายนอกสถานที่ และการตรวจ

วัดคาฮีโมโกลบิน ดวยเครื่องวัดฮีโมโกลบินแบบพกพา (portable 

hemoglobinometer for hemoglobin screening: HemoCue) 

สำาหรับการทดสอบภายในธนาคารเลือด  

การเตรียมโลหิตใหผูปวย ประกอบดวย การตรวจหาหมูเลือด 

ABO/Rh(D), antibody screening ในตัวอยางโลหิตของผูปวย 

และในขั้นตอนทดสอบความเขากันไดของโลหิตผูบริจาคและผูปวย 

ไดตรวจหาหมูเลือด ABO จากสายถุงเลือดผูบริจาคทุกยูนิตและทุก

ครั้ง ถึงแมวาโลหิตยูนิตนั้นจะไดผานการเตรียมใหผูปวยและไมไดถูก

นำาไปใช แตไดตรวจหมูเลือดจากสายถุงในขั้นตอน crossmatching 

ดังกลาวแลวก็ตาม 

ราคาทุนของทรัพยสิน

อายุการใชงาน (ป)
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ขอมูลสวนประกอบของโลหิตที่หมดอายุ

สวนประกอบของโลหิตประกอบดวย single donor platelets 

(SDP), random platelet concentrates (PCs) และ packed 

red cells (PRC)

วิธีการศึกษา

รวบรวมขอมูลคาใชจายและความสูญเปลาในการปฏิบัติงาน

ของธนาคารเลือด 3 ปงบประมาณ (2554-2556) ประกอบดวย 

จำานวนโลหิตที่รับบริจาคจากผูบริจาคซึ่งตรวจพบการติดเชื้อแลว 

จำานวนสวนประกอบของโลหิตที่หมดอายุ และการปฏิบัติงานซ้ำา

ซอนที่เกินความจำาเปน

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

statistic) เปนคารอยละ และวิเคราะหคานัยสำาคัญทางสถิติโดย

ใชโปรแกรมขอมูลสำาเร็จรูป STATA version 10.0 ดวย t test 

ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 กำาหนดคานัยสำาคัญที่ p < 0.05

การศึกษานี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เลขที่ HE562227

ผลการศึกษา

Table 1 แสดงรายละเอียดตนทุนทางตรงของการบริการโลหิต

ในปงบประมาณ 2554, 2555 และ 2556 เปน เงิน 9,432,706 บาท 

12,046,339 บาท และ 11,294,476 บาท ตามลำาดับ  เมื่อวิเคราะห 

สัดสวนคาใชจาย พบวาทุกปตนทุนที่สูงที่สุดคือ คาตรวจโลหิต 

บริจาค คิดเปนรอยละ 37.8, 43.3 และ 44.8 ตามลำาดับ และ 

ตนทุนที่ต่ำาที่สุดคือ คาลงทุน คิดเปนรอยละ 3.5, 2.8 และ 1.8 

ตามลำาดับ  ตนทุนที่สูงลำาดับสอง คือตนทุนคาแรง คิดเปนรอยละ 

30.3, 26.7 และ 28.7 ตามลำาดับ  ตนทุนที่สูงลำาดับที่สามคือ คา

วัสดุอุปกรณ คิดเปนรอยละ 28.4, 27.2 และ 24.6 ตามลำาดับ ทั้งนี้ 

คาตรวจโลหิตบริจาค และคาแรงในปงบประมาณ 2555 และ 2556 

มีมูลคาเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2554 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p < 0.05) และคาวัสดุอุปกรณในปงบประมาณ 2555 เพิ่มขึ้นจาก

ปงบประมาณ 2554 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ p < 0.05 เชนกัน

จำานวนผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อแลวมาบริจาคซ้ำาในชวง 3 ป 

(Table 2) มีจำานวนทั้งสิ้น 41 ราย รวมโลหิตที่บริจาคจำานวน 52 

ยูนิต คือในปงบประมาณ 2554 มีจำานวน 15 ราย บริจาคโลหิต 

22 ยูนิต ปงบประมาณ 2555 มีจำานวน 17 ราย บริจาคโลหิต 20 

ยูนิต และปงบประมาณ 2556 มีจำานวน 9 ราย บริจาคโลหิต 10 

ยูนิต การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี มีจำานวนมากที่สุดคือ 19 ราย 

