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บทคัดยอ

การวิ จั ย เชิ ง พรรณนานี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ วิ เ คราะห ต  น ทุ น กิ จ กรรมการบริ ก ารสํ า หรั บ ผู  ป  ว ยยาเสพติ ด
งานบริการผูปวยใน ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี โดยศึกษาในผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษา
ในงานบริการผูปวยใน จํานวน 206 ราย เก็บขอมูลในระยะเวลา 3 เดือนจาก 2 แหลง คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก
แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จํานวนกิจกรรม เวลาที่ใชในกิจกรรมการบริการ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก บันทึก
คาใชจา ยในระบบบัญชี บันทึกการรักษาผูปวยใน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
5 ทาน ไดคา ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา (CVI) เทากับ 1.00 วิเคราะหขอ มูลดวยสถิตเิ ชิงพรรณนา ไดแก จํานวน รอยละ
คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบวา ตนทุนกิจกรรมของผูป ว ยทีไ่ ดรบั การบําบัดรักษาเปนผูป ว ยใน มีตน ทุน
กิจกรรมรวม เทากับ 1,913,833.70 บาท ตอผูป ว ย 206 ราย ในระยะเวลา 3 เดือน (ตนทุนตอราย เทากับ 9,290.45 บาท)
โดยตนทุนกิจกรรม 3 อันดับแรก คือ ตนทุนกิจกรรมดูแลระยะบําบัดดวยยา เทากับ 9,05,344.03 บาท (47.31%)
รองลงมา คือ ตนทุนกิจกรรมการดูแลระยะฟน ฟูสมรรถภาพ เทากับ 817,774.60 บาท (42.73%) ตนทุนการรับยาย
เทากับ 97,697.16 บาท (5.10%) และตนทุนกิจกรรมนอยทีส่ ดุ คือ ตนทุนกิจกรรมการเงินผูป ว ยใน เทากับ 14,030.34 บาท
(0.73%) กิจกรรมที่มีตนทุนรวมสูง เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติอยูในระดับชํานาญการมีอัตราเงินเดือนสูง จึงควร
มอบหมายการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และควรสนับสนุนใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการบําบัดรักษา เพื่อ
เพิม่ คุณคาทางจิตใจ และทําใหการบําบัดรักษายาเสพติดมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ควรมีการปองกันการแพรระบาดของ
ยาเสพติดในชุมชนดวย เพื่อลดจํานวนผูปวยที่เขารับการบําบัดรักษา ซึ่งจะทําใหตนทุนการบําบัดรักษายาเสพติดลดลง
คําสําคัญ : การวิเคราะหตนทุนกิจกรรม ผูปวยยาเสพติด
* พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี
** รองศาสตราจารย ภาควิชาการบริหารการศึกษาการพยาบาลและบริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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Abstract

This descriptive research aimed to analyze the cost of service activities for drug addicts in
Pattani Drug Dependence Treatment Center, Pattani Province, by studying 206 drug addicts with
drug dependence in in-patient department. Data were collected during 3 months from 2 sources:
primary sources consisted of an information questionnaire, a number of activities and time in service
activities, and secondary sources consisted of payment bill and doctor order sheets, which were
validated by 5 experts (CVI=1.00). Data were analyzed using number, percentage, mean, standard
deviation and descriptive statistics. The result of this research revealed that the total cost of in-patient
services activities during 3 months was 1,913,833.70 baht for 206 patients. Top 3 of service
activities costs were on the detoxification activities cost 905,344.03 baht (unit cost = 9290.45 baht),
the treatment activities cost (47.31%), the rehabilitation activities cost 817,774.60 baht (42.73%),
and the moving activities cost 97,697.16 baht (5.10%). Whereas, the lowest activities cost was
financial in-patient activities cost 14,030.34 baht (0.73%). The total activities costs were high,
because the people needed for these activities have to be professionals which comes with a high
salary. In additive, the family should be supported to participate in treatment and to improve the
eﬀectiveness of drug dependence treatment and besides, the spread of drug in the community should be
prevented to decrease the number of patients with drug dependence so the cost of drug dependence
treatment would be reduced.
Keywords: activity-based-costing, drug addicted patients

