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ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิต
ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย
นิรมลอยูกําเหนิด,จินดาตันเถียร,จุรีไววนิชกุล,กรองกาญจนสรรคศุภกิจ,
เกษศิริ ยุวะหงษและ สรอยสอางคพิกุลสด
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

บทคัดยอ:บทนําและวัตถุประสงค:ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯมีหนาทีหลั
่ กในการจัดหาโลหิตใหมีปริมาณเพียงพอ
มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุดนอกจากนัน้ ยังมีงานผลิตและงานบริการตางๆอีกมากมายอาทิการผลิตถุงบรรจุ
โลหิตการผลิตผลิตภัณฑจากโลหิตรวมทัง้ การผลิตน้าํ ยาตรวจหมูโลหิ
 ตและเซลลมาตรฐานเพือ่ ใหการบริหารงานเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลศูนยบริการโลหิตแหงชาติจึงไดคํานวณตนทุนตอหนวยของงานเจาะเก็บโลหิต
เพือ่ ใชเปนขอมูลพืน้ ฐานสําหรับการตัดสินใจในการศึกษาครัง้ นีมี้ วัตถุประสงคเพือ่ หาตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิต
ภายในและภายนอกสถานที่ รวมทัง้ หาแนวทางทีเหมาะสม
่
ในการเจาะเก็บโลหิตเพือ่ ใหมีตนทุนตอหนวยลดลงวัสดุและ
วิธกี าร:ใชวิธกี ารแยกประเภทตนทุนตามหนาทีใน
่ การบริหารกิจการและการแยกประเภทตนทุนตามการผลิตและการ
ดําเนินงานผลการศึกษา:พบวาตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติเทากับ124.70
บาท(ไมรวมคาถุงบรรจุโลหิต)โดยมีตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตภายในสถานที่ เทากับ86.08บาท(ไมรวม
คาถุงบรรจุโลหิต)ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิตนอกสถานที่ เทากับ144.67บาท(ไมรวมคาถุงบรรจุโลหิต)ดังนัน้
จึงพบวาการเจาะเก็บโลหิตภายนอกสถานที่ มีตนทุนตอหนวยสูงกวาการเจาะเก็บภายในสถานทีถึ่ ง58.59บาทคิดเปน
รอยละ68.06สรุป:จากการศึกษาพบวาสาเหตุทีการ
่ ออกไปเจาะเก็บโลหิตนอกสถานทีมี่ ตนทุนตอหนวยสูงกวาภาย
ในสถานที่ เนือ่ งจากตองเสียคาใชจา ยเกีย่ วกับยานพาหนะและเวลาทีใช
่ ไประหวางการเดินทางไป-กลับระหวางศูนย
บริการโลหิตแหงชาติกับหนวยเคลือ่ นที่ ดังนัน้ ถาตองการใหการเจาะเก็บโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติมีตนทุน
ตอหนวยต่าํ ลงควรจะประชาสัมพันธใหมีผูบริ
 จาคโลหิตภายในสถานทีมาก
่ ขึน้ รวมทัง้ ในการออกหนวยเคลือ่ นทีแต
่ ละ
ครัง้ ควรรณรงคใหมีผูบริจาคโลหิตมากกวาที่เปนอยูในปจจุบนั
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วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2547;14:243-50.
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นิรมล อยูก าํ เหนิด และคณะ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทยไดรับ
มอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขใหมีหนาที่หลักใน
การจัดหาโลหิตใหมีปริมาณเพียงพอมีความปลอดภัย
และมีคุณภาพสูงสุดนอกจากนี้ ศูนยบริการโลหิตแหง
ชาติไดมีการพัฒนาการใหบริการพิเศษแบบครบวงจร
ตามนโยบายพึง่ ตนเองเพือ่ ใหทันกับความเจริญกาวหนา
ทางการแพทยดวยมาตรฐานคุณภาพที่ทัดเทียมกับตาง
ประเทศ อาทิ การ ผลิต ถุง บรรจุ โลหิต เพื่อ ใช ภาย ใน
ประเทศการผลิตน้าํ ยาตรวจหมูโลหิ
 ตและเซลลมาตรฐาน
การผลิตผลิตภัณฑจากโลหิตชนิดตางๆรวมทัง้ เปนศูนย
กลางรับบริจาคเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิตจากผูบริ
 จาคทัว่
ไปทีไม
่ ใชญาติของผูป ว ยใหมากเพียงพอตอการปลูกถาย
แกผูป ว ยภายในประเทศ
จากการทีมี่ การดําเนินงานมากมายหลายชนิดศูนยฯ
จึงเห็นความจําเปนของการคํานวณหาตนทุนตอหนวยของ
งานตางๆเพือ่ นําขอมูลไปใชในการจัดสรรงบประมาณที่
ไดรบั ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเพือ่ ใชในการบริหารจัด
การองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เนื่องจากการรับบริจาคโลหิตเปนกระบวนการแรก
ของงานบริการโลหิต การศึกษาครั้งนี้จึงทําการศึกษา
เฉพาะตนทุนตอหนวยในการรับบริจาคโลหิตกอนสวน
ตนทุนตอหนวยของงานดานอืน่ ๆของศูนยบริการโลหิต
แหงชาตินัน้ จะไดทําการศึกษาในโอกาสตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิต
ภายในสถานทีและ
่ ภายนอกสถานที่
2. หาแนวทางทีเหมาะสม
่
ในการเจาะเก็บโลหิตเพือ่ ให
มีตนทุนตอหนวยลดลง
ขอบเขตของการศึกษา
1. ศึกษาเฉพาะตนทุนในการเจาะเก็บโลหิตภายใน
สถาน ที่ และ นอก สถาน ที่ เทานั้น ไม รวม งาน การ รับ
บริจาคโลหิตของหนวยรับบริจาคพลาสมาและเกล็ดโลหิต

