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บทคัดยอ
การวิจัยเชิงพรรณนาน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการบริการสําหรับผู ปวยยาเสพติด 

งานบริการผู ปวยใน ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี โดยศึกษาในผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษา

ในงานบริการผูปวยใน จํานวน 206 ราย เก็บขอมูลในระยะเวลา 3 เดือนจาก 2 แหลง คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 

แบบสอบถามขอมูลทั่วไป จํานวนกิจกรรม เวลาท่ีใชในกิจกรรมการบริการ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก บันทึก

คาใชจายในระบบบัญชี บันทึกการรักษาผูปวยใน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

5 ทาน ไดคาดัชนคีวามตรงตามเน้ือหา (CVI) เทากับ 1.00 วเิคราะหขอมลูดวยสถติิเชงิพรรณนา ไดแก จาํนวน รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา ตนทนุกจิกรรมของผูปวยท่ีไดรบัการบําบัดรกัษาเปนผูปวยใน มตีนทนุ

กจิกรรมรวม เทากับ 1,913,833.70 บาท ตอผูปวย 206 ราย ในระยะเวลา 3 เดือน (ตนทนุตอราย เทากับ 9,290.45 บาท) 

โดยตนทุนกิจกรรม 3 อันดับแรก คือ ตนทุนกิจกรรมดูแลระยะบําบัดดวยยา เทากับ 9,05,344.03 บาท (47.31%) 

รองลงมา คอื ตนทนุกจิกรรมการดูแลระยะฟนฟสูมรรถภาพ เทากับ 817,774.60 บาท (42.73%) ตนทุนการรับยาย 

เทากับ 97,697.16 บาท (5.10%) และตนทนุกจิกรรมนอยทีส่ดุ คอื ตนทนุกจิกรรมการเงินผูปวยใน เทากับ 14,030.34 บาท

(0.73%) กิจกรรมท่ีมีตนทุนรวมสูง เนื่องจากบุคลากรท่ีปฏิบัติอยูในระดับชํานาญการมีอัตราเงินเดือนสูง จึงควร

มอบหมายการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และควรสนับสนุนใหครอบครัวเขามามีสวนรวมในการบําบัดรักษา เพ่ือ

เพ่ิมคุณคาทางจิตใจ และทาํใหการบําบัดรกัษายาเสพติดมีประสทิธผิล นอกจากนี ้ควรมีการปองกันการแพรระบาดของ

ยาเสพติดในชุมชนดวย เพ่ือลดจํานวนผูปวยท่ีเขารับการบําบัดรักษา ซึ่งจะทําใหตนทุนการบําบัดรักษายาเสพติดลดลง

คําสําคัญ : การวิเคราะหตนทุนกิจกรรม ผูปวยยาเสพติด
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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

ในปจจุบันผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษา

ในสถานบําบัดรักษายาเสพติดมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น 

(กระทรวงสาธารณสขุ, 2552) ศูนยบาํบัดรักษายาเสพติด

ปตตานี เปนหนวยงานเดียวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

ท่ีมีการบําบัดรักษาผูปวยยาเสพติดรูปแบบผูปวยใน เพ่ือ

การบําบัดผูปวยท้ังในระบบสมัครใจและระบบบังคับบําบัด

เขารับการบําบัดรักษา โดยมีกิจกรรมท่ีมีความแตกตาง

จากการดูแลผูปวยท่ัวไป คือ การดูแลระยะบําบัดดวยยา

และการดูแลระยะฟนฟูสมรรถภาพ ใชระยะเวลาในการ

บาํบัดแตละราย 4 เดือน ซึง่มตีนทนุในการดาํเนินกจิกรรม

คอนขางสูง ซึ่งสอดคลองกับงบประมาณการบําบัดรักษา

ยาเสพติดของศนูยบาํบดัรกัษายาเสพติดปตตานีเพ่ิมสูงขึ้น 

(ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี, 2554) 