บทนํา

ในปจจุบันผูปวยยาเสพติดที่เขารับการบําบัดรักษา
ในสถานบํ า บั ด รั ก ษายาเสพติ ด มี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
(กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ศูนยบาํ บัดรักษายาเสพติด
ปตตานี เปนหนวยงานเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ที่มีการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดรูปแบบผูปวยใน เพื่อ
การบําบัดผูปวยทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด
เขารับการบําบัดรักษา โดยมีกิจกรรมที่มีความแตกตาง
จากการดูแลผูปวยทั่วไป คือ การดูแลระยะบําบัดดวยยา
และการดูแลระยะฟนฟูสมรรถภาพ ใชระยะเวลาในการ
บําบัดแตละราย 4 เดือน ซึง่ มีตน ทุนในการดําเนินกิจกรรม
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คอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับงบประมาณการบําบัดรักษา
ยาเสพติดของศูนยบาํ บัดรักษายาเสพติดปตตานีเพิ่มสูงขึ้น
(ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี, 2554)
เนื่องจากการวางแผนการใชงบประมาณในการ
บําบัดรักษายาเสพติดของหนวยงาน จําเปนจะตองมีขอ มูล
เชิงประจักษเกี่ยวกับตนทุนที่เปนคาใชจายจริง ที่ผานมา
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานีคิดตนทุนดวยวิธีการ
ดัง้ เดิม ซึง่ เปนการคิดตนทุนตอหนวยเชนเดียวกับการศึกษา
ตนทุนตอหนวยของสถาบันธัญญารักษ (วิภาวดี แสงเพช,
วิ ม ล ลั ก ขณาภิ ช นชั ช และสุ ว ภั ท ร คงหอม, 2549)
ซึง่ ไมสามารถเห็นรายละเอียดของการใชตน ทุนในหนวยยอย
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ของกิจกรรมยาเสพติด ไมเห็นการใชทรัพยากรที่แทจริง
ไมสามารถมองเห็นกิจกรรมทีซ่ าํ้ ซอนและกิจกรรมทีไ่ มเพิม่ คา
(อนุรักษ ทองสุโขวงษ, 2548) ดังนั้น การบริหารตนทุน
ดวยการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมบริการผูปวยใน ตั้งแต
กระบวนการรับใหมจนถึงการจําหนายผูปวย จะทําใหเกิด
ประโยชนตอ หนวยงานในการบริหารตนทุนไดอยางครบถวน
สอดคลองกับสภาพคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง สามารถลด
ต น ทุ น ในกิ จ กรรมการบํ า บั ด รั ก ษาที่ ซํ้ า ซ อ น สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพ และปรับปรุงพัฒนางานกิจกรรม
เฉพาะโรคทางยาเสพติดใหเกิดความประหยัดในการใช
ทรัพยากรได และมีผลตอการบริการผูปวยที่มีคุณภาพ

ปตตานี จําแนกเปนตนทุนกิจกรรมรับใหม ตนทุนกิจกรรม
ระยะบําบัดดวยยา ตนทุนกิจกรรมรับยาย ตนทุนกิจกรรม
ระยะฟนฟู ตนทุนกิจกรรมยา และตนทุนกิจกรรมการเงิน

กรอบแนวคิด

การวิเคราะหตนทุนครั้งนี้ ใชแนวคิดการคํานวณ
ตนทุนกิจกรรมของบริมสัน (Brimson, 1991) 2 ขัน้ ตอน
คือ การรวบรวมตนทุนรายการบัญชีที่สะสมไว โดยตนทุน
บางสวนระบุเขากิจกรรมไดโดยตรง แตตนทุนบางชนิด
มีการใชรว มกันหลายกิจกรรม จึงตองใชวธิ ปี น สวนตนทุน
ตามความสัมพันธของตนทุนกับกิจกรรม แบงเปน 6 ศูนย
กิจกรรม ไดแก ศูนยกิจกรรมการรับใหม ศูนยกิจกรรม
วัตถุประสงคการวิจัย
ระยะบําบัดดวยยา ศูนยกจิ กรรมการรับยาย ศูนยกจิ กรรม
เพือ่ วิเคราะหตน ทุนกิจกรรมการบริการสําหรับผูป ว ย ระยะฟนฟูสมรรถภาพ ศูนยกิจกรรมการจัดแจกยา และ
ยาเสพติด งานบริการผูป ว ยใน ศูนยบาํ บัดรักษายาเสพติด ศูนยกจิ กรรมการเงิน โดยแตละศูนยกจิ กรรมจะมีตน ทุนเขา
ตนทุนกิจกรรมบริการ งานบริการผูปวยใน

