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นิพนธตนฉบับ

การศึกษาตนทุนการรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา

สุญาดาจิรธันยาและชื่นฤทัยยี่เขียน

หนวยรับบริจาคโลหิตฝายการพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทย

บทคัดยอ :  วัตถุ ประสงค: การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับตนทุนจะแสดงใหเห็นถึงผลผลิตของการดำาเนินงานอยางชัดเจน เปนประโยชนใน

การควบคุมคาใชจายและการพัฒนาประสิทธิภาพของการรับบริจาคโลหิตการวิจัยเชิงสำารวจมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนทางตรง

การรับบริจาคโลหิตปงบประมาณ2550ของหนวยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาดไทย

ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ วัสดุ และ วิธีการ:ผูวิจัยสรางแบบเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นและรวบรวมขอมูลดวยตนเองตลอดการวิจัย

โดยศึกษาตามแนวคิดของตนทุนทางบัญชีที่จำาแนกตนทุนเปน3ประเภทประกอบดวยตนทุนคาแรงตนทุนคาลงทุนและตนทุน

คาวัสดุอุปกรณการศึกษานี้ยังมีการศึกษาตนทุนการรับบริจาคโลหิตตามชนิดของการใชถุงบรรจุโลหิต4ชนิดประกอบดวยSingle

bag,Doublebag,TriplebagและQuadruplebagผล การ ศึกษา:ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตในปงบประมาณ2550

ทั้งหมดเปนเงิน9,931,201.15บาทเปนตนทุนคาแรงเปนเงิน2,701,507.78บาทคิดเปนรอยละ27.20เปนตนทุนคาลงทุนเปนเงิน

913,447.93บาทคิดเปนรอยละ9.20และเปนตนทุนคาวัสดุอุปกรณเปนเงิน6,316,245.44บาทคิดเปนรอยละ63.60ตนทุนทางตรง

เฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีราคาถูกกวาภายในสถานที่(520.13กับ678.12บาท/ถุง)การศึกษาตนทุนการรับบริจาค

โลหิตตามชนิดของการใชถุงบรรจุโลหิต4ชนิดพบวาตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของถุงบรรจุโลหิตชนิดSinglebag

ภายในสถานที่เปนเงิน648.03บาท/ถุงถารวมคาถุงจะเปนเงิน698.03บาท/ถุงภายนอกสถานที่เปนเงิน511.92บาท/ถุงถารวม

คาถุงจะเปนเงิน561.92บาท/ถุงตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของถุงบรรจุโลหิตชนิดDoublebagภายนอกสถานที่เปน

เงิน555.62บาท/ถุงถารวมคาถุงจะเปนเงิน675.46บาท/ถุงตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของถุงบรรจุโลหิตชนิดTriple

bagภายในสถานที่เปนเงิน686.15บาท/ถุงถารวมคาถุงจะเปนเงิน868.05บาท/ถุงตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตของ

ถุงบรรจุโลหิตชนิดQuadruplebagภายในสถานที่เปนเงิน700.12บาท/ถุงถารวมคาถุงจะเปนเงิน1,088.53บาท/ถุงวิจารณ:

ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตในปงบประมาณ2550มีสัดสวนของตนทุนคาวัสดุอุปกรณคอนขางมาก(รอยละ63.60)เนื่อง

มาจากมีตนทุนคาตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเปนเงิน 270บาท/ถุง  ตนทุนการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีราคาถูกกวา

ภายในสถานที่ เนื่องจากการออกหนวยรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีปริมาณโลหิตที่ไดรับบริจาคมากกวาภายในสถานที่ (9,910

กับ7,704ยูนิต)สามารถเขาถึงกลุมผูบริจาคโลหิตซึ่งเปนวัยศึกษาและวัยทำางานไดจำานวนมากกวาในขณะที่ใชเวลาในการรับบริจาค

ที่นอยกวาการรับบริจาคภายในสถานที่ จึงทำาใหตนทุนการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีราคาถูกกวาภายในสถานที่  สรุป: ผล

การศึกษานี้นำามาใชในการวางแผนกำาหนดแนวทางการลดตนทุนและพัฒนางานของหนวยรับบริจาคโลหิตโดยเพิ่มการประชาสัมพันธ

เพื่อเพิ่มจำานวนผูบริจาคโลหิตภายในสถานที่ใหมากขึ้น สำาหรับการลดตนทุนการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่ ควรมีการกำาหนด

เกณฑมาตรฐานสำาหรับสถานที่ที่ออกหนวยรับบริจาคโลหิตและมีการลงทะเบียนผูประสงคจะบริจาคโลหิตกอนการออกหนวยหนวย

รับบริจาคโลหิตควรมีการพัฒนามาตรฐานการเจาะเก็บโลหิต โดยเฉพาะดานความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิต เพื่อเสริมสรางความ

มั่นใจใหกับผูบริจาคโลหิตตลอดจนพัฒนาพฤติกรรมบริการและจัดสิ่งแวดลอมใหผูบริจาคโลหิตเกิดความผอนคลาย
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หนวย รับ บริจาค โลหิต โรง พยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี 

ณ ศรีราชา มี หนาที่ หลัก ตาม พันธกิจ ของ โรงพยาบาล สมเด็จพระ 

บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด ไทย ดาน การ จัดหา โลหิต ให 