เนื่องจากการวางแผนการใชงบประมาณในการ

บาํบัดรกัษายาเสพติดของหนวยงาน จาํเปนจะตองมขีอมลู

เชิงประจักษเก่ียวกับตนทุนที่เปนคาใชจายจริง ท่ีผานมา

ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานีคิดตนทุนดวยวิธีการ

ดัง้เดมิ ซึง่เปนการคิดตนทนุตอหนวยเชนเดยีวกบัการศึกษา

ตนทุนตอหนวยของสถาบันธัญญารักษ (วิภาวดี แสงเพช,

วิมล ลักขณาภิชนชัช และสุวภัทร คงหอม, 2549) 

ซึง่ไมสามารถเห็นรายละเอยีดของการใชตนทนุในหนวยยอย

บทนํา
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ของกิจกรรมยาเสพติด ไมเห็นการใชทรัพยากรท่ีแทจริง 

ไมสามารถมองเห็นกจิกรรมท่ีซํา้ซอนและกจิกรรมท่ีไมเพ่ิมคา

(อนุรักษ ทองสุโขวงษ, 2548) ดังนั้น การบรหิารตนทนุ

ดวยการวิเคราะหตนทุนกิจกรรมบริการผูปวยใน ต้ังแต

กระบวนการรับใหมจนถึงการจําหนายผูปวย จะทําใหเกิด

ประโยชนตอหนวยงานในการบรหิารตนทนุไดอยางครบถวน

สอดคลองกับสภาพคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง สามารถลด

ตนทุนในกิจกรรมการบําบัดรักษาท่ีซํ้าซอน สามารถ

ประเมินประสิทธิภาพ และปรับปรุงพัฒนางานกิจกรรม

เฉพาะโรคทางยาเสพติดใหเกิดความประหยัดในการใช

ทรัพยากรได  และมีผลตอการบริการผูปวยท่ีมีคุณภาพ

วัตถุประสงคการวิจัย
เพ่ือวเิคราะหตนทนุกจิกรรมการบริการสาํหรับผูปวย

ยาเสพติด งานบริการผูปวยใน ศูนยบาํบัดรกัษายาเสพติด

ปตตานี จาํแนกเปนตนทนุกจิกรรมรับใหม ตนทนุกจิกรรม

ระยะบําบัดดวยยา ตนทุนกิจกรรมรับยาย ตนทุนกิจกรรม

ระยะฟนฟู ตนทุนกิจกรรมยา และตนทุนกิจกรรมการเงิน 

กรอบแนวคิด
การวิเคราะหตนทุนครั้งนี้ ใชแนวคิดการคํานวณ

ตนทนุกจิกรรมของบรมิสนั (Brimson, 1991) 2 ขัน้ตอน 

คือ การรวบรวมตนทุนรายการบัญชีท่ีสะสมไว โดยตนทุน

บางสวนระบุเขากิจกรรมไดโดยตรง แตตนทุนบางชนิด

มกีารใชรวมกันหลายกจิกรรม จงึตองใชวธิปีนสวนตนทนุ 

ตามความสัมพันธของตนทนุกบักิจกรรม แบงเปน 6 ศูนย

กิจกรรม ไดแก ศูนยกิจกรรมการรับใหม ศูนยกิจกรรม

ระยะบาํบัดดวยยา ศูนยกจิกรรมการรับยาย ศูนยกจิกรรม

ระยะฟนฟูสมรรถภาพ ศูนยกิจกรรมการจัดแจกยา และ

ศูนยกจิกรรมการเงิน   โดยแตละศนูยกจิกรรมจะมตีนทนุเขา

กิจกรรมการรับใหม กิจกรรมการรับยาย กิจกรรมระยะฟนฟู

สมรรถภาพ

กิจกรรมการเงิน

กิจกรรมระยะบําบัด

ดวยยา

ตนทุนเขากิจกรรมโดยตรง ตนทุนปนสวน

ตนทุนกิจกรรมบริการ  งานบริการผูปวยใน

ตนทุนตอกิจกรรม =  ตนทุนรวมกิจกรรม

จํานวนครั้งกิจกรรม

ตนทุนรวมกิจกรรม  งานบริการผูปวยใน

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

กิจกรรมการจัดแจกยา
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กิจกรรมโดยตรงและตนทุนปนสวน เม่ือนํามาคิดตนทุน