กิจกรรมการรับใหม

ตนทุนเขากิจกรรมโดยตรง

ตนทุนปนสวน

กิจกรรมการรับยาย

กิจกรรมระยะฟนฟู
สมรรถภาพ

กิจกรรมระยะบําบัด
ดวยยา

กิจกรรมการเงิน

กิจกรรมการจัดแจกยา

ตนทุนรวมกิจกรรม งานบริการผูปวยใน
ตนทุนตอกิจกรรม = ตนทุนรวมกิจกรรม
จํานวนครั้งกิจกรรม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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กิจกรรมโดยตรงและตนทุนปนสวน เมื่อนํามาคิดตนทุน ฟนฟูสมรรถภาพ กิจกรรมรับยายจากบําบัดดวยยา และ
ของแตละกิจกรรมแลว ตนทุนรวมของทุกศูนยกิจกรรม กิจกรรมฟน ฟูสมรรถภาพ โดยขอมูลตนทุนกิจกรรมไดจาก
นํามาหารดวยปริมาณกิจกรรม จะไดตนทุนตอกิจกรรม แหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ
(ดังภาพที่ 1)

นิยามศัพท

ตนทุนกิจกรรมบริการ งานบริการผูปวยใน
หมายถึง คาใชจายจําแนกตามกิจกรรม ประกอบดวย
กิจกรรมการรับใหม กิจกรรมระยะบําบัดดวยยา กิจกรรม
การรับยาย กิจกรรมระยะฟนฟูสมรรถภาพ กิจกรรมการ
จัดแจกยา และกิจกรรมการเงิน
ตนทุนปนสวน หมายถึง คาใชจายที่ตองนํา
มาปนสวนตามตัวผลักดันตนทุนในงานบริการผูปวยใน
คือ คาบริการความปลอดภัย คาบริการทําความสะอาด
การบริหาร การพัฒนาคุณภาพ คาสาธารณูปโภค คาดูแล
ระบบคอมพิวเตอร คาบริการอาหาร คาบริการเสื้อผา และ
คายานพาหนะ โดยกําหนดขอบเขตบริการทั้งหมดและ
ปริมาณปจจัยตามตัวผลักดันตนทุน
ตนทุนตอกิจกรรม หมายถึง ตนทุนรวมของ
แตละศูนยกิจกรรมที่เกิดจากตนทุนเขากิจกรรมโดยตรง
และตนทุนปนสวน หารดวยจํานวนครั้งของกิจกรรม
ตนทุนกิจกรรมการบริการสําหรับผูป ว ยยา
เสพติด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายสะสมที่เกิดจาก
กิจกรรมบริการผูปวยยาเสพติด โดยตนทุนทั้งหมดเกิด
จากการกระทํากิจกรรมการใหบริการผูป ว ยยาเสพติดตาม
หนวยงานหลัก 2 หนวยงาน คือ งานบริการผูปวยนอก
ประกอบดวย 9 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการตรวจทาง
ยาเสพติด กิจกรรมการใหคาํ ปรึกษา กิจกรรมการพยาบาล
ผูป ว ยรับยาเมธาโดนและรับยาเม็ด กิจกรรมฟน ฟูยาเสพติด
กิจกรรมฟนฟูสารเสพติด กิจกรรมการรับใหมเขาสู
ระบบติดตาม กิจกรรมดูแลตอเนื่อง งานบริการผูปวยใน
ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมรับใหม กิจกรรม
ระยะบําบัดดวยยา กิจกรรมจําหนายกลับบานหรือยาย
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วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive research) ครัง้ นี้
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการบริการ
สําหรับผูปวยยาเสพติด งานบริการผูปวยใน ศูนยบําบัด
รักษายาเสพติดปตตานี โดยวิธีประเมินตนทุนในมุมมอง
ของผูใหบริการ (provider view cost) โดยดําเนินการ
วิจัยดังนี้
1. ประชากรเปาหมายที่ศึกษา คือ คาใชจาย
ที่เกิดจากกิจกรรมบริการผูปวยใน 6 ศูนยกิจกรรม เก็บ
ขอมูลระยะเวลา 3 เดือน โดยแหลงที่มาของขอมูลมี 2
แหลง คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ เก็บขอมูลจากแบบสอบถาม
และการสังเกตกิจกรรมของผูวิจัย ประกอบดวย ขอมูล
กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย วัสดุทใี่ ช ผูป ฏิบตั งิ าน และ
เวลาที่ทํากิจกรรม และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ตนทุน
เขากิจกรรมโดยตรง คือ ขอมูลตนทุนคาแรง ขอมูลตนทุน
คาวัสดุ และขอมูลตนทุนปนสวนตามตัวผลักดันตนทุน
ของงานบริการผูปวยใน
2. การพิทกั ษสทิ ธิก์ ลุม ตัวอยาง การวิจยั ครัง้ นี้
ผูวิจัยไดเสนอขออนุญาตผานคณะกรรมการจริยธรรม
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการ
ตรวจสอบเนื้อหาและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยกอนนําไป
ศึกษาวิจยั โดยผูว จิ ยั จะตองไดรบั ความรวมมือและยินยอม
จากผูใ หขอ มูลในการเขารวมเปนกลุม ตัวอยางการทําวิจยั
ผูวิจัยคํานึงถึงการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยได
อธิบายกลุม ตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล
ประโยชนของการศึกษาวิจัยและสิทธิในการตอบรับหรือ
ปฏิเสธการเขารวมวิจยั ไดตามตองการ และขอมูลทีไ่ ดจาก
แบบเก็บรวบรวมขอมูล โดยการรักษาเปนความลับและ
นําเสนอทางวิชาการในภาพรวม การเก็บขอมูลนี้ไดรับ
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อนุ ญ าตให เ ก็ บ ข อ มู ล จากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การทํ า วิ จั ย ของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร
3. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบรวบรวม
ขอมูลดานตนทุนและแบบรวบรวมขอมูลดานกิจกรรม
ที่สรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ โดยเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหตนทุน
กิจกรรม ประกอบดวย แบบบันทึกขอมูลการวิเคราะห
ตนทุนกิจกรรม 7 ชุด ดังตอไปนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและ
ขอมูลเกี่ยวกับการรับบริการของผูปวยยาเสพติด
แบงเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป
ไดแก เพศ อายุ ศาสนา ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส
อาชีพ ยาเสพติดหลักที่เสพ เหตุผลหลักในการใช รายได
ความพอเพียงของรายได ผูด แู ลหลัก รายไดของผูด แู ลหลัก
แหลงที่มาของขอมูลในการมารับบริการ
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลประสบการณการบําบัดรักษา ไดแก ระบบและรูปแบบการเขา
บําบัดรักษา จํานวนครั้งของการเขารับการบําบัดรักษา
ใน 1 ปที่ผานมา
สวนที่ 3 แบบบันทึกขอมูลตามการ
รักษา ไดแก การวินิจฉัยโรค ขนาดยาที่ไดรับ การตรวจ
ทางหองปฏิบัติการ จํานวนวันการบําบัดรักษา/วันนอน
ลักษณะการจําหนาย
ชุดที่ 2 แบบบันทึกขอมูลคาแรงบุคลากร
(labor cost) ได แ ก เงิ น เดื อ น เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง
คาตอบแทนเวชปฏิบตั ิ คาเบีย้ เลีย้ งเหมาจาย เงินเพิม่ พิเศษ
สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ
สาธารณสุข (พตส.) คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล
คาเลาเรียนบุตร คาชวยเหลือบุตร คาเบีย้ เลีย้ ง/คาเดินทาง
/คาอบรม และคาสวัสดิการตางๆ
ชุดที่ 3 แบบบันทึกคาวัสดุ ไดแก วัสดุ
สํานักงาน วัสดุการแพทย ยาและเวชภัณฑที่ไมใชยา แยก
ตามศูนยกิจกรรม