มี ปริมาณ พอเพียง มี ความ ปลอดภัย และ มี คุณภาพ สูงสุด สำาหรับ 

ใช ใน การ รักษา กับ ผูปวยใน และ ประชาชน ทั่วไป ใน พื้นที่ ภาค ตะวัน

ออก ภารกิจ การ จัดหา โลหิต จึง มี การ รับ บริจาค โลหิต ทั้ง ภายใน และ 

ภายนอก หนวย รับ บริจาค โลหิต ซึ่ง มี ตนทุน การ ดำาเนินการ ที่ แตก 

ตางกัน 

การ ศึกษา ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย ใน การ เจาะ เก็บ โลหิต ของ ศูนย 

บริการ โลหิต แหงชาติ สภากาชาด ไทย ทำาใหเกิด ประโยชน ใน การ 

วัดผล การ ดำาเนินงาน แนว ทางการ บริหาร จัดการ การ จัดทำา งบประมาณ 

และ การ ควบคุม ตนทุน ของ การ รับ บริจาค โลหิต1 ซึ่ง หนวย รับ บริจาค 

โลหิต โรงพยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา ยัง ไมเคย 

มีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับ เรื่อง นี้ มา กอน 

ใน ปงบประมาณ 2551 หนวย รับ บริจาค โลหิต ได มุงเนน การ 

พัฒนา คุณภาพ ของ การ ปฏิบัติ งาน ให ดีขึ้น ทั้ง ดาน การ คัด กรอง ผูบริจาค 

โลหิต และ การ เพิ่มจำานวน ผูบริจาค โลหิต อยางไร ก็ตาม ปจจุบัน 

โรงพยาบาล มี ทิศทาง มุงสู ระบบ การ บริหาร จัดการ ที่ มุง ผลสัมฤทธิ์ 

ที่ หนวยงาน จะ ตอง แสดงใหเห็น ถึง ผลผลิต ของ การ ดำาเนินงาน อยาง 

ชัดเจน หนวย รับ บริจาค โลหิต ได ตระหนักถึง การ วัด ผลผลิต และ 

การ พัฒนา เพื่อ เพิ่ม ศักยภาพ ของ หนวยงาน จึง ให มีการศึกษา วิจัย 

เพื่อ พัฒนา งาน การ ควบคุม คา ใชจาย และ การ พัฒนา ประสิทธิภาพ 

ของ การ รับ บริจาค โลหิต

ผูวิจัย จึง สนใจ ทำาการ ศึกษาวิจัย เรื่อง ตนทุน การ รับ บริจาค 

โลหิต หนวย รับ บริจาค โลหิต โรงพยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี 

ณ ศรีราชา เพื่อให หนวยงาน มี ขอมูล เกี่ยวกับ ตนทุน ทางตรง ของ 

การ ดำาเนินงาน รับ บริจาค โลหิต ตาม แนวคิด ของ ตนทุน ทาง บัญชี2 ซึ่ง 

จะ เปน ประโยชน สำาหรับ การ บริหาร จัดการ ควบคุม ตนทุน และ คา ใช 

จายของ การ รับ บริจาค โลหิต ให เหมาะสม มากขึ้น รวมทั้ง นำา ผล การ 

ศึกษา มา พัฒนา ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล การ บริหาร จัดการ ของ 

หนวย รับ บริจาค โลหิต ให เพิ่มขึ้น ซึ่ง จะ ตอบสนอง ยุทธศาสตร ของ 

โรงพยาบาล ดาน การ พัฒนา ระบบ บริหาร จัดการ ภายใน โดย ยึด หลัก

การ ปรับปรุง กระบวนการ และ การ บริหารงาน แบบ มุง ผลสัมฤทธิ์ 

วัตถุประสงค

วัตถุประสงคทั่วไป

เพื่อ ศึกษา ตนทุน การ รับ บริจาค โลหิต ปงบประมาณ 2550  โรง

พยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา โดย ใช ระเบียบ วิธีการ 

วิจัย เชิง สำารวจ

วัตถุประสงคเฉพาะ

(1) เพื่อ ศึกษา ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต ประกอบดวย 

คาแรง (Labour cost: LC) ตนทุน คา ลงทุน (Capital cost: CC) 

และ ตนทุน คา วัสดุ อุปกรณ (Material cost: MC) ของ หนวย บริจาค 

โลหิต ฝาย การ พยาบาล ปงบประมาณ 2550 โรงพยาบาล สมเด็จพระ 

บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด ไทย

(2) เพื่อ ศึกษา ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต จำาแนก เปนการ 

รับ บริจาค โลหิต ตาม ชนิด การ ใช ถุง บรรจุ โลหิต 4 ชนิด ประกอบดวย 

Single bag   Double bag   Triple bag   และ Quadruple 

bag ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต ภายใน และ ภายนอก โรงพยาบาล ป 

งบประมาณ 2550 โรงพยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา 

สภากาชาด ไทย

วัสดุและวิธีการ

การ วิจัย เชิง สำารวจ เพื่อ ศึกษา ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต ป 

งบประมาณ 2550  ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต โรงพยาบาล สมเด็จพระ 

บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด ไทย ตาม แนวคิด ของ ตนทุน 

ทาง บัญชี จำาแนก เปน ตนทุน 3 ประเภท ประกอบดวย ตนทุน คา

แรง (Labour cost: LC) ตนทุน คา ลงทุน (Capital cost: CC) 

และ ตนทุน คา วัสดุ อุปกรณ (Material cost: MC) และ จำาแนก เปน 

ตนทุน ของ การ รับ บริจาค โลหิต โดย ใช ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Single 

bag Double bag Triple bag และ Quadruple bag

ผูวิจัย เปน ผู รวบรวม ขอมูล ดวย ตน เอง ตลอด การ วิจัย โดย ใช แบบ 

เก็บ รวบรวม ขอมูล ที่ สรางขึ้น มี ความ ตรง เชิง โครงสราง ตาม ตาม 

แนวคิด ของ ตนทุน ทาง บัญชี วิธีการ ดำาเนินการ วิจัย มี ขั้นตอน ดังนี้

(1) ผูวิจัย ทำาการ ศึกษา ทบทวน ระเบียบ วิธีการ วิเคราะห ตนทุน 

การ รับ บริจาค โลหิต ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย  จาก ตำารา รายงาน การ 