ของแตละกิจกรรมแลว ตนทุนรวมของทุกศูนยกิจกรรม

นํามาหารดวยปริมาณกิจกรรม จะไดตนทุนตอกิจกรรม 

(ดังภาพท่ี 1)

นิยามศัพท
ตนทุนกิจกรรมบริการ งานบริการผูปวยใน 

หมายถึง คาใชจายจําแนกตามกิจกรรม ประกอบดวย 

กิจกรรมการรับใหม กิจกรรมระยะบําบัดดวยยา กิจกรรม

การรับยาย กิจกรรมระยะฟนฟูสมรรถภาพ กิจกรรมการ

จัดแจกยา และกิจกรรมการเงิน

ตนทุนปนสวน หมายถึง คาใชจายท่ีตองนํา

มาปนสวนตามตัวผลักดันตนทุนในงานบริการผูปวยใน 

คือ คาบริการความปลอดภัย คาบริการทําความสะอาด 

การบริหาร การพัฒนาคุณภาพ คาสาธารณูปโภค คาดูแล

ระบบคอมพิวเตอร คาบริการอาหาร คาบริการเส้ือผา และ

คายานพาหนะ โดยกําหนดขอบเขตบริการท้ังหมดและ

ปริมาณปจจัยตามตัวผลักดันตนทุน 

ตนทุนตอกิจกรรม หมายถึง ตนทุนรวมของ

แตละศูนยกิจกรรมท่ีเกิดจากตนทุนเขากิจกรรมโดยตรง 

และตนทุนปนสวน หารดวยจํานวนครั้งของกิจกรรม

ตนทนุกจิกรรมการบรกิารสาํหรบัผูปวยยา

เสพติด หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายสะสมที่เกิดจาก

กิจกรรมบริการผูปวยยาเสพติด  โดยตนทุนทั้งหมดเกิด

จากการกระทํากิจกรรมการใหบรกิารผูปวยยาเสพติดตาม

หนวยงานหลัก 2 หนวยงาน คือ งานบริการผูปวยนอก 

ประกอบดวย 9 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการตรวจทาง

ยาเสพติด กจิกรรมการใหคาํปรึกษา  กจิกรรมการพยาบาล

ผูปวยรบัยาเมธาโดนและรบัยาเม็ด กจิกรรมฟนฟยูาเสพตดิ

กิจกรรมฟนฟูสารเสพติด  กิจกรรมการรับใหมเขาสู

ระบบติดตาม กิจกรรมดูแลตอเนื่อง งานบริการผูปวยใน

ประกอบดวย 5 กจิกรรมหลกั คอื กจิกรรมรับใหม กจิกรรม

ระยะบําบัดดวยยา กิจกรรมจําหนายกลับบานหรือยาย

ฟนฟูสมรรถภาพ  กจิกรรมรบัยายจากบําบัดดวยยา  และ

กจิกรรมฟนฟสูมรรถภาพ โดยขอมลูตนทนุกจิกรรมไดจาก

แหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยัเชงิพรรณนา (descriptive research) คร้ังนี้ 

มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหตนทุนกิจกรรมการบริการ

สําหรับผูปวยยาเสพติด งานบริการผูปวยใน ศูนยบําบัด

รักษายาเสพติดปตตานี โดยวิธีประเมินตนทุนในมุมมอง

ของผูใหบริการ (provider view cost) โดยดําเนินการ

วิจัยดังนี้

1. ประชากรเปาหมายท่ีศึกษา คือ คาใชจาย

ท่ีเกิดจากกิจกรรมบริการผูปวยใน 6 ศูนยกิจกรรม เก็บ

ขอมูลระยะเวลา 3 เดือน โดยแหลงที่มาของขอมูลมี 2 

แหลง คอื แหลงขอมูลปฐมภมู ิเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม

และการสังเกตกิจกรรมของผูวิจัย ประกอบดวย ขอมูล

กจิกรรมหลกัและกจิกรรมยอย วัสดท่ีุใช ผูปฏบิติังาน และ

เวลาท่ีทํากิจกรรม และแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ตนทุน

เขากิจกรรมโดยตรง คอื ขอมลูตนทนุคาแรง ขอมลูตนทนุ

คาวัสดุ และขอมูลตนทุนปนสวนตามตัวผลักดันตนทุน

ของงานบริการผูปวยใน

2. การพทิกัษสิทธิก์ลุมตัวอยาง การวิจยัครัง้นี้ 

ผูวิจัยไดเสนอขออนุญาตผานคณะกรรมการจริยธรรม 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร ในการ

ตรวจสอบเน้ือหาและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยกอนนําไป

ศึกษาวิจยั โดยผูวจิยัจะตองไดรบัความรวมมือและยนิยอม

จากผูใหขอมลูในการเขารวมเปนกลุมตัวอยางการทําวิจยั 

ผูวิจัยคํานึงถึงการพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยได

อธบิายกลุมตวัอยางทราบถงึวตัถปุระสงคของการเกบ็ขอมลู

ประโยชนของการศึกษาวิจัยและสิทธิในการตอบรับหรือ

ปฏเิสธการเขารวมวิจยัไดตามตองการ และขอมลูทีไ่ดจาก

แบบเก็บรวบรวมขอมูล โดยการรักษาเปนความลับและ

นําเสนอทางวิชาการในภาพรวม การเก็บขอมูลนี้ไดรับ
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อนุญาตให เก็บข อมูลจากคณะกรรมการจริยธรรม  

การทําวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร

3. เครือ่งมือทีใ่ชในการวจิยั เปนแบบรวบรวม

ขอมูลดานตนทุนและแบบรวบรวมขอมูลดานกิจกรรม 

ท่ีสรางขึ้นจากการทบทวนเอกสาร แนวคิด และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ โดยเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะหตนทุน

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 ยาเสพติดหลักท่ีเสพ เหตุผลหลักในการใช รายได 

ความพอเพียงของรายได ผูดแูลหลกั รายไดของผูดแูลหลกั  

แหลงท่ีมาของขอมูลในการมารับบริการ

สวนที ่2 แบบสอบถามขอมูลประสบ-

การณการบาํบดัรกัษา ไดแก ระบบและรปูแบบการเขา

บําบัดรักษา จํานวนคร้ังของการเขารับการบําบัดรักษา

ใน 1 ปท่ีผานมา 

สวนที่ 3 แบบบันทึกขอมูลตามการ

รกัษา ไดแก การวินิจฉัยโรค ขนาดยาท่ีไดรับ การตรวจ

ทางหองปฏิบัติการ จํานวนวันการบําบัดรักษา/วันนอน 

ลักษณะการจําหนาย

ชุดที ่2  แบบบันทกึขอมูลคาแรงบุคลากร 

(labor cost) ไดแก เงินเดือน เงินประจําตําแหนง 

คาตอบแทนเวชปฏบิติั คาเบ้ียเลีย้งเหมาจาย เงินเพ่ิมพิเศษ

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของผูปฏิบัติงานดานการ

สาธารณสุข (พตส.) คาลวงเวลา คารักษาพยาบาล 

คาเลาเรียนบุตร คาชวยเหลือบตุร คาเบ้ียเลีย้ง/คาเดินทาง

/คาอบรม และคาสวัสดิการตางๆ

ชุดที่ 3 แบบบันทึกคาวัสดุ ไดแก วัสดุ

สํานักงาน วัสดุการแพทย ยาและเวชภัณฑท่ีไมใชยา แยก

ตามศูนยกิจกรรม

ชุดที ่4  แบบรวบรวมขอมูลตนทนุปนสวน 

(cost driver) ไดแก รายการตนทุนที่นํามาปนสวน

คาใชจายรวม ตัวผลักดันตนทุน ขอบเขตบริการท้ังหมด 

ปรมิาณปจจยัตามตัวผลกัดนัตนทนุ แยกตามศูนยกจิกรรม

ชุดที ่5 พจนานกุรมกจิกรรม (dictionary)