ชุดที่ 4 แบบรวบรวมขอมูลตนทุนปนสวน
(cost driver) ไดแก รายการตนทุนที่นํามาปนสวน
คาใชจายรวม ตัวผลักดันตนทุน ขอบเขตบริการทั้งหมด
ปริมาณปจจัยตามตัวผลักดันตนทุน แยกตามศูนยกจิ กรรม
ชุดที่ 5 พจนานุกรมกิจกรรม (dictionary)
เพือ่ กําหนดรายละเอียดของ 6 ศูนยกจิ กรรม ประกอบดวย
รายการกิจกรรม กิจกรรมหลัก และกิจกรรมยอย
ชุดที่ 6 แบบบันทึกนํา้ หนักงาน/ปริมาณ
กิจกรรม ตามพจนานุกรมกิจกรรมหรือสัดสวนเวลา
ที่ผูใหบริการแตละคนใชไปในการปฏิบัติกิจกรรมบริการ
ชุดที่ 7 แบบบันทึกขอมูลปริมาณกิจกรรม
ที่ผูปวยยาเสพติดไดรับบริการ
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ผูว จิ ยั
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความตรง
เชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีความรู
ดานตนทุนกิจกรรม จํานวน 2 ทาน และดานการบริการ
ผูปวยยาเสพติด จํานวน 3 ทาน ถือเกณฑความเห็น
สอดคลองกันและการยอมรับของผูทรงคุณวุฒิ ไดคา
ดัชนีความตรงตามเนื้อหา เทากับ 1.00
5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลกิจกรรมบริการผูปวย
ยาเสพติดจากการสังเกต การบันทึกกิจกรรมหลักและ
กิ จ กรรมย อ ย รายละเอี ย ดกิ จ กรรมตามพจนานุ ก รม
กิจกรรม และจับเวลาแตละบริการ แลวนํามาเฉลี่ยเพื่อ
กําหนดเปนเวลามาตรฐาน บันทึกขอมูลจํานวนการให
บริการผูปวยของแตละบริการ เก็บขอมูลจากแหลงขอมูล
ทางบัญชี คือ ขอมูลตนทุนคาแรงของบุคลากร และนํามา
คิดสัดสวนเวลาที่บุคลากรแตละรายใชในกิจกรรมนั้น
รวบรวมขอมูลตนทุนคาวัสดุ คายาและเวชภัณฑ และ
ตนทุนปนสวนตามตัวผลักดันตนทุน
6. การวิเคราะหขอมูล การวิจัยนี้ประมวลผล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ เร็จรูป และวิเคราะหขอ มูล
ดานตนทุนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจง
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย

1. ข อ มู ล ทั่ ว ไป ประสบการณ ก ารบํ า บั ด
รักษา และการรักษาของผูปวย ผูปวยติดยาเสพติด
สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 205 ราย (99.51%)
เพศหญิง 1 ราย (0.49%) ผูปวยมีอายุอยูในชวงอายุ
16-25 ป จํานวน 114 ราย (รอยละ 55.33) นับถือ
ศาสนาอิสลาม จํานวน 115 ราย (รอยละ 55.82) มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 90 ราย (รอยละ 43.69)
มีอาชีพรับจาง จํานวน 76 ราย (รอยละ 36.89) ไมมี
อาชีพ จํานวน 43 ราย (รอยละ 20.87) เขารับการรักษา
ในระบบบังคับรักษา จํานวน 120 ราย (รอยละ 58.25)
เขารับการบําบัดรักษาครั้งแรก (ผูปวยใหม) จํานวน 165
ราย (รอยละ 80.10) ยาเสพติดหลักที่เสพเปนยาบา
จํานวน 92 ราย (รอยละ 44.67) รองลงมา คือ เฮโรอีน
จํานวน 44 ราย (รอยละ 21.36) ผูป ว ย จํานวน 165 ราย
(รอยละ 80.09) ใหเหตุผลหลักทีใ่ ชยาเสพติด เพราะอยาก
ลอง สวนใหญผูปวยไดรับยาเพื่อลดอาการถอนพิษยา
จํานวน 169 ราย (รอยละ 82.03) จํานวนการตรวจสาร
เสพติดในปสสาวะ มีการสั่งตรวจเพียง จํานวน 10 ราย
รอยละ
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(รอยละ 4.85) ผูปวยที่ยังอยูในกระบวนการบําบัดรักษา
จํานวน 81 ราย (39.32%)
2. ตนทุนกิจกรรมการบริการสําหรับผูป ว ย
ยาเสพติด งานบริการผูปวยใน 6 ศูนยกิจกรรม คือ
1) ศูนยกิจกรรมการรับใหม มี 2 กิจกรรมหลัก 2) ศูนย
กิจกรรมการดูแลระยะบําบัดดวยยา มี 13 กิจกรรมหลัก
3) ศูนยกิจกรรมการดูแลระยะฟนฟูสมรรถภาพ มี
11 กิจกรรมหลัก 4) ศูนยกจิ กรรมการจัดแจกยาผูป ว ยใน
มี 1 กิจกรรมหลัก 5) ศูนยกิจกรรมการเงินผูปวยใน
มี 1 กิจกรรมหลัก และ 6) ศูนยกิจกรรมการรับยาย
มี 1 กิ จ กรรมหลั ก ซึ่ ง มี ต  น ทุ น รวมทุ ก ศู น ย เท า กั บ
1,913,833.70 บาท ตนทุนของศูนยกิจกรรมรวมสูงสุด
คือ ศูนยกิจกรรมการดูแลระยะบําบัดดวยยา เทากับ
905,344.03 บาท (รอยละ 47.31) ตนทุนของศูนย
กิจกรรมรองลงมา คือ ศูนยกิจกรรมการดูแลระยะฟนฟู
สมรรถภาพ เทากับ 817,774.60 บาท (รอยละ 42.73)
และตนทุนของศูนยกิจกรรมรวมตํ่าสุด คือ ศูนยกิจกรรม
การเงิ น เท า กั บ 14,030.34 บาท (ร อ ยละ 0.73)
(ดังภาพที่ 2)
ศูนยกจิ กรรมการรับใหม
ศูนยกจิ กรรมการดูแลระยะ
บําบัดดวยยา
ศูนยกจิ กรรมการรับยาย
ศูนยกจิ กรรมการดูแลระยะ
ฟน ฟูสมรรถภาพ
ศูนยกจิ กรรมการจัดแจกยา
ศูนยกจิ กรรมการเงิน