และงานอืน่ ๆของศูนยฯ
2. ใชขอมูลระหวางวันที่1ตุลาคม 2545ถึง30
กันยายน 2546
แนวทางในการศึกษา
ใชแนวความคิดพืน้ ฐานทางบัญชีตนทุนซึง่ ไดแกการ
แยกประเภทตนทุนตามหนาทีใน
่ การบริหารกิจการ1และ
การ แยก ประเภท ตนทุน ตาม การ ผลิต และ การ ดําเนิน
งาน2เพือ่ ชวยใหการปนสวนตนทุนใกลเคียงกับความเปน
จริงมากทีสุ่ ด
วิธกี ารศึกษา
1. ขอมูล ปฐม ภูมิ (Primary Data) ได จาก การ
สังเกตการปฏิบตั ิงานณที่ทําการศูนยบริการโลหิตแหง
ชาติสภากาชาดไทยการสัมภาษณและสอบถามจากหัว
หนาฝายเจาะเก็บโลหิต
2. ขอมูลทุติยภูมิ(SecondaryData)ไดจากการ
รวบเอกสารทีเกี
่ ย่ วของกับขอมูลตนทุนไดแกหนวยการ
เงินบัญชีจัดซื้อและพัสดุตลอดจนสถิติตางๆจาก
รายงานประจําป3ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
ความหมายของคาใชจา ยตางๆในการคิดตนทุน
ตนทุนรวมประกอบดวย1)ตนทุนการผลิตและ
2)คาใชจา ยในการดําเนินงาน
1. ตนทุนการผลิตประกอบดวยคาวัตถุดิบทาง
ตรงคาแรงงานทางตรงและคาใชจา ยโรงงาน(บางตํารา
เรียกวาคาโสหุย การผลิต)
1.1 คาวัตถุดิบทางตรงไดแกวัตถุดิบที่ใชเปน
สวนประกอบสําคัญในการผลิตสินคาสามารถคํานวณ
ไดโดยงายวาในการผลิตสินคา1หนวยนัน้ ใชวัตถุดิบ
ตัวนัน้ เปนจํานวนเทาใดในการศึกษานีได
้ แกถุงบรรจุ
โลหิตชนิดตางๆ
1.2 คาแรงงานทางตรงไดแกคาตอบแทนที่
จายใหพนักงานผลิตซึ่งมีหนาที่เปลี่ยนวัตถุดิบใหเปน
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ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิต ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