ศึกษาวิจัย  บทความ การ วิเคราะห เกี่ยวกับ ตนทุน ของ โรงพยาบาล

(2) ผูวิจัย ทำาการ สำารวจ   วิเคราะห โครงสราง และ ระบบ งาน

ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต โรงพยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี ณ 

ศรีราชา ซึ่ง ประกอบดวย การ รับ บริจาค โลหิต ภายใน และ ภายนอก 

โรงพยาบาล 

(3) กำาหนด หนาที่ ความ รับผิดชอบ เสนอ โครงการ วิจัย และ 

ไดรับ อนุมัติ ให ทำาการ วิจัย

(4) ออกแบบ แบบ เก็บ รวบรวม ขอมูล ประกอบดวย 

 แบบฟอรม ที่ 1 แบบ เก็บ รวบรวม ขอมูล คาแรง 

 แบบฟอรม ที่ 2 แบบ เก็บ รวบรวม ขอ มูลคา ลงทุน และ คา 

วัสดุ อุปกรณ ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต

 แบบฟอรม ที่ 3 แบบ เก็บ รวบรวม ขอมูล จำานวน ชั่วโมง การ 

รับ บริจาค โลหิต ภายใน และ ภายนอก สถานที่
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(5)	รวบรวม	ขอมูล	ตนทุน	การ	รับ	บริจาค	โลหิต	 โดย	ประสาน