เพ่ือกาํหนดรายละเอยีดของ 6 ศูนยกจิกรรม ประกอบดวย 

รายการกิจกรรม กิจกรรมหลัก และกิจกรรมยอย  

ชุดท่ี 6 แบบบันทกึนํา้หนักงาน/ปริมาณ

กิจกรรม ตามพจนานุกรมกิจกรรมหรือสัดสวนเวลา

ท่ีผูใหบริการแตละคนใชไปในการปฏิบัติกิจกรรมบริการ

ชุดที ่7 แบบบันทกึขอมูลปรมิาณกจิกรรม

ท่ีผูปวยยาเสพติดไดรับบริการ

4. การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ ผูวจิยั

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาความตรง

เชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ซึ่งมีความรู

ดานตนทุนกิจกรรม จํานวน 2 ทาน และดานการบริการ

ผูปวยยาเสพติด จํานวน 3 ทาน ถือเกณฑความเห็น

สอดคลองกันและการยอมรับของผู ทรงคุณวุฒิ ไดคา

ดัชนีความตรงตามเน้ือหา เทากับ 1.00

5. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวม

ขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลกิจกรรมบริการผูปวย

ยาเสพติดจากการสังเกต การบันทึกกิจกรรมหลักและ

กิจกรรมยอย รายละเอียดกิจกรรมตามพจนานุกรม

กิจกรรม และจับเวลาแตละบริการ แลวนํามาเฉล่ียเพ่ือ

กําหนดเปนเวลามาตรฐาน บันทึกขอมูลจํานวนการให

บริการผูปวยของแตละบริการ เก็บขอมูลจากแหลงขอมูล

ทางบัญชี คือ ขอมูลตนทุนคาแรงของบุคลากร และนํามา

คิดสัดสวนเวลาที่บุคลากรแตละรายใชในกิจกรรมนั้น 

รวบรวมขอมูลตนทุนคาวัสดุ คายาและเวชภัณฑ และ

ตนทุนปนสวนตามตัวผลักดันตนทุน

6. การวิเคราะหขอมูล การวิจัยนี้ประมวลผล

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเร็จรปู และวเิคราะหขอมูล

ดานตนทุนโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจง

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป ประสบการณการบําบัด

รกัษา และการรักษาของผูปวย ผูปวยติดยาเสพติด

สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 205 ราย (99.51%) 

เพศหญิง 1 ราย (0.49%) ผูปวยมีอายุอยูในชวงอายุ 

16-25 ป จํานวน 114 ราย (รอยละ 55.33) นับถือ

ศาสนาอสิลาม จาํนวน 115 ราย (รอยละ 55.82) มรีะดบั

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) 

เขารับการบําบัดรักษาคร้ังแรก (ผูปวยใหม) จํานวน 165 

ราย (รอยละ 80.10) ยาเสพติดหลักท่ีเสพเปนยาบา 

จํานวน 92 ราย (รอยละ 44.67) รองลงมา คือ เฮโรอีน 

จาํนวน 44 ราย (รอยละ 21.36) ผูปวย จาํนวน 165 ราย 

(รอยละ 80.09) ใหเหตุผลหลกัท่ีใชยาเสพติด เพราะอยาก

ลอง สวนใหญผูปวยไดรับยาเพ่ือลดอาการถอนพิษยา 

จํานวน 169 ราย (รอยละ 82.03) จํานวนการตรวจสาร

เสพติดในปสสาวะ มีการส่ังตรวจเพียง จํานวน 10 ราย 

(รอยละ 4.85) ผูปวยท่ียังอยูในกระบวนการบําบัดรักษา 

จํานวน 81 ราย (39.32%) 