สินคาสําเร็จรูปในการศึกษานีคื้ อทีมงานทีใช
่ ในการเจาะ
เก็บโลหิตเชนแพทยพยาบาลผูช ว ยพยาบาลเปนตน
1.3 คาใชจา ยโรงงานไดแกตนทุนการผลิตอืน่ ๆ
ประกอบดวย
1.3.1 คาวัตถุดิบทางออมไดแกวัตถุดิบที่
นํามาใชในการเจาะเก็บโลหิตแตใชเปนจํานวนนอยไม
สามารถคํานวณตนทุนที่รวมอยูในตนทุนไดโดยงาย
เชนน้ํายาที่ใชในการตรวจความเขมขนของโลหิตสําลี
ผากอสแอลกอฮอลเปนตน
1.3.2 คาแรงงานทางออมไดแกคาตอบ
แทนทีจ่ ายใหแกผูที ไม
่ ไดมีหนาทีใน
่ การเจาะเก็บโลหิตโดย
ตรงแตมีสวนชวยใหกระบวนการเจาะเก็บโลหิตดําเนิน
ไป ได เชน เงินเดือน ของ หัว หนา ฝาย เจาะ เก็บ โลหิต
เงินเดือนเจาหนาที่ธุรการฝายเจาะเก็บโลหิตเงินเดือน
ของพนักงานทีเตรี
่ ยมของสําหรับการออกหนวยเคลือ่ นที่
เปนตน
1.3.3 คาใชจายเกี่ยวกับการใชสาธารณูป
โภคตางๆเชนคาน้ําคาไฟคาโทรศัพทคาโทรสารคา
ไปรษณียโทรเลข
1.3.4 คาใชจา ยเกีย่ วกับการใชอาคารสถาน
ทีและ
่ ยานพาหนะเชนคาเบีย้ ประกันภัยคาภาษีโรงเรือน
1.3.5 เครือ่ งมือเครือ่ งใชเล็กๆนอยๆทีใช
่
ในการเจาะเก็บโลหิตทีได
่ มีการซือ้ ในปนัน้ มีราคานอย
(ต่าํ กวา5,000บาท)ซึง่ ไมถือเปนครุภัณฑเชนหูฟง
กลองใสสําลีผากอสForcepเปนตน
1.3.6 ค า เสื่ อ ม ราคา สิ น ทรั พ ย ถาวร ที่
เกีย่ วของเชนคาเสือ่ มราคาอาคาร(อายุการใชงาน20
ป) คาเสือ่ มราคาอุปกรณสํานักงาน(อายุการใชงาน10
ป) คาเสือ่ มราคาเครือ่ งมืออุปกรณทีใช
่ ในการเจาะเก็บ
โลหิต(อายุการใชงาน5ป) คาเสือ่ มราคายานพาหนะ
ที่ใชในการออกหนวยเคลื่อนที่(อายุการใชงาน5ป)
เปนตนในการศึกษาครั้งนี้คิดคาเสื่อมราคาโดยวิธีเสน
ตรงหลักเกณฑการคิดวาสินทรัพยใดจะมีอายุการใช
งานกีป่ นัน้ ขึน้ อยูกั บผูใ ชเปนผูกํ าหนดโดยดูจากขอมูลอืน่ ๆ
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ประกอบไมมีหลักเกณฑทีแน
่ นอนเชนอาคารถามีตนทุน
ในการกอสรางสูงมากๆอาจจะคิดวามีอายุการใชงาน40
ปก็ไดในกรณีทีต่ องการใหตนทุนของผลิตภัณฑตางๆ
ไมสูงเกินไปเปนตน
1.3.7 คาซอมแซมและบํารุงรักษาสินทรัพย
ในโรงงานเชนคาซอมแซมอุปกรณสํานักงานคาซอม
แซมเครือ่ งมือหรืออุปกรณทีใช
่ ในการเจาะเก็บโลหิตคา
ซอมแซมยานพาหนะทีใช
่ สําหรับการออกหนวยเคลือ่ นที่
เปนตนขอมูลทีได
่ เก็บจากขอมูลทีเกิ
่ ดขึน้ จริงในแตละ
รอบบัญชี
1.3.8 คาใชจา ยอืน่ ๆเชนคาน้าํ มันรถทีใช
่
ในการออกหนวยเคลือ่ นที่ คาผานทางพิเศษคาอาหาร
รับรองผูบริจาคโลหิตเปนตน
2. คาใชจาย ใน การ ดําเนิน งาน ประกอบ ดวย
คาใชจา ยในการจําหนายและคาใชจา ยในการบริหาร
2.1 คาใชจา ยในการจําหนายคือคาใชจา ยทีเกิ
่ ด
ขึน้ ตัง้ แตการแนะนําผลิตภัณฑสูตลาด