ศูนยกจิ กรรม
ภาพที่ 2 รอยละตนทุน จําแนกตามศูนยกิจกรรม
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สําหรับตนทุนรายกิจกรรม จําแนกตามกิจกรรม
หลัก พบวา กิจกรรมกลุมบําบัดในการดูแลระยะฟนฟู
สมรรถภาพมีตนทุนรวมสูงสุด เทากับ 190,590.51 บาท
เมื่อแยกประเภทตนทุนพบวา มีคาแรงมากที่สุด เทากับ
120,725.00 บาท สวนตนทุนกิจกรรมรวมรองลงมา คือ
กิจกรรมการรับสงเวรในศูนยกิจกรรมการดูแลระยะบําบัด

ดวยยา เทากับ 179,924.28 บาท เมื่อแยกประเภทตนทุนพบ
วา เปนตนทุนทีม่ คี า แรงมากทีส่ ดุ เทากับ 150,764.00 บาท
สวนกิจกรรมการฝกอาชีพ มีตนทุนตอกิจกรรมสูงสุด
เทากับ 2,469.59 บาท ตอกิจกรรม ตนทุนตอกิจกรรม
รองลงมา คือ กิจกรรมประชุมเจาหนาที่ มีตนทุนตอ
กิจกรรม เทากับ 1,309.49 บาท (ดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ตนทุนรวมรายกิจกรรมการบริการสําหรับผูปวยยาเสพติด งานบริการผูปวยใน
ศูนย
กิจกรรม

การรับใหม

การดูแล
ระยะบําบัด
ดวยยา

การจัดแจก
ยาผูปวยใน
การเงิน
ผูปวยใน

กิจกรรมหลัก

- เตรียมรับใหมดานเอกสาร
- รับใหมดานผูปวย
รวม
- ประเมินอาการถอนพิษยา
- ใหยากินระยะบําบัดดวยยา
- สรางแรงจูงใจรายกลุม
- สรางแรงจูงใจรายบุคคล
- กิจกรรมกลุมบําบัด
- ดูแลการรับประทานอาหาร
- ดูแลการออกกําลังกาย
- บันทึกทางการพยาบาล
- ตรวจเยี่ยมติดตามอาการ
- รับสงเวรระยะบําบัดดวยยา
- ตรวจสอบสภาพจิต
- เตรียมพรอมกอนยายฟนฟู
- ยายฟนฟูผูปวยใน
รวม
- จัดจายยาผูปวยใน
- เงินผูปวยใน

ตนทุนกิจกรรม
คาแรง
คาวัสดุ

ตนทุน
ปนสวน

(บาท)
(บาท)
2,488.71
895.72
56,498.42
897.68
58,987.13 1,793.40
24,256.70
473.57
15,428.90
202.78
18,494.00
51.11
95,323.00
334.36
64,287.06
210.68
6,103.42
24.03
6,124.71
276.90
83,481.50 1,861.24
65,900.00 20,409.13
150,764.00
592.24
16,189.60
389.80
34,664.00
247.70
33,239.00
115.63
614,255.89 25,189.17
17,246.90
208.40

(บาท)
81.28
466.36
547.64
18,931.85
18,318.84
3,262.64
26,826.18
19,032.09
2,171.18
25,013.60
70,609.06
2,405.65
28,568.04
20,986.25
22,375.79
7,397.13
265,898.30
204.23

13,606.00

424.22

0.12

ตนทุน
ตนทุน
กิจกรรม
ตอ
รวม
กิจกรรม
(บาท) (บาท/ครั้ง)
3,465.71
17.68
57,862.46
295.21
61,328.17
312.89
43,662.13
17.97
33,950.53
9.74
21,807.76
363.46
122,484.15
827.59
83,529.83
795.52
8,298.63
30.06
31,415.21
341.46
155,951.80
42.03
88,714.78
133.68
179,924.28
55.48
37,565.67
347.83
57,287.49
116.20
40,751.77
384.45
905,344.03 3,465.47
17,659.40
65.16
14,030.34

29.20
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ศูนย
กิจกรรม

กิจกรรมหลัก

การรับยาย - ยายฟนฟูผูปวยใน
- รับยายเขาระยะฟนฟูฯ
รวม
การดูแล - กลุมบําบัดระยะฟนฟู
ระยะฟนฟู - ฝกอาชีพ
สมรรถภาพ - ประชุมเจาหนาที่
- บําบัดทางจิต
- ประชุมคณะรับผิดชอบ
- ดูแลวัสดุทางการแพทย
- ใหยากินระยะฟนฟูฯ
- บันทึกเอกสารระยะฟนฟู
- ตรวจเยี่ยมติดตามอาการ
- รับสงเวรระยะฟนฟูฯ
- เตรียมการจําหนาย
รวม