 2. ตนทนุกจิกรรมการบรกิารสาํหรบัผูปวย

ยาเสพติด งานบริการผูปวยใน 6 ศูนยกิจกรรม คือ 

1) ศูนยกิจกรรมการรับใหม มี 2 กิจกรรมหลัก 2) ศูนย

กิจกรรมการดูแลระยะบําบัดดวยยา มี 13 กิจกรรมหลัก 

3) ศูนยกิจกรรมการดูแลระยะฟนฟูสมรรถภาพ มี

11 กจิกรรมหลกั 4) ศูนยกจิกรรมการจดัแจกยาผูปวยใน 

มี 1 กิจกรรมหลัก 5) ศูนยกิจกรรมการเงินผูปวยใน 

มี 1 กิจกรรมหลัก และ 6) ศูนยกิจกรรมการรับยาย 

มี 1 กิจกรรมหลัก ซึ่งมีตนทุนรวมทุกศูนย เทากับ 

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) 

และตนทุนของศูนยกิจกรรมรวมต่ําสุด คือ ศูนยกิจกรรม

การเงิน เทากับ 14,030.34 บาท (รอยละ 0.73)  

(ดังภาพท่ี 2) 

ศูนยกจิกรรมการรบัใหม

ศูนยกจิกรรมการดแูลระยะ

บําบัดดวยยา

ศูนยกจิกรรมการรบัยาย

ศูนยกจิกรรมการดแูลระยะ

ฟนฟสูมรรถภาพ

ศูนยกจิกรรมการจดัแจกยา

ศูนยกจิกรรมการเงนิ

ศูนยกจิกรรม
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ภาพที่ 2  รอยละตนทุน จําแนกตามศูนยกิจกรรม
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สําหรับตนทุนรายกิจกรรม จําแนกตามกิจกรรม

หลัก พบวา กิจกรรมกลุมบําบัดในการดูแลระยะฟนฟู

สมรรถภาพมีตนทุนรวมสูงสุด เทากับ 190,590.51 บาท 

เม่ือแยกประเภทตนทุนพบวา มีคาแรงมากท่ีสุด เทากับ  

120,725.00 บาท สวนตนทุนกิจกรรมรวมรองลงมา คือ 

กิจกรรมการรับสงเวรในศูนยกิจกรรมการดูแลระยะบําบัด

ดวยยา เทากับ 179,924.28 บาท เม่ือแยกประเภทตนทุนพบ

วา เปนตนทนุทีม่คีาแรงมากท่ีสดุ เทากับ 150,764.00 บาท 

สวนกิจกรรมการฝกอาชีพ มีตนทุนตอกิจกรรมสูงสุด 

เทากับ 2,469.59 บาท ตอกิจกรรม ตนทุนตอกิจกรรม

รองลงมา คือ กิจกรรมประชุมเจาหนาท่ี มีตนทุนตอ

กิจกรรม เทากับ 1,309.49 บาท (ดังตารางท่ี 1)

  ศูนย กิจกรรมหลัก ตนทุนกิจกรรม ตนทุน ตนทุน ตนทุน

กิจกรรม  คาแรง          คาวัสดุ  ปนสวน        กิจกรรม    ตอ  

    รวม           กิจกรรม

 (บาท)   (บาท)    (บาท) (บาท)        (บาท/ครั้ง)

ตารางที่ 1  ตนทุนรวมรายกิจกรรมการบริการสําหรับผูปวยยาเสพติด งานบริการผูปวยใน

การรับใหม - เตรียมรับใหมดานเอกสาร 2,488.71 895.72 81.28 3,465.71 17.68

 - รับใหมดานผูปวย 56,498.42 897.68 466.36 57,862.46 295.21

  รวม 58