สงเสริมการขาย
โดยใชสือ่ โฆษณาในรูปแบบตางๆจนถึงการจัดสงสินคา
ถึงมือผูซ อื้
ในการศึกษาครัง้ นี้ จะคิดเฉพาะคาใชจา ยในการ
โฆษณาประชาสัมพันธเพือ่ ใหไดโลหิตเพียงพอกับความ
ตองการใชและจะคิดเฉพาะคาใชจา ยทีศู่ นยฯไดจายจริง
เทานัน้ ไมรวมคาใชจา ยที่ไดรบั การสนับสนุนจากหนวย
งานภาคเอกชนอื่นๆในดานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ
และยังไมรวมคาใชจายอื่นๆเนื่องจากกวาจะนําโลหิตที่
เจาะเก็บมาไดไปใชจะตองผานขัน้ ตอนอืน่ ๆเชนการตรวจ
คัดกรองโลหิตการปน แยกสวนประกอบของโลหิตการ
จัดเก็บโลหิตและสวนประกอบของโลหิตเปนตน
2.2 คาใชจา ยในการบริหารคือคาใชจา ยทีได
่ รบั
การปนสวนมาจากฝายอืน่ ๆไดแกคาใชจา ยของผูบริ
 หาร
และเจาหนาที่ ฝายบริหารงานทัว่ ไปและฝายทะเบียนและ
สถิติ ซึง่ จะปนสวนใหงานเจาะเก็บโลหิตตามปริมาณงาน
ทีทํ่ าใหกับงานเจาะเก็บโลหิต
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ผลการศึกษา
จากขอมูลชนิดของถุงบรรจุโลหิตทีใช
่ ในการเจาะ
เก็บโลหิต (ตาราง ที่1)พบวามีการใชถุงบรรจุโลหิต
จํานวน8ชนิดซึง่ มีราคาแตกตางกันอยางชัดเจนนอก
จากนัน้ แลวยังพบวามีสัดสวนการใชถุงบรรจุโลหิตดังนี้ 
Single bag รอยละ 21.15 , Double bag with
whole  blood filter รอยละ 0.04, Double bag
รอยละ26.38,Triplebagwithwholebloodfilter
รอยละ1.43,Triplebagรอยละ29.24,Quadruple
bagwithwholebloodfilterรอยละ0.31,QuadruplebagwithRedCellsPIateletfilterรอยละ
0.01และQuadruplebagรอยละ21.43จํานวนถุง
บรรจุโลหิตแตละชนิดทีใช
่ ขึน้ อยูกั บปริมาณความตองการ
ใชโลหิตและสวนประกอบของโลหิตแตละชนิดเปนสําคัญ
จากความแตกตางในเรือ่ งราคาของวัตถุดิบทางตรง
(ถุงบรรจุโลหิต)ซึง่ จะผันแปรตามปริมาณการใชนัน้ 4เพือ่
ความชัดเจนของขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบเพื่อหา
ความแตกตางระหวางการเจาะเก็บภายในสถานทีและ
่ นอก
สถานที่ จึงไมแสดงขอมูลวัตถุดิบทางตรง(ถุงบรรจุโลหิต
แตละชนิด)ในตารางที่2โดยมีความคิดพื้นฐานวาใน