งาน	ระหวาง	ทีมงาน	 ขอมูล	และ	แหลงขอมูล	ในการ	ศึกษาวิจัย	 มี	

รายละเอียด	ดังนี้

 5.1 คาแรง ประกอบดวย เงินเดือน เงินประจำา ตำาแหนง 

เงิน ตกเบิก คา ลวงเวลา คา เลาเรียน บุตร คา ชวยเหลือ บุตร  เงิน 

ประกันสังคม เงิน ตอบแทน พิเศษ/คา วิชาชีพ เงิน คลินิก นอกเวลา 

คารักษาพยาบาล คา ครอง ชีพ เงินได อื่นๆ คา การ ศึกษา ตอเนื่อง 

คา ประชุม/ฝกอบรม คาที่ พักอาศัย3,4 

 5.2 คา ลงทุน ใช ขอมูล มูลคา ของ ครุภัณฑ และ อาคาร สิ่ง  

กอสราง ใน ป ที่ ซื้อ  นำามา คำานวณ คา เสื่อมราคา โดย ครุภัณฑ กำาหนด 

อายุ การ ใชงาน ไม เกิน 10 ป และ อาคาร สิ่ง กอสราง กำาหนด อายุ การ 

ใชงาน ไม เกิน 20 ป ประกอบดวย คา เสื่อมราคา ครุภัณฑ สำานักงาน 

คา เสื่อมราคา เตียง รับ บริจาค โลหิต และ คา เสื่อมราคา ครุภัณฑ เครื่อง

มือ แพทย  คา เสื่อมราคา อาคาร สถานที่ คา เสื่อมราคา รถ รับ บริจาค 

โลหิต3,4 

 5.3 คา วัสดุ อุปกรณ แบง เปน 3 กลุม ประกอบดวย คา ยา 

และ เวชภัณฑ ทั่วไป คา วัสดุ สำานักงาน และ ของใช ราย ฝาย/หนวย  คา 

สาธารณูปโภค และ คา ตอบแทน ใชสอย วัสดุ คา เชื้อเพลิง และ คา ซอม

บำารุง ยานพาหนะ สำาหรับ การ รับ บริจาค โลหิต คา ประกันภัย ตาม พระ 

ราช บัญญัติ คุมครอง ผู ประสบภัย ทาง รถ (พ.ร.บ.) คา ภาษีรถยนต 

คา ตรวจ วินิจฉัย ทาง หอง ปฏิบัติ การ คา วัสดุ สิ้นเปลือง อื่นๆ ที่ เบิก 

จาก ศูนย บริการ โลหิต แหงชาติ และ ภาค บริการ โลหิต แหงชาติ ที่ 34

(6)	รวบรวม	ขอมูล	จำานวน	โลหิต	ที่	รับ	บริจาค จำาแนก ตาม ชนิด 

ถุง บรรจุ โลหิต เปน ขอมูล จาก ภาค บริการ โลหิต  แหงชาติ ที่ 3 และ 

หนวย รับ บริจาค โลหิต ฝาย การ พยาบาล4 

ผลการศึกษา

ผล การ ศึกษา ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต ปงบประมาณ 

2550  โรงพยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา มี รายละเอียด 

โดย สรุป ดังนี้

(1)ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตของหนวยรับบริจาค

โลหิตปงบประมาณ2550

 1.1ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตปงบประมาณ

2550

 ตนทุน ทางตรง ของ การ รับ บริจาค โลหิต ใน ปงบประมาณ 

2550 ทั้งหมด เปน เงิน 9,931,201.15 บาท เปน ตนทุน คาแรง เปน 

เงิน 2,701,507.78 บาท คิด เปน รอยละ 27.20 เปน ตนทุน คา ลงทุน 

เปน เงิน 913,447.93 บาท คิด เปน รอยละ 9.20 และ เปน ตนทุน คา 

วัสดุ อุปกรณ เปน เงิน 6,316,245.44 บาท คิด เปน รอยละ 63.60

 1.2โลหิตที่รับบริจาคปงบประมาณ2550

 โลหิต ที่ รับ บริจาค ทั้งหมด จำานวน  16,954   ถุง เปน โลหิต 

ที่ รับ บริจาค ภายนอก สถานที่ จำานวน 9,910 ถุง คิด เปน รอยละ 

58.45 และ เปน โลหิต ที่ รับ บริจาค ภายใน สถานที่ จำานวน 7,044 ถุง 

คิด เปน รอยละ 41.55

 1.3ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิตจำาแนกตาม

ประเภทของตนทุนและสถานที่การรับบริจาคโลหิต

 ตนทุน ทางตรง ของ การ รับ บริจาค โลหิต ทั้งหมด เปน เงิน 

9,931,201.15 บาท เปน ตนทุน คา วัสดุ อุปกรณ มาก ที่สุด เปน เงิน 

6,316,245.44 บาท คิด เปน รอยละ 63.60 รอง ลงมา เปน ตนทุน 

คาแรง เปน เงิน 2,701,507.78 บาท คิด เปน รอยละ 27.20 และ 

เปน ตนทุน คา ลงทุน เปน เงิน 913,447.93 คิด เปน รอยละ 9.20

ตนทุน ทางตรง ของ การ รับ บริจาค โลหิต ภายใน สถานที่ ทั้งหมด 

เปน เงิน 4,776,678.33 บาท เปน ตนทุน คา วัสดุ อุปกรณ มาก ที่สุด 

เปน เงิน 2,755,842.72 บาท คิด เปน รอยละ 57.69 รอง ลงมา เปน 

ตนทุน คาแรง เปน เงิน 1,696,515.51 บาท คิด เปนรอยละ 35.52 

และ เปน ตนทุน คา ลงทุน เปน เงิน 324,320.10 คิด เปน รอยละ 6.79 

สวน ตนทุน ทางตรง ของ การ รับ บริจาค โลหิต ภายนอก สถานที่ ทั้งหมด 

เปน เงิน 5,154,522.82 บาท เปน คา วัสดุ อุปกรณ มาก ที่สุด เปน เงิน 

3,560,402.72 บาท คิด เปน รอยละ 69.07 รอง ลงมา เปน ตนทุน คา

แรง เปน เงิน 1,004,992.27 คิด เปน รอยละ 19.50 และ เปน ตนทุน 

ตารางที่1 จำานวน และ รอยละ ของ ตนทุน การ รับ บริจาค โลหิต และ จำานวน โลหิต ที่ รับ บริจาค ปงบประมาณ 2550

ตนทุนการรับบริจาคโลหิต/

โลหิตที่รับบริจาค
จำานวน รอยละ

ตนทุน ทางตรง รวม (บาท) 9,931,201.15 100.00
     คาแรง 2,701,507.78 27.20
    คา ลงทุน    913,447.93 9.20
    คา วัสดุ อุปกรณ 6,316,245.44 63.60
โลหิต ที่ รับ บริจาค ทั้งหมด (ถุง) 16,954 100.00
    ภายใน สถานที่ 7,044 41.55
   ภายนอก สถานที่ 9,910 58.45



สุญาดา  จิรธันยา และ ชื่น ฤทัย  ยี่เขียน

JournalofHematologyandTransfusionMedicine  Vol. 19  No. 2  April-June 2009

96

คา ลงทุน เปน เงิน 589,127.83 คิด เปน รอยละ 11.43

 1.4ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิตที่ไมรวมคา

ถุงบรรจุโลหิตจำาแนกตามประเภทของตนทุนและสถานที่การรับ

บริจาคโลหิต

 ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต ที่ ไม รวม คา ถุง 

บรรจุ โลหิต เปน เงิน 585.77 บาท/ถุง ประกอบดวย ตนทุน คาแรง 

เปน เงิน 159.34 บาท/ถุง ตนทุน คา ลงทุน เปน เงิน 53.88 บาท/ถุง 

และ ตนทุน คา วัสดุ อุปกรณ เปน เงิน 372.5 บาท/ถุง 

 ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต ที่ ไม รวม คา ถุง บรรจุ 

โลหิต ภายใน สถานที่ ราคาแพง มากกวา ภายนอก สถานที่ โดย ตนทุน 

ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต ภายใน สถานที่ เปน เงิน 678.12 บาท/

ถุง ประกอบดวย ตนทุน คาแรง เปน เงิน 240.85 บาท/ถุง ตนทุน คา 

ลงทุน เปน เงิน 46.04 บาท/ถุง และ ตนทุน คา วัสดุ อุปกรณ เปน เงิน 

391.23 บาท/ถุง ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต ภายนอก 

สถานที่ เปน เงิน 520.13 บาท/ถุง ประกอบดวย ตนทุน คาแรง เปน 

เงิน 101.41 บาท/ถุง ตนทุน คา ลงทุน เปน เงิน 59.45 บาท/ถุง และ 

ตนทุน คา วัสดุ อุปกรณ เปน เงิน 359.27 บาท/ถุง

(2)ตนทุนการรับบริจาคโลหิตจำาแนกตามชนิดถุงบรรจุโลหิต

ปงบประมาณ2550

 2.1จำานวนโลหิตที่รับบริจาคจำาแนกตามชนิดถุงบรรจุ

โลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต

 โลหิต ที่ รับ บริจาค ทั้งหมด จำานวน 16,954 ถุง จำาแนก 

ตาม ชนิด ถุง บรรจุ โลหิต และ ลำาดับ จาก มาก-นอย ได ดังนี้ ลำาดับที่ 

1 ใช ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Single bag จำานวน 10,826 ถุง คิด เปน 

 รอยละ 63.86 ลำาดับที่ 2 ใช ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Quadruple bag 