บริจาคโลหิต 22 ยูนิต รองลงมาคือ การติดเชื้อซิฟลิส 7 ราย 

บริจาคโลหิต 13 ยูนิต ตามดวยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี 11 

ราย บริจาคโลหิต 12 ยูนิต  ลำาดับสุดทายคือ ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อ

ไวรัสเอดส 4 ราย บริจาคโลหิตจำานวน 5 ยูนิต รวมทั้งสิ้นเปนการ

รับบริจาคนอกสถานที่ 34 ยูนิต คิดเปนรอยละ 65 และรับบริจาค

ภายในธนาคารเลือด 18 ยูนิต คิดเปนรอยละ 35 เมื่อประมาณ

การตนทุนคาวัสดุ (คาถุงบรรจุโลหิต และคาตรวจโลหิตบริจาค) ที ่

Table 1  Direct cost of Transfusion Service during 2011-2013

Cost item
Cost in Thai Baht

2011 (%) 2012 (%) 2013 (%)

Donor blood testing 3,567,820 (37.8) 5,215,760 (43.3) 5,064,340 (44.8)

Labour 2,857,162 (30.3) 3,213,870 (26.7) 3,244,188 (28.7)

Materials 2,680,544 (28.4) 3,276,181 (27.2) 2,777,466 (24.6)

Instruments & depreciation 327,180 (3.5) 340,527 (2.8) 208,483 (1.8)

Total 9,432,706 (100) 12,046,339 (100) 11,294,476 (100)

Table 2  Repeat donation from previous positive infectious marker blood donors during 2011-2013* 

Year
HIV HBV HCV Syphilis Total

Donor Unit Donor Unit Donor Unit Donor Unit Donor Unit

2011 3 4 7 8 3 4 2 6 15 22

2012 1 1 6 7 6 6 4 6 17 20

2013 0 0 6 7 2 2 1 1 9 10

Total 4 5 19 22 11 12 7 13 41 52

*Sixty five percent were collected at mobile site
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สูญเปลาในการรับบริจาคโลหิตจากผูบริจาคที่ติดเชื้อแลวจำานวน 52 

ยูนิต (Table 3) พบวาในปงบประมาณ 2554, 2555 และ 2556 

มีมูลคา 16,465 บาท 20,890 บาท และ 7,920 บาท ตามลำาดับ

สำาหรับสวนประกอบโลหิตที่หมดอายุ (Table 4) พบวา 

single donor platelets (SDP) มีจำานวนที่หมดอายุมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 29.7, 11.9 และ 14.7 ตามลำาดับ  จำานวนที่หมด 

อายุในปงบประมาณ 2555 และ 2556 ลดลงจากปงบประมาณ 

2554 อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)  รองลงมาคือ random 

platelet concentrates (PCs) มีจำานวนที่หมดอายุคิดเปนรอยละ 

10.2, 10.0 และ 5.2 ตามลำาดับ  จำานวน PCs ที่หมดอายุในป 

งบประมาณ 2555 มีจำานวนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 2554 อยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในขณะที่ปงบประมาณ 2556 มี

จำานวนลดลงจากปงบประมาณ 2554 แตไมมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(p > 0.05) และ packed red cells (PRC) มีจำานวนที่หมดอายุนอย

ที่สุด คิดเปนรอยละ 0.9, 1.2 และ 0.9 ตามลำาดับ  กรณีการตรวจ

หมูโลหิต ABO ซ้ำาจากสายถุงเลือดในขั้นตอน crossmatching 

(Table 5) พบวาในปงบประมาณ 2554 ไดตรวจหมูเลือด ABO 

จากสายถุงเลือด 12,033 ครั้ง จากโลหิต 9,026 ยูนิต คิดเปนการ

ตรวจหมูเลือด ABO ซ้ำา 3,007 ครั้ง ปงบประมาณ 2555 ไดตรวจ

หมูเลือด ABO ซ้ำา 3,252 ครั้ง ในโลหิต 9,137 ยูนิต และปงบ

ประมาณ 2556 ตรวจหมูเลือด ABO ซ้ำา 2,570 ครั้ง ในโลหิต 

10,342 ยูนิต

วิจารณ

โรงพยาบาลยะลาเปนสาขาของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย ดำาเนินการจัดหาโลหิตในนามเหลากาชาดจังหวัด

ยะลา รับบริจาคโลหิตทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ในปงบ

ประมาณ 2554, 2555 และ 2556 ไดรับบริจาคโลหิตจากผูบริจาค

จำานวน 8,216, 8,003 และ 8,071 ตามลำาดับ มีผูบริจาคภายนอก

สถานที่มากกวาผูบริจาคภายใน คิดเปนสัดสวนรอยละ 54 : 46 

Table 3  Expense waste by collection from previous positive infectious marker donors regarding materials and 

laboratory testing during 2011-2013

Type of

blood bag

Cost/unit(Baht)

(blood bag & testing) 

2011 2012 2013

Unit Cost Unit Cost Unit Cost

Single 670  4 2,680  2 1,340 0      0

Double 690  5 3,450 10 6,900 3 2,070

Triple 780 12 9,360  5 3,900 5 3,900

Quadruple 975  1   975  2 1,950 2 1,950

Apheresis set 6,800  0      0  1 6,800 0       0

Total - 22 16,465 20 20,890 10 7,920

Table 4  Number and cost of expired components during 2011-2013

Blood components
Unit Expired / Total Number (%)

2011 2012 2013 

Single Donor Platelets 35/118 (29.7) 21/176 (11.9) 17/116 (14.7)

Random Platelet Concentrates 479/4,686 (10.2) 568/5,673 (10.0) 358/6,831 (5.2)

Packed Red cells 79/9,026 (0.9) 113/9,137 (1.2) 92/10,342 (0.9)

Cost of expired components (Bath)* 410,980 353,910 255,100

*Expense of blood bag and testing

Table 5  Excess ABO typing in donor blood segment during 2011-2013* 

Item 2011 2012 2013

Donor blood (unit) 9,026 9,137 10,342

ABO typing in donor blood segment (test) 12,033 12,389 12,912

Excess ABO typing (test) 3,007 3,252  2,570

*No pre-storage ABO typing from blood bag segment
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ทั้ง 3 ป โดยมีผูบริจาคภายนอกตอผูบริจาคภายในปงบประมาณ 

2554, 2555 และ 2556 เทากับ 4,469/3,747, 4,287/3,716 และ 

4,329/3,742 ตามลำาดับ  จำานวนผูบริจาคโลหิตมีแนวโนมลดลง 

เนื่องจากสถานการณความรุนแรงของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(ยะลา ปตตานี และนราธิวาส) ทำาใหผูบริจาคบางสวนยายออก 

นอกพื้นที่ รวมถึงการออกหนวยรับบริจาคภายนอกสถานที่ตอง 

คำานึงถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทำาใหตองขอสนับสนุนโลหิตจากกาชาด

ภาคที่ 12 จังหวัดสงขลา และโรงพยาบาลใกลเคียงเพิ่มมากขึ้น 

จากจำานวน 810 ยูนิต ในป 2554 เปน 1,134 และ 2,271 ยูนิต 

ในป  2555 และ 2556 ตามลำาดับ  ซึ่งสอดคลองกับราคาคาตรวจ

โลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นในปงบประมาณ 2555 และ 2556 เมื่อเทียบกับป 

งบประมาณ 2554 คิดเปนรอยละ 46.2 และ 41.9 ตามลำาดับ 

สำาหรับคาใชจายวัสดุวิทยาศาสตรที่สูงขึ้นในปงบประมาณ 2555 

รอยละ 22.8 นั้นสอดคลองกับสถานการณความไมสงบและมี 

เหตุระเบิดไฟไหมใหญกลางเมืองยะลาในชวงตนป 2 ครั้ง จึง 

ตองมีการสำารองโลหิตและถุงเก็บโลหิตไวใชในปริมาณเพิ่มขึ้น 

ขณะที่ปงบประมาณ 2556 สูงขึ้นเพียงรอยละ 3.7 จากการจัด

ซื้อที่ลดลง เพราะมีถุงเก็บโลหิตคงเหลือจากปงบประมาณ 2555 

ยกมามีมูลคา 116,820 บาท 

การศึกษาครั้งนี้พบวา ตนทุนคาตรวจโลหิตบริจาคมีมูลคา 

สูงที่สุด รองลงมาคือตนทุนคาแรง ตามดวยตนทุนคาลงทุน 

สอดคลองกับการศึกษาตนทุนการรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาล 