การเจาะเก็บโลหิตจํานวน1คนไมวาจะใชถุงบรรจุโลหิต
ใดจะมีคาแรงงานทางตรงตอหนวยและคาใชจา ยโรงงาน
ตอหนวยเทากันเนือ่ งจากมีขัน้ ตอนในขบวนการเจาะเก็บ
โลหิตเหมือนกันจากแนวความคิดดังกลาวทําใหพบวา
การเจาะเก็บโลหิตภายในสถานทีมี่ ตนทุนตอหนวยรวม
86.08บาทการเจาะเก็บโลหิตภายนอกสถานทีมี่ ตนทุน
ตอหนวยรวม144.67บาทซึง่ สูงกวาภายในสถานทีถึ่ ง
58.59บาทคิดเปนรอยละ68.06โดยมีรายละเอียดใน
ความแตกตางของคาใชจา ยตอหนวยแตละประเภทดังนี้ 
คาแรงงานทางตรงภายในสถานที่ 30.74บาทนอกสถาน
ที่ 52.93บาทแตกตางกัน22.18บาทคิดเปนรอยละ
72.13ของการเจาะเก็บโลหิตภายในสถานที่คาใชจาย
โรงงานภายในสถานที่27.88บาทนอกสถานที่60.57
บาทแตกตางกัน32.69บาทคิดเปนรอยละ117.27
ของการเจาะเก็บโลหิตภายในสถานที่คาใชจายในการ
ดําเนินการภายในสถานที่ 27.46บาทนอกสถานที่ 31.18
บาทแตกตางกัน3.72บาทคิดเปนรอยละ13.55ของ
การเจาะเก็บโลหิตภายในสถานที่ (ตารางที่ 2)
เมือ่ มองในภาพรวมโดยไมแบงวาเปนการเจาะเก็บภาย
ในหรือภายนอกสถานที่พบวามีตนทุนตอหนวยในการ

ตารางที่ 1 ชนิดของถุงบรรจุโลหิตทีใ่ ชในการเจาะเก็บโลหิต (ต.ค.45 - ก.ย.46)
ปริมาณการใช
ชนิดของถุงบรรจุโลหิต
จํานวน (ถุง) รอยละ
82,074
21.15
Single bag
11,168
10.04
Double bag with whole blood filter
102,355
26.38
Double bag
115,539
11.43
Triple bag with whole blood filter
113,463
29.24
Triple bag
Quadruple bag with whole blood filter
111,218
10.31
Quadruple bag with Red Cells Platelet Filter 113,428
10.01
Quadruple bag
183,138
21.43

คาใชจา ย
ตอหนวย
รวม
44,924,440
160
1,800
14,134,400
1,120
12,282,600
1,900
44,985,100
20,423,340
1,180
41,218,000
1,000
411,33,600
1,200
31,509,302
1,379

100.00

75,510,782

รวม

387,983
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คาวัตถุดบิ ทางตรง (บาท)
คาแรงงานทางตรง (บาท)
คาใชจา ยโรงงาน (บาท)
ตนทุนการผลิต (บาท)
คาใชจา ยในการดําเนินงาน (บาท)
ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณโลหิตทีไ่ ดรบั (ยูนติ )
ตนทุนตอหนวย (ไมรวมคาถุงบรรจุโลหิต)

ประเภทคาใชจาย
ภายนอกสถานที่

4,065,349
3,686,130
7,751,479
3,631,872
11,383,351
132,235
86.08

30.74
27.88
58.62
27.46
86.08

13,535,640
15,489,749
29,025,389
7,974,086
36,999,475
255,748
144.67

บาท

72.13
117.27
93.60
13.55
68.06

รอยละ

ความแตกตาง

ไมรวมคาถุงบรรจุโลหิต
52.92
22.18
60.57
32.69
113.49
54.87
31.18
3.72
144.67
58.59

คาใชจา ยรวม ตนทุนตอหนวย คาใชจา ยรวม ตนทุนตอหนวย

ภายในสถานที่

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาใชจา ยรวมในการเจาะเก็บโลหิตระหวางการรับริจาคโลหิตภายในสถานที่ และภายนอกสถานที่ (ต.ค.45-ก.ย.46)