จำานวน 3,484 ถุง คิด เปน รอยละ 20.55 ลำาดับที่ 3 ใช ถุง บรรจุ 

โลหิต ชนิด Double bag จำานวน 1,862 ถุง คิด เปน รอยละ 10.98 

และ ลำาดับที่ 4 ใช ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Triple bag  จำานวน 782 

ถุง คิด เปน รอยละ 4.61

 สำาหรับ โลหิต ที่ รับ บริจาค ภายในถาน ที่ ทั้งหมด จำานวน 7,044 

ถุง ใช ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Quadruple bag มาก ที่สุด จำานวน 3,484 

ถุง คิด เปน รอยละ 49.45 รอง ลงมา เปน ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Single 

bag จำานวน 2,778 ถุง คิด เปน รอยละ 39.45 และ เปน ถุง บรรจุ 

โลหิต ชนิด Triple bag  จำานวน 782 ถุง คิด เปน รอยละ 11.10  

สวน โลหิต ที่ รับ บริจาค ภายนอก สถานที่ ทั้งหมด จำานวน 9,910 ถุง 

ใช ถุง บรรจุ โลหิต 2 ชนิด เปน ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Single bag 

จำานวน 8,048 ถุง คิด เปน รอยละ 81.21 และ เปน ถุง บรรจุ โลหิต 

ชนิด Double bag จำานวน 1,862 ถุง คิด เปน รอยละ 18.79

 2.2ตนทุนทางตรงของการรับบริจาคโลหิต จำาแนกตาม

ชนิดถุงบรรจุโลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต

 ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต ทั้งหมด เปน เงิน 9,931,201.15 

บาท เปน ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต จำาแนก ตาม ชนิด ถุง บรรจุ 

โลหิต และ ลำาดับ จาก มาก-นอย ได ดังนี้ ลำาดับที่ 1 เปน ตนทุน ถุง 

บรรจุ โลหิต ชนิด Single bag เปน เงิน 5,920,847.28 บาท คิด เปน  

รอยละ 59.62 ลำาดับที่ 2 เปน ตนทุน ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Quadruple 

bag เปน เงิน 2,439,225.70 บาท คิด เปน รอยละ 24.56 ลำาดับที่ 3 

เปน ตนทุน ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Double bag เปน เงิน 1,034,562.13 

คิด เปน รอยละ 10.42 และ ลำาดับที่ 4 เปน ตนทุน ถุง บรรจุ โลหิต 

ชนิด Triple bag เปน เงิน 536,566.04 บาท คิด เปน รอยละ 5.40 

 สำาหรับ ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต ภายใน สถานที่ 

เปน เงิน 4,776,678.33บาท เมื่อ จำาแนก ตาม ชนิด ถุง บรรจุ โลหิต 

และ ลำาดับ จาก มาก-นอย ได ดังนี้ ลำาดับที่ 1 เปน ตนทุน ถุง บรรจุ 

โลหิต ชนิด Quadruple bag เปน เงิน 2,439,225.70 บาท คิด เปน 

 รอยละ 51.07 ลำาดับที่ 2 เปน ตนทุน ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Single 

bag เปน เงิน 1,800,886.59 บาท คิด เปน รอยละ 37.70 และ ลำาดับที่ 

3 เปน ตนทุน ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Triple bag เปน เงิน 536,566.04  

บาท คิด เปน รอยละ 11.23 

 ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต ภายนอก สถานที่ เปน 

เงิน5,154,522.82บาท ใช ถุง บรรจุ โลหิต 2 ชนิด เปน ตนทุน ถุง 

บรรจุ โลหิต ชนิด Single bag เปน เงิน 4,119,960.69 บาท คิด เปน  

รอยละ 79.93 และ ตนทุน ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Double bag เปน 

เงิน 1,034562.13 คิด เปน รอยละ 20.07

 2.3ตนทุนทางตรงเฉลี่ยการรับบริจาคโลหิต จำาแนกตาม

ชนิดถุงบรรจุโลหิตและสถานที่การรับบริจาคโลหิต

  ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต ของ ถุง บรรจุโลหิต 

ชนิด Single bag ภายใน สถานที่ เปน เงิน 648.03 บาท/ถุง รวม 

ตารางที่2 ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต จำาแนก ตาม ประเภท ของ ตนทุน และ สถานที่ การ รับ บริจาค โลหิต ปงบประมาณ 2550 

ประเภทของตนทุน ทั้งหมด ภายในสถานที่ ภายนอกสถานที่

คาแรง (บาท) 2,701,507.78 (27.20%) 1,696,515.51 (35.52%) 1,004,992.27 (19.50%)
คา ลงทุน (บาท)  913,447.93 2(9.20%) 324,320.10 3(6.79%) 589,127.83 (11.43%)
คา วัสดุ อุปกรณ (บาท) 6,316,245.44 (63.60%) 2,755,842.72 (57.69%) 3,560,402.72 (69.07%)

ตนทุนทางตรงรวม 9,931,201.15(100.00%) 4,776,678.33(100.00%) 5,154,522.82(100.00%)
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ตารางที่ 3 ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต ที่ ไม รวม คา ถุง บรรจุ โลหิต จำาแนก ตาม ประเภท ของ ตนทุน และสถานที่ การ 

รับ บริจาค โลหิต

ประเภทของตนทุนทางตรงเฉลี่ย คาเฉลี่ย ภายในสถานที่ ภายนอกสถานที่

คาแรง (บาท/ถุง) 159.34 240.85 101.41
คา ลงทุน (บาท/ถุง) 53.88   46.04   59.45
คา วัสดุ อุปกรณ (บาท/ถุง) 372.55           391.23 359.27