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา5 เชนเดียวกับการศึกษาตนทุน 

ตอหนวยบริการของโรงพยาบาลบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา6 ที ่

จำาแนกตามหนวยบริการ พบวางานชันสูตรมีสัดสวนตนทุน คา 

วัสดุอุปกรณ สูงที่สุด ตามดวยคาแรง และคาลงทุน เทากับ 62.17 : 

11.93 : 7.69  อนึ่ง การศึกษานี้คำานวณเฉพาะคาครุภัณฑและ 

คาเสื่อมราคาที่ใชในชวงระยะเวลาที่ทำาการศึกษาเทานั้น ซึ่งคา 

เสื่อมราคาจัดเปนเงินทุนประเภทหนึ่งเปนรายจายท่ีเกิดข้ึน 

ใชประโยชนโดยการนำามูลคาที่หักคาเสื่อมราคาจากการใชงานสะสม

ไวเพื่อซื้อครุภัณฑชิ้นใหม โดยอางอิงการคำานวณคาเสื่อมราคาของ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ป พ.ศ. 25444

จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในการศึกษานี้ พบวามี 

ความสูญเปลาดานรายจายและความเสี่ยงจากการรับบริจาคโลหิต

จากผูบริจาคที่ตรวจพบการติดเชื้อแลว (Table 2 และ Table 3) 

ซึ่งมีจำานวน 52 ยูนิต ในระยะเวลา 3ป (22, 20 และ 10 ยูนิต 

ตามลำาดับ) ซึ่งเมื่อคำานวณรายจายคาตรวจทางหองปฏิบัติการและ 

ตนทุนถุงเก็บโลหิตชนิด single, double, triple, quadruple และ 

platelet apheresis set (ไมรวมคาแรง) พบวาความสูญเปลาคิด

เปนมูลคา 16, 465, 20,890 และ 7,920 บาท ตามลำาดับ ในปงบ

ประมาณ 2555 มีจำานวนยูนิตของโลหิตสูญเปลาลดลง แตกลับ 

มีรายจายเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเปนตนทุนของอุปกรณ platelet 

apheresis ที่มีมูลคาสูงจำานวน 1 ราย เปนการเจาะเก็บจาก

ผูบริจาคโลหิตรายเกาที่ขาดชวงการบริจาคโลหิตนานเกิน 6 เดือน 

ซึ่งเปนตนทุนความสูญเปลาที่หลีกเลี่ยงได โดยใชการบริหารจัดการ

เพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเปลา ตั้งแตการคัดเลือกผูบริจาค

โลหิตทั้งในผูบริจาครายใหมและผูบริจาคประจำา ควรมีการให 

คำาแนะนำาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูบริจาคโลหิต พฤติกรรมเสี่ยง 

ทั้งโรคติดเชื้อและการใชสารเสพติด ที่อาจทำาใหโลหิตบริจาคไม 

ปลอดภัยสำาหรับผูปวย สาเหตุของการรับบริจาคโลหิตจากผูบริจาค 

ที่ตรวจพบการติดเชื้อแลว ทั้งภายในปเดียวกันและปถัดมาอาจมี 

ปจจัยจากความลาชาของการบันทึกขอมูลการบริจาคที่ไมเปน 

ปจจุบัน การแจงผลลาชา และอาจเกิดจากความไมเขาใจหรือเปน

ความตั้งใจของผูบริจาคโลหิตเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบ

ขอมูลประวัติผูบริจาครายเกากอนรับบริจาคไมรัดกุม ในการศึกษา

นี้พบผูบริจาคติดเชื้อแลวมาบริจาคซ้ำาสูงสุดถึง 5 ครั้ง และเปนการ

รับบริจาคภายในสถานที่รอยละ 35 สูงกวาการศึกษากอนหนานี้

ที่พบรอยละ 157  ซึ่งนาจะเกิดจากความหละหลวมในการตรวจ

สอบประวัติกอนการรับบริจาคโลหิต สวนการรับบริจาคโลหิตจาก

ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อที่พบในหนวยเคลื่อนที่มากกวาภายในสถานที่

นั้น เนื่องจากขอจำากัดของการตรวจสอบประวัติ ซึ่งสามารถแกไขได 

โดยนำาคอมพิวเตอรแบบพกพาที่บันทึกขอมูลประวัติผูบริจาคโลหิต

ติดเชื้อที่เปนปจจุบันไปใชนอกสถานที่ และตองตรวจสอบอยางรอบ

ครอบ  จะชวยลดความสูญเปลาของเวลาปฏิบัติงาน คาใชจายและ

ความเสี่ยงตอความปลอดภัยของโลหิตบริจาคตลอดจน human 

error ที่อาจเกิดขึ้นได

ในการศึกษานี้ พบสวนประกอบโลหิตที่หมดอายุ SDP, PCs 

และ PRC คือ ปงบประมาณ 2554 มีจำานวน 35, 479 และ 79 ยูนิต 

ตามลำาดับ คิดเปนมูลคา 410,980 บาท ปงบประมาณ 2555 มีจำานวน 

21, 568 และ 113 ยูนิต ตามลำาดับ คิดเปนมูลคา 353,910 บาท 

และในปงบประมาณ 2556 มีจำานวน 17, 358 และ 92 ยูนิต ตาม

ลำาดับ คิดเปนมูลคา 255,100 บาท การเตรียมสวนประกอบของโลหิต

ชนิดตางๆ มีมูลคาและตนทุนที่ตางกันซึ่งสามารถบริหารจัดการเพื่อ

ลดความสูญเปลาใหนอยลงไดในอนาคต ดวยการวิเคราะหปริมาณ

คงคลังของโลหิตและสวนประกอบของโลหิตที่เหมาะสมกับความตอง

การอยางเปนปจจุบัน วางแผนเจาะเก็บ และจัดเตรียมใหสอดคลอง

กับความเหมาะสมในการรับบริจาคโลหิตแตละครั้ง อยางไรก็ตาม 

การจัดการปริมาณคงคลังของ platelet concentrates ทั้ง SDP 

และ PCs ที่เหมาะสมทำาไดไมงาย เพราะมีขอจำากัดมาก ตั้งแตการ 

เตรียมซึ่งตองเสร็จภายใน 8 ชั่วโมง หลังการบริจาคโลหิต และมีอายุ
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เพียง 5 วัน8  จึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งในการจัดเตรียมใหสอดคลอง

กับความตองการของผูปวยซึ่งคาดเดาไดยาก และยังขึ้นอยูกับการ

ตัดสินใจของแพทย ซึ่งอาจมีเกณฑการพิจารณาแตกตางกัน  SDP 

เปนสวนประกอบที่มีตนทุนสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ random 

platelet concentrates  ปจจุบันมีการเตรียม pooled buffy 

coat platelet concentrates จากโลหิตรวม 4-6 ยูนิต และชวย 

ลดคาใชจายไดมาก แตก็มีทั้งขอดีและขอเสียเมื่อเปรียบเทียบกับ 

SDP8,9 ธนาคารเลือดควรศึกษาและพิจารณาความเหมาะสม คุมคา 

ปลอดภัย และกำาหนดแนวปฏิบัติรวมกับองคกรแพทย แตอยางไร 

ก็ตามในกรณีที่มีปริมาณของ PCs หรือ SDP รวมทั้ง PRC ที่

อาจใชไมทันก็ควรหมุนเวียน กระจายใหโรงพยาบาลเครือขายที่มี

ความตองการ เพื่อลดความสูญเปลาและรักษาคุณคาของโลหิตตาม

เจตนารมณของผูบริจาค

นอกจากนี้ยังพบขอมูลที่สามารถลดตนทุนในกระบวนการ 

คัดกรองผูบริจาคซ่ึงการใชเคร่ืองวัดฮีโมโกลบินแบบพกพา 

(portable hemoglobinometer : HemoCue) ในการวัดคาฮีโม

โกลบินของผูบริจาคโลหิต พบวาคาใชจายดังกลาวในปงบประมาณ 

2554, 2555 และ 2556 มีมูลคา 108,000 บาท, 144,000 บาท 

และ 116,000 บาท ตามลำาดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตนทุนคาวัสดุ

พบวา การใช HemoCue  มีมูลคาสูงเปน 20 เทาของวิธี CuSO
4
 

โดยประมาณ อนึ่ง ยังไมมีเทคนิคการตรวจกรองความเขมขนของ

โลหิตที่ใชตรวจในการรับบริจาคโลหิตใด ที่ใหความแมนยำาอยาง

สมบูรณ10-13   Tondon R. และคณะ ไดรายงานการศึกษาเปรียบ

เทียบเทคนิคการคัดกรองความเขมขนของโลหิตของผูบริจาคโลหิต

ในประเทศอินเดีย11 พบวาการใช HemoCue ใหผลการตรวจวัด

ผิดพลาดจากวิธีอางอิงรอยละ 0.5 ในขณะที่ CuSO
4
 ผิดพลาด

รอยละ 1 แตการใช HemoCue มีคาใชจายสูงเปน 500 เทาของ 

CuSO
4
  James V. และคณะรายงานผลการวิเคราะหความแมน

ยำาของเทคนิค HemoCue และ CuSO
4
 ในผูบริจาคโลหิตชาว

อังกฤษ12  พบวาที่ระดับคัดกรอง Hb 125 g/L ในเพศหญิง และ 

135 g/L ในเพศชาย CuSO
4 
ใหผลถูกตองคิดเปนรอยละ 82.5 

และรอยละ 93 เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอางอิง (Beckman Coulter)  

และที่ระดับคัดกรอง Hb 120 g/L ในเพศหญิงและ130 g/L ใน

เพศชาย ไดผลความแมนยำาของเทคนิค CuSO
4
 / HemoCue 

 
ใน

เพศหญิงรอยละ 85.4 / 94.4 และรอยละ 95.3 / 98.2 ในเพศชาย  

การประเมินคุณภาพ HemoCue ในการตรวจคัดกรองผูบริจาค

โลหิตของประเทศไทย13 ใหคาความไวรอยละ 98.9 ความจำาเพาะ

รอยละ 28.7 และความถูกตองรอยละ 88  ดังนั้นหนวยงานจะตอง

วิเคราะหหาความเหมาะสม คุมคา ในการเลือกใชเทคนิคการตรวจวัด 

ทั้งนี้การตรวจวัดดวยวิธี CuSO
4
 จะตองควบคุมคุณภาพของน้ำายา

และทดสอบดวยเทคนิคที่ถูกตอง จะชวยใหไดผลการทดสอบ 

ที่แมนยำา11 และในกรณีที่ตองการตรวจสอบความถูกตองเฉพาะ

ในรายที่สงสัยจากวิธี CuSO
4
 อาจใชเทคนิคที่ 2 เชน การวัดคา 

Hematocrit หรือ การใช HemoCue9  ก็จะชวยลดความสูญเปลา

ทั้งเวลาและตนทุน สอดคลองกับนโยบายลดคาใชจายรอยละ 20 

ของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ในขั้นตอนการเตรียมโลหิตใหผูปวย (Compatibility 

testing) มีการตรวจหมูโลหิต ABO ซ้ำาจากสายถุงทุกยูนิตทุกครั้ง 

พบการทดสอบซ้ำาในปงบประมาณ 2554, 2555 และ 2556 เทา

กับ 3,007, 3,252 และ 2,570 ครั้ง ตามลำาดับ  ซึ่งเปนการสูญ

เปลาทั้งคาใชจายและภาระงานที่เกินความจำาเปน อาจนำาไปสูความ

เสี่ยงที่เกิดจาก human errors ในกระบวนการปฏิบัติงานที่ตอง

ตรวจหมูเลือด ABO หลายตัวอยางพรอมกัน นอกเหนือจากการ

ตรวจหมูเลือด ABO ของผูปวย เชน ถาผูปวย 1 รายขอโลหิต 3 

ยูนิตก็ตองตรวจหมูเลือด ABO จำานวน 4 ตัวอยาง เปนตน หาก

กำาหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจหมูโลหิตจากสายถุงเลือดในขั้นตอน

การตรวจสอบโลหิตบริจาคกอนนำาเขาระบบคงคลังสำาหรับบริการ

ผูปวย (Donor blood processing) ก็ไมตองทำาการทดสอบซ้ำา

อีก ทั้งนี้ในการทำา crossmatching ก็สามารถตรวจพบความเขา

กันไมไดของหมูโลหิต ABO ระหวางผูปวยกับโลหิตบริจาคไดทุก

ขั้นตอนอีกดวย

สรุป

การทบทวนระบบการบริหารจัดการ การวางแผน การกำาหนด

แนวปฏิบัติ การควบคุมกำากับและการประเมินผลในดานตางๆ อยาง 

ตอเนื่อง เชน การเลือกเทคนิคการทดสอบและขั้นตอนการปฏิบัติ

งานที่เหมาะสม การเครงครัดในการจัดการขอมูลและตรวจสอบ 

ประวัติผูบริจาคโลหิตกอนการเจาะเก็บ เพื่อหลีกเลี่ยงการรับบริจาค 

โลหิตจากผูบริจาคที่เคยตรวจพบการติดเชื้อแลว การศึกษาปริมาณ

สำารองและการหมุนเวียนสวนประกอบของโลหิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

platelets concentrate ที่เหมาะสมและเปนปจจุบัน เพื่อลด

จำานวนการหมดอายุ จะชวยลดความสูญเปลาทั้งคาใชจาย เวลา 

และความเสี่ยงตอความผิดพลาด ในกระบวนการปฏิบัติงาน นำาไป

สูการพัฒนาการบริการโลหิตที่มีประสิทธิภาพ คุมคา และปลอดภัย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผูอำานวยการโรงพยาบาลยะลา ที่อนุญาต

ใหใชขอมูลเพื่อการศึกษาวิจัย
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Transfusion Service Cost in Yala Hospital : A Study for Reducing of  
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Abstract:  Transfusion service is costly for providing safe blood transfusion.  Objective:  This retrospective study 

was performed to determine the direct cost of blood transfusion service in Yala hospital blood bank during fiscal 

year 2011-2013 for service improvement and reduction of waste and risk.  Materials and Methods:  Direct cost 

per year consisting of labour cost, donor blood testing cost, materials cost and capital cost (instruments and 

depreciation) were analyzed.  Data regarding repeat donation from previous positive infectious markers blood 

donors, quantity of expired blood components and working process were also investigated.  Result:  The total 

direct cost of transfusion service in Thai Baht during 2011, 2012 and 2013 was 9,432,706, 12,046,339 and 11,294,476, 

respectively.  Donor blood testing demonstrated the highest cost while the lowest was the capital cost.  The 

percentage of donor blood testing cost : labour cost : materials cost : capital cost was 37.8 : 30.3 : 28.4 : 3.5 

in 2011, 43.3 : 26.7 : 27.2 : 2.8 in 2012 and in 2013 was 44.8 : 28.7 : 24.6 : 1.8, respectively.  Collecting of blood 

from previous positive infectious markers blood donors in 3 years period was found in 52 units from 41 donors 

including 22, 20 and 10 units in 2011, 2012 and 2013, respectively.  Sixty five percent were collected at mobile 

sites while 35 percent were collected in the hospital blood bank.  Regarding the expiration of blood components, 

single donor platelets presented the highest of 29.7%, 11.9% and 14.7% in 2011, 2012 and 2013, respectively.  The 

lowest expired was packed red cells at only about one percent each year. Random platelet concentrates was the 

second higher expired components with 10.2%, 10.0 and 5.2% in 2011, 2012 and 2013, respectively.  According 

to compatibility process, repeat ABO typing in donor blood segment every time of crossmatching, increasing 

work load by 33%, 36% and 25% in 2011, 2012 and 2013, respectively.  Concerning hemoglobin screening in blood 

donor, CuSO
4
 specific gravity technique is used for mobile unit while portable hemoglobinometer (HemoCue) is 

used in blood bank.  The ratio of blood collection at mobile sites and blood bank is 54:46 and the material cost 

for HemoCue is 20 fold of CuSO
4
.  Conclusion:  Management review and improvement including, planning, active 

data management, appropriate blood component inventory, guidelines, monitoring and continuing evaluation are 

necessary to reduce waste and human error risk for improvement of effective and safe blood transfusion service.

Keywords : l Transfusion service  l Direct cost  l Waste  l Risk
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