17,600,989
19,175,879
36,776,868
11,605,958
48,382,826
387,983
124.70

45.37
49.42
94.79
29.91
124.70

คาใชจา ยรวม ตนทุนตอหนวย

ภายในและภายนอกสถานที่

ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิต ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย
247

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2547

248

นิรมล อยูก าํ เหนิด และคณะ

เจาะเก็บโลหิตเทากับ124.70บาทโดยมีรายละเอียด
ของคาใชจา ยตอหนวยแตละประเภทดังนี้ คาแรงงานทาง
ตรง 45.37 บาท คาใชจาย โรงงาน 49.42 บาท และ
คาใชจา ยในการดําเนินการเทากับ29.91บาท(ตารางที่
2)
วิจารณ
จากการศึกษาพบวาการรับบริจาคโลหิตภายในสถาน
ที่คิดเปนรอยละ34.08และภายนอกสถานที่เทากับ
รอยละ 65.92 ของ ปริมาณ โลหิต ที่ ไดรับ ทั้ง หมด ใน ป
งบประมาณ2546การรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่
นัน้ เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูบริ
 จาคโลหิตเนือ่ ง
จากผูบริ
 จาคโลหิตมีอายุอยูใน
 ชวง17-60ปซึง่ อยูใน
 วัย
ศึกษาและทํางานดังนัน้ ในกรณีทีสถาน
่ ศึกษาหรือสถาน
ทีทํ่ างานอยูไกล
 จากทีทํ่ าการของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
จึงไมสะดวกในการเดินทางมาบริจาคโลหิตทีศู่ นยฯและ
เพื่อใหมีโลหิตและสวนประกอบของโลหิตเพียงพอแก
ความตองการใชของผูป ว ยในแตละวันจึงจําเปนตองออก
ไปเจาะเก็บนอกสถานที่
จากขอมูลพบวามีความแตกตางในเรือ่ งของคาแรงงาน
ทางตรงคาใชจา ยโรงงานเปนจํานวนมากซึง่ มีสาเหตุมา
จากในการออกไปเจาะเก็บโลหิตภายนอกสถานทีแต
่ ละ
ครัง้ ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับระหว่างศูนย์
บริการโลหิตฯและสถานทีที่ ไป
่ ทําการเจาะเก็บโลหิตโดย
เฉลีย่ แหงละ3ชัว่ โมงตอวันทําใหมีเวลาในการเจาะเก็บ
โลหิตนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการเจาะเก็บภายใน
สถานที่ สําหรับการเดินทางออกไปนอกสถานทีนั่ น้ ตอง
มีคาใชจา ยเกีย่ วกับยานพาหนะเชนพนักงานขับรถคา
เสือ่ มราคารถคาน้าํ มันรถคาผานทางพิเศษคาประกันภัย
รถคาซอมแซมรถเปนตนนอกจากนัน้ แลวจําเปนตอง
มีเจาหนาทีประสาน
่
งานกับหนวยเคลือ่ นทีแต
่ ละแหงเพือ่
นัดวันเวลาในการออกไปรับบริจาคโลหิตรวมทัง้ ยังตอง