ตนทุนทางตรงรวม(บาท/ถุง) 585.77 678.12 520.13

ตารางที่4 จำานวน และ รอยละ ของ โลหิต ที่ รับ บริจาค จำาแนก ตาม ชนิด ถุง บรรจุ โลหิต และ สถานที่ การ รับ บริจาค โลหิต

ปงบประมาณ 2550

ชนิดถุงบรรจุโลหิต
ทั้งหมด ภายในสถานที่ ภายนอกสถานที่

จำานวน(ถุง) รอยละ จำานวน(ถุง) รอยละ จำานวน(ถุง) รอยละ

    Single bag 10,826 63.86 2,778 39.45 8,048 81.21
    Double bag 1,862 10.98 0 0.00 1,862 18.79
    Triple bag  782 4.61 782 11.10 0 0.00
    Quadruple bag  3,484 20.55 3,484 49.45 0 0.00

รวม 16,954 100.00 7,044 100.00 9,910 100.00

ตารางที่5 ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต  จำาแนก ตาม ชนิดของ ถุง บรรจุ โลหิต และ สถานที่ การ รับ บริจาคโลหิต

ปงบประมาณ 2550

ชนิดของถุงบรรจุโลหิต

[บาท(รอยละ)]

ทั้งหมด

[บาท(รอยละ)]

ภายในสถานที่

[บาท(รอยละ)]

ภายนอกสถานที่

[บาท(รอยละ)]

  Single bag 5,920,847.28 (59.62%) 1,800,886.59 (37.70%) 4,119,960.69 (79.93%)
  Double bag  1,034,562.13 (10.42%) 0.00 (0.00%) 1,034,562.13 (20.07%)
  Triple bag     536,566.04 (5.40%) 536,566.04 (11.23%) 0.00 (0.00%)
  Quadruple bag 2,439,225.70 (24.56%) 2,439,225.70 (51.07%) 0.00 (0.00%)

ตนทุนทางตรงรวม 9,931,201.15(100.00%) 4,776,678.33(100.00%) 5,154,522.82(100.00%)

ตารางที่6 ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต จำาแนก ตาม ชนิด ของ ถุง บรรจุ โลหิต และ สถานที่ การ รับ บริจาคโลหิต

ปงบประมาณ 2550

ชนิดของถุงบรรจุโลหิต

(บาท/ถุง)

คาถุงบรรจุโลหิต(บาท/

ถุง)

ภายในสถานที่

(บาท/ถุง)

ภายนอกสถานที่

(บาท/ถุง)

ไมรวม

คาถุง
รวมคาถุง

ไมรวม

คาถุง
รวมคาถุง

Single bag   50.00 648.03 698.03 511.92 561.92
Double bag 119.84 - - 555.62 675.46
Tripple bag 181.90 686.15 868.05 -
Quadruple bag 388.41 700.12 1,088.53 -
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คา ถุง เปน เงิน 698.03 บาท/ถุง ภายนอก สถานที่ เปน เงิน 511.92 

บาท/ถุง รวม คา ถุง เปน เงิน 561.92 บาท/ถุง ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย 

การ รับ บริจาค โลหิต ของ ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Double bag ภายนอก 

สถานที่ เปน เงิน 555.62 บาท/ถุง รวม คา ถุง เปน เงิน 675.46 บาท/

ถุง ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต ของ ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด 

Triple bag ภายใน สถานที่ เปน เงิน 686.15 บาท/ถุง รวม คา ถุง 

เปน เงิน 868.05 บาท/ถุง ตนทุน ทางตรง เฉลี่ย การ รับ บริจาค โลหิต 

ของ ถุง บรรจุ โลหิต ชนิด Quadruple bag ภายใน สถานที่ เปน เงิน 

700.12 บาท/ถุง รวม คา ถุง เปน เงิน 1,088.53 บาท/ถุง

วิจารณ

(1)ตนทุนทางตรงการรับบริจาคโลหิตของหนวยรับบริจาค

โลหิตปงบประมาณ2550

ตนทุน ทางตรง ของ การ รับ บริจาค โลหิต ใน ปงบประมาณ 

2550 ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต โรงพยาบาล สมเด็จพระ บรม 

ราชเทวี ณ ศรีราชา มี สัดสวน ของ ตนทุน คาแรง: คา ลงทุน: คา วัสดุ  

อุปกรณ เทากับ 27.20: 9.20: 63.60 ซึ่ง พบ วา ตนทุน คา วัสดุ  

อุปกรณ มี สัดสวน สูง ที่สุด เนื่องจาก เปน คา ตรวจ วินิจฉัย ทาง หอง 

ปฏิบัติ การ ซึ่ง มี จำานวน เงิน มาก ที่สุด หรือ คิด เปน รอยละ 81.75 ของ 

ตนทุน ใน หมวด นี้ รอง ลงมา คือ ตนทุน คาแรง อาจ เนื่องจาก อัตรา 

กำาลัง ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต โรงพยาบาล สมเด็จพระ บรม ราชเทวี 

ณ ศรีราชา สวนใหญ เปน พยาบาล ผูชวย พยาบาล และ เจาหนาที่ 

พยาบาล ที่ มีอายุ งาน นาน จึง มี คาแรง ที่สูง  สวน ตนทุน คา ลงทุน มี 

สัดสวน นอยที่สุด เนื่องจาก หนวย รับ บริจาค โลหิต ตั้งอยู ใน อาคาร 

ที่ มีอายุ การ ใชงานนาน จึง มี คา เสื่อมราคา นอย

ตนทุน การ รับ บริจาค โลหิต ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต โรงพยาบาล 

สมเด็จพระ บรม ราชเทวี ณ ศรีราชา ภายนอก สถานที่ มี ราคาถูก กวา 

ภายใน สถานที่ (520.13 กับ 678.12 บาท/ถุง) เนื่องจาก การ ออก 

หนวย รับ บริจาค โลหิต ภายนอก สถานที่ มี ปริมาณ โลหิต ที่ ไดรับ บริจาค 

มากกวา ภายใน สถานที่ (9,910 กับ 7,704 บาท/ถุง) ซึ่ง อาจ เกี่ยวของ 

กับ การ ออก หนวย รับ บริจาค โลหิต ภายนอก สถานที่ สามารถ เขาถึง 

กลุม ผูบริจาค โลหิต ซึ่ง เปน วัยศึกษา และ วัยทำางาน ได จำานวน มากกวา 

ในขณะที่ ใชเวลา ใน การ รับ บริจาค ที่ นอยกวา การ รับ บริจาค ภายใน สถาน

ที่ จึง ทำาใหต้นทุนการรับบริจาคโลหิตภายนอกสถานที่มีราคาถูกกว่า

ภายในสถานที่ แม้ว่าการ ออก หนวย รับ บริจาค โลหิต ภายนอก สถาน 

ที่จะ มี ตนทุน เกี่ยวกับ ยานพาหนะ และ การ เดินทาง เพิ่มขึ้น เชน คา 

เสื่อมราคา รถ รับ บริจาค โลหิต คา เสื่อมราคา เตียง รับ บริจาค โลหิต 

คา เชื้อเพลิง คา ประกันภัย ตาม พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู ประสบ

ภัย ทาง รถ และ คา อาหาร เจาหนาที่ ใน วันที่ ออก หนวย 

(2)ตนทุนการรับบริจาคโลหิตจำาแนกตามชนิดถุงบรรจุโลหิต

ปงบประมาณ2550

ตนทุน ทางตรง การ รับ บริจาค โลหิต จำาแนก ตาม ชนิด ถุง บรรจุ โลหิต 

และ ลำาดับ จาก มาก-นอย ได Single bag 59.62% Quadruple 

bag 24.56% Double bag 10.42% และ Triple bag 5.40% ผล 

การ ศึกษา ที่ พบ วา มี การ เจาะ เก็บ โลหิต ใสถุง Single bag ที่ มาก ถึง 

รอยละ 59.62 เนื่องจาก หนวย รับ บริจาค โลหิต ได สนับสนุน การ จัด

เก็บ โลหิต ให กับ ภาค บริการ โลหิต แหงชาติ ที่ 3 เพื่อ แจกจาย ให กับ 

โรงพยาบาล ใน เขต ภาค ตะวันออก ที่ ตองการ โลหิต โดย ที่ ภาค บริการ 

โลหิต แหงชาติ ที่ 3 ยังมี อัตรา กำาลัง ไม เพียงพอ ใน การ จัดเก็บ โลหิต 

และ ยัง ไมมี เครื่องมือ เทคโนโลยี ขั้นสูง ดาน การ ปน แยก สวนประกอบ 

ของ โลหิต จึง เนน การ จัดเก็บ และ แจกจาย เปน โลหิต ที่ เปน Whole 

blood ในทาง ปฏิบัติ หนวย รับ บริจาค โลหิต ได กำาหนด ให โลหิต ที่ เจาะ 

เก็บ นอก สถานที่ เปน โลหิต สวน ที่จะ จัด สงให ให ภาค บริการ โลหิต แหง

ชาติ ที่ 3 ไป บริหาร จัดการ ทั้งหมด ดังนั้น การ ออกรับ บริจาค โลหิต 

นอก สถานที่ ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต จึง เจาะ เก็บ โลหิต ใสถุง Single 

bag เพื่อ ทำาเปน Whole blood ทั้งหมด ซึ่ง จำานวน ผูบริจาค โลหิต 

นอก สถาน ที่จะ มี มากกวา ใน สถานที่ (9,910 unit vs 7704 unit) 

จึง ทำาให มี สัดสวน การ ใช Single bag สูง ที่สุ ด

สรุป

จาก ผล การ ศึกษา นี้ หนวย รับ บริจาค โลหิต สามารถ กำาหนด แนว 

ทางการ ลด ตนทุน และ การ พัฒนา งาน ของ หนวย รับ บริจาค โลหิต ได 

อาทิเชน ใน การ ลด ตนทุน การ ออก หนวย รับ บริจาค โลหิต นอก สถาน

ที่ ควร มี การ กำาหนด เกณฑ มาตรฐาน สำาหรับ สถานที่ ที่ ออก หนวย รับ 

บริจาค โลหิต โดย มี การ ลงทะเบียน ผูบริจาค โลหิต ดวย ความ สมัคร

ใจ ลวงหนา และ เพิ่ม การ ประชา สัมพันธ ให มากขึ้น เพื่อ เพิ่มจำานวน 

ผูบริจาค โลหิต โดย ไดรับ การ สนับสนุน โปสเตอร แผนพับ เพื่อ ใช 

เปน สื่อ ประชา สัมพันธ จาก ศูนย บริการ โลหิต แหงชาติ 

 ดาน การ ลด ตนทุน คา ลงทุน รับ บริจาค โลหิต ภายใน สถานที่ ควร 

มี การ รณรงค ให มี ผูบริจาค โลหิต ภายใน สถานที่ เพิ่มขึ้น เชน มี การ 

จูงใจ ให มา บริจาค โลหิต ใน โอกาส พิเศษ วันพอ แหงชาติ วันแม แหง

ชาติ วันเกิด หรือ วันสำาคัญ โดย มี การ แจก การด วันเกิด หรือ ของชำารวย 

สำาหรับ ผูบริจาค โลหิต มี การ จูงใจ ให มา บริจาค โลหิต อยาง สม่ำาเสมอ 

โดย มี ของ ที่ระลึก แจก สำาหรับ ผูบริจาค โลหิต ที่ กลับมา บริจาค ทุก 3 

เดือน สำาหรับ การ ลด ตนทุน คาแรง ควร จัดหา แหลง สนับสนุน อัตรา 

กำาลัง ที่ เปน จิต อาสา เชน เจาหนาที่ เกษียณ อาสา กาชาด หรือ อัตรา 

กำาลัง ที่ จาง โดย บริษัท เอกชน เชน พยาบาล หรือ เจาหนาที่ เทคนิค 

ที่มา ปฏิบัติ งาน กับ เครื่องมือ ทางการ แพทย ที่ เกี่ยวของ กับ การ รับ 

บริจาค โลหิต
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ดาน การ พัฒนา งาน รับ บริจาค โลหิต ภายใน สถานที่ ควร พัฒนา 

มาตรฐาน และ คุณภาพ การ เจาะ เก็บ โลหิต เพื่อ สราง ความ นา เชื่อถือ 

และ ความ มั่นใจ โดยเฉพาะ ดาน ความ ปลอดภัย ของ ผูบริจาค โลหิต 

พัฒนา พฤติกรรม บริการ และ สิ่งแวดลอม มี การ ตอนรับ ผูรับ บริจาค 

โลหิต ให มี ความ สะดวก มี ดนตรี ฟง มี กลิ่น บำาบัด มี ตนไม ใน หอง 

เจาะ เก็บ เพื่อให เกิด บรรยากาศ การ ผอนคลาย และ สราง ความ ประทับ

ใจ ให กับ ผู มา บริจาค โลหิต นอกจากนี้ ในดาน การ ประชา สัมพันธ 

ควร รวมมือ กับ สื่อมวลชน ทองถิ่น และ สถานีวิทยุ ชุมชน ให ชวย ประชา - 

สัมพันธ ให ผูบริจาค โลหิต เดินทาง มา บริจาค โลหิต ใน โรงพยาบาล 

เพิ่มขึ้น 
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TheBloodDonationServiceCostsStudy

atQueenSavangVadhanaMemorialHospital
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Abstract: Objectives:Thecostsstudycanidentifytheproductivityofworkclearly,benefitforcostscontroland

developtheeffectivenessofblooddonationservice.Thesurveyresearchaimedtostudythetotaldirectcosts

ofin-houseandmobileblooddonationserviceatQueenSavangVadhanaMemorialHospitalin2007.Materials 

and methods:Theresearchersconductedthedatacollectionsheetandcollectedthedataofallprocesses.The

costsstudywasaccountingcostidentifiedas3typeswhichconsistedoflabourcosts,capitalcostsandmaterial

costs.Thecostsstudyalsoidentifiedthetypeofblooddonationbagas4typeswhichconsistedofsinglebag,

doublebag,triplebagandquadruplebag.Results:ThetotaldirectcostoftheblooddonationserviceatQueen

SavangVadhanaMemorialHospitalin2008was9,931,201.15bahtwhichconsistedoflabourcosts2,701,507.78

baht(27.20%),capitalcosts913,447.93baht(9.20%)andmaterialcosts6,316,245.44baht(63.60%).Theaveragetotal

directcostofthemobileblooddonationservicewascheaperthanthein-houseblooddonationservice(520.13vs

678.12baht/bag).Regardingtothecostsstudyofthetypesofblooddonationbag,theaveragetotaldirectcosts

ofthein-housewithsinglebagwas648.03baht/bagifincludedthecostofsinglebagitcouldbe698.03baht/

bagandthemobileblooddonationservicewithsinglebagwas511.92baht/bagifincludedthecostofsingle

bagitcouldbe561.92baht/bag.Theaveragetotaldirectcostofthemobileblooddonationservicewithdouble

bagwas555.62baht/bagifincludedthecostofdoublebagitcouldbe675.46baht/bag.Theaveragetotaldirect

costofthein-houseblooddonationservicewithtriplebagwas686.15baht/bagifincludedthecostoftriplebag

itcouldbe868.05baht/bag.Theaveragetotaldirectcostofthein-houseblooddonationservicewithquadruple

bagwas700.12baht/bagifincludedthecostofquadruplebagitcouldbe1,088.53baht/bag.Discussion:The

totaldirectcostsoftheblooddonationserviceatQueenSavangVadhanaMemorialHospitalin2008hadahigh

rateofmaterialcosts(63.60%)duetothehighcostoflaboratorytests(270baht/unit).Theaveragetotaldirect

costsofthemobileblooddonationservicewascheaperthanthein-houseblooddonationservicebecausethe

mobileblooddonationservicehasthehigheramountofblooddonationsduetothemoreaccesstothegraduated

andworkingsdonorswhileittookthelowertimeforblooddonationservice.Summary: Theresultshadused

forthecostscontrolguidelineandthedevelopmentofworkatblooddonationservice.Thecostscontrolofthe

in-houseblooddonationserviceshouldbeadvertiseandpersuadeeffectivelytoincreasetheamountofdonors.

Thecostscontrolofthemobileblooddonationserviceshouldbesetthestandardofthemobileplaceandhave

aregistrationofthedonors.Accordingtothedevelopmentofwork,theblooddonationserviceshoulddevelop

thestandardofthebloodpunctureespeciallyforthedonors’safetytoincreasethedonors’confidence,setan

excellentservicebehavior,improvethesurroundingsenvironmentcircumstancesconditiontoreleasethetension

ofdonorsandmakethedonorsfeelrelaxedandcomfortable.
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