การอภิปรายผลการวิจัย

ตนทุนกิจกรรม
คาแรง
คาวัสดุ

ตนทุน
ปนสวน

(บาท)

(บาท)

33,239.00
55,312.00
88,551.00
120,725.00
42,211.00
53,072.00
15,033.20
33,838.00
280.00
20,983.00
73,561.00
24,924.00
79,007.00
34,280.00
497,914.20

(บาท)
115.63
1,262.40
1,378.03
2,860.79
2,543.73
286.66
654.39
527.14
46.92
615.96
354.73
4,730.94
1,888.65
382.79
14,892.70

1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย ผู  ป  ว ยยาเสพติ ด
งานบริการผูปวยใน ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี
ในระหวางการศึกษามีจาํ นวน 206 ราย สวนใหญเปนเพศ
ชาย จํานวน 205 ราย และเพศหญิง จํานวน 1 ราย มีอายุ
ในชวงอายุ 16-25 ป สอดคลองจากสรุปรายงานสถิติ
วิเคราะหระบบขอมูลประชากรผูต ดิ ยาและเขารับการบําบัด
รักษา ป พ.ศ. 2538 โดยกรมการแพทยพบวา เยาวชน
ชายวัยเรียนกลุมอายุ 15-19 ป เปนกลุมที่มีปญหาเริ่มใช
ยาเสพติดครัง้ แรกสูงทีส่ ดุ เมือ่ เทียบกับกลุม อายุอนื่ ๆ เทากับ
รอยละ 53.1 (กรมการแพทย, 2540) สวนใหญเปนกลุม

50
52

ตนทุน
กิจกรรม
รวม
(บาท)

7,397.13 40,751.77
370.99 56,945.39
7,768.12 97,697.16
67,004.72 190,590.51
26,863.64 71,618.38
17,354.28 70,712.94
33,199.76 48,887.35
31,913.02 66,278.16
2,840.75
3,167.67
37,290.44 58,889.41
16,072.05 89,987.78
2,297.30 31,952.25
46,957.65 127,853.30
23,174.06 57,836.85
304,967.6 817,774.6

ตนทุน
ตอ
กิจกรรม
(บาท/ครั้ง)
384.45
537.22
912.67
1,089.08
2,469.59
1,309.49
436.49
720.41
34.43
14.43
252.06
399.40
463.23
621.90
7,810.51

แรงงาน มีอาชีพรับจาง วางงาน นักเรียน นักศึกษา
สวนใหญเขารับการบําบัดโดยระบบบังคับบําบัดและเปน
ครั้งแรก เชนเดียวกันกับรายงานสรุปการประชุมวิชาการ
สารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ 4 พบวา ผูเสพที่เปนรายใหม
สวนใหญมีอาชีพ เกษตรกรรม รับจาง ประมง วางงาน
และนักเรียน นักศึกษา และกลุมผูเสพวัยรุน มีแนวโนม
เพิ่มสูงขึ้น (ถนอมศรี อินทนนท, 2550)
2. การวิ เ คราะห ต  น ทุ น กิ จ กรรมบริ ก าร
งานบริการผูปวยใน ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด
ปตตานี เมือ่ พิจารณาแตละศูนยกจิ กรรมของงานบริการ
ผูปวยใน พบวา ศูนยกิจกรรมการดูแลระยะบําบัดดวยยา
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มีตนทุนรวมสูงสุด เทากับ 905,344.03 บาท รองลงมา
คื อ ศู น ย กิ จ กรรมการดู แ ลระยะฟ  น ฟู ส มรรถภาพ
817,774.60 บาท ทั้งนี้เนื่องจากการดูแลระยะบําบัดดวย
ยามีปริมาณกิจกรรมมากกวาระยะฟนฟูสมรรถภาพ และ
มีปริมาณเจาหนาที่มากกวา นอกจากนี้ กิจกรรมของงาน
บริการผูปวยในเปนกิจกรรมที่ตองดูแลผูปวยยาเสพติด
ตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหมีจํานวนผูใหบริการหลายระดับ
ปฏิบัติหนาที่แตกตางกันและมีความแตกตางกันในดานอายุ
อายุงาน และประสบการณ บางกิจกรรมตองการผูท มี่ ที กั ษะ
ทางการพยาบาลและมีประสบการณในการดูแลผูป ว ย หรือ
กิจกรรมที่ตองใชผูมีความชํานาญในดานการประเมิน
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Velicer, et al.,
1998) เชน การใหคาํ ปรึกษาและเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
แตละกิจกรรมใชระยะเวลานาน เชน การใหคําปรึกษา
รายกลุ  ม กิ จ กรรมกลุ  ม บํ า บั ด ซึ่ ง เวลาในการปฏิ บั ติ
กิจกรรมเปนสิ่งสําคัญในการปนสวนนํ้าหนักงาน เมื่อ
บุคลากรใชเวลานานจะทําใหนํ้าหนักงานในกิจกรรมนั้น
มากดวย สงผลใหการปนสวนคาใชจา ยตางๆ เขาสูก จิ กรรม
นัน้ มากตามนํ้าหนักงานดวย (ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร,
2546)
สําหรับตนทุนรายกิจกรรมงานบริการผูป ว ยใน พบ
วา กิจกรรมกลุม บําบัดในระยะฟน ฟูสมรรถภาพ มีตน ทุนรวม
สูงสุด เนื่องจากเปนกิจกรรมหลักในการบําบัดรักษาฟนฟู
ผูปวยยาเสพติด มีเวลาทํากิจกรรมรวมนาน จึงมีนํ้าหนัก
งานของบุคลากรมากดวย (ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร,
2546) สวนกิจกรรมการรับสงเวรทั้งในการดูแลระยะ
บําบัดดวยยาและการดูแลระยะฟนฟูสมรรถภาพ พบวา
มีตนทุนรวมสูงเชนกัน เนื่องจากกิจกรรมนี้มีปริมาณ
เจาหนาทีม่ าก ตองนําคาแรงมารวมกัน (นภาพร เนตรเกือ้ กูล,
2551) จึงมีตนทุนรวมสูง
สําหรับตนทุนตอกิจกรรมสูงสุด คือ กิจกรรมการ
ฝกอาชีพนั้น เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนสําหรับผูปวย
ยาเสพติด เพื่อเปนพื้นฐานในการกลับไปประกอบอาชีพ
ภายหลังจากจําหนาย ใชระยะเวลาการทํากิจกรรมเฉลี่ย