มีเจาหนาทีเตรี
่ ยมอุปกรณตางๆทีใช
่ ในการเจาะเก็บโลหิต
เชน ถุง บรรจุ บรรจุ โลหิต สําลี ผากอส อาหาร รับรอง
สําหรับผูบริ
 จาคโลหิตน้าํ ยาตรวจหมูโลหิ
 ตน้าํ ยาตรวจ
ความเขมขนของโลหิตเปนตน
สาเหตุใหญอีกประการหนึ่งที่ทําใหตนทุนตอหนวย
แตกตางกันคือคาเสือ่ มราคา5เนือ่ งจากอาคารทีใช
่ ในการ
รับบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตฯเริม่ กอสรางในป
2512มีอายุการใชงานมาแลว35ปตามหลักการบัญชี
20ปถือวาหมดอายุการใชงานแลว(โดยปกติอาคารจะ
มีอายุการใชงาน20ป)จึงไมนํามารวมเปนคาใชจา ย(ถึง
แมวา ยังคงใชงานอยูก็ ตาม)ในขณะทีรถ
่ ทีใช
่ ในการออก
หนวยเคลือ่ นทีใน
่ ปจจุบนั มีอยูหลาย
 คันจึงมีคาเสือ่ มราคา
สูง(แมวา รถจํานวนหนึง่ จะหมดอายุการใชงานแลวก็ตาม
โดยปกติยานพาหนะจะมีอายุการใชงาน5ป)
จากสาเหตุตางๆตามทีกล
่ าวจึงมีผลทําใหตนทุนรวม
ตอหนวย(ไมรวมถุงบรรจุโลหิต) ในการเจาะเก็บโลหิต
ภายในสถานที่และนอกสถานที่แตกตางกันถึง58.59
บาท
จากการศึกษาครัง้ นีคณะ
้ ผูท าํ การศึกษามีขอเสนอแนะ
วาถาตองการใหตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บโลหิต
ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติลดลงมีแนวทางในการ
ปฏิบตั ดัิ งนี้
1. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธใหมีผูบริจาค
โลหิตภายในสถานที่ (ณทีทํ่ าการศูนยบริการโลหิต)มาก
ขึน้ เพือ่ ลดคาใชจา ยทีเกี
่ ย่ วของกับการใชยานพาหนะลง
2. ควรมีการจัดตัง้ สาขายอยในการรับบริจาคโลหิต
ตามแหลงชุมชนเชนแหลงนิคมอุตสาหกรรมในเขต
ปริมณฑล เพื่อ เปน การ อํานวย ความ สะดวก ให กับ ผู
บริจาคโลหิตซึง่ มีทีพั่ กอาศัยอยูใน
 บริเวณนัน้
3. ในการออกหนวยเคลือ่ นทีแต
่ ละครัง้ ควรรณรงค
ใหมีผูบริ
 จาคโลหิตมากกวาทีเป
่ นอยูใน
 ปจจุบนั เพือ่ ใหมี
ตนทุนตอหนวยในการเจาะเก็บนอกสถานทีลดลง
่
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สรุป
จากขอมูลการศึกษาพบวาการรับบริจาคนอกสถานที่
มีตนทุนตอหนวยสูงกวาภายในสถานที่ ซึง่ มีสาเหตุมาจาก
เวลาที่ใชในการเดินทางจํานวนบุคลากรที่ตองใชในการ
ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการเจาะเก็บ
โลหิตและคาใชจา ยเกีย่ วกับยานพาหนะที่ใชในการเดิน
ทางดังนัน้ ถาตองการใหตนทุนตอหนวยในการรับบริจาค
โลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติลดลงควรรับบริจาค
โลหิตนอกสถานทีให
่ นอยลงโดยมีการประชาสัมพันธให
มีผูม าบริจาคภายในสถานที่เพิม่ ขึน้
ประโยชนทีได
่ จากการคํานวณหาตนทุนตอหนวยของ
งานตางๆไมวาจะเปนงานผลิตสินคาหรืองานบริการ
ไดแก
1. สามารถใชในการวัดผลการดําเนินงานประจํางวด
2. ใชในการกําหนดราคาขาย
3. ใชในการจัดทํางบประมาณ
4. ใชในการควบคุมตนทุนชีให
้ เห็นขอบกพรองหรือ
ขอทีจะ
่ ตองแกไขปรับปรุงเพือ่ ลดตนทุนใหต่าํ ลง
5. ผูบริ
 หารสามารถนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจใน
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เรือ่ งตางๆเชนควรจะยกเลิกผลิตสินคาชนิดใดควรจะ
เพิม่ ปริมาณผลิตสินคาชนิดใดตลอดจนนโยบายในการ
ขยายโรงงานจัดหาทรัพยสนิ ถาวรฯลฯเปนตน
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเกียรติคณ
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Unit Cost of Blood Collection , National Blood Centre,
Thai Red Cross Society.
Niramol Yukumnerd, Jinda Tantien, Juree Vaivanijkul, Krong Kan Suntsupakij,
Kessiri Yuvahongs and Soisaang Phikulsod
National Blood Centre, Thai Red Cross Society.

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.
KeyWords: Unitcost Inhouse Mobile
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