นาน แตมีปริมาณกิจกรรมนอย ทําใหตนทุนกิจกรรมตอ
หนวยสูง สวนกิจกรรมการสรางแรงจูงใจรายบุคคลในระยะ
บําบัดดวยยา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยทักษะทางการ
พยาบาลและมีประสบการณในการดูแลผูปวย (ปญจนา
พรายอินทร, 2548) เพื่อชวยใหผูปวยเขาใจตนเองและ
ปญหาทีต่ วั เองมีอยู (จรูญพร ปญจะวัฒนันท, 2544) ตอง
ไดรบั การประเมินสภาพความพรอมระดับของกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Velicer, et al., 1998) ทําให
ตนทุนคาแรงสูงขึ้น (สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, 2542)

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1. ทบทวนแนวปฏิบัติในการสงเวร เพื่อลดระยะ
เวลาแตมีเนื้อหาการสงเวรที่ครบถวน แลวเพิ่มเวลาใน
กิจกรรมที่เพิ่มคุณคา เชน กิจกรรมกลุมบําบัด กิจกรรม
การใหคําปรึกษารายกลุม กิจกรรมประเมินอาการถอน
พิษยา เปนตน
2. การลดตนทุนในการบําบัดรักษาในระยะยาว
ควรมีนโยบายในเชิงรุกในปองกันการใชยาเสพติดของ
เยาวชน สรางเครือขายกับสถาบันศึกษา ครอบครัว ชุมชน
เรือ่ งการปองกันยาเสพติดอยางเขมงวด และการใหความรู
โทษพิษภัยยาเสพติด เพือ่ ลดจํานวนผูป ว ยยาเสพติดทีต่ อ ง
เขารับการบําบัดรักษาเปนผูปวยใน นอกจากมีประโยชน
ตอการบําบัดรักษายาเสพติดที่มีประสิทธิผลแลว ยังมีตอ
สถาบันครอบครัวและสังคมสวนรวมอีกดวย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

ควรมี ก ารศึ ก ษาการคิ ด ต น ทุ น กิ จ กรรมบริ ก าร
สําหรับผูปวยยาเสพติดทั้งหนวยงาน และการคิดทั้งป
งบประมาณ เพือ่ ใหทราบตนทุนตามกิจกรรมทีแ่ ทจริงทัง้ หมด

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ ผู  ช  ว ยศาตราจารย ดร.แสงอรุ ณ
อิ ส ระมาลั ย ดร.วิ วั ฒ น แซ ห ลี และนายแพทย ย อร น
จิ ร ะนคร รองศาสตราจารย ส มชาย สิ ริ เ สรี กุ ล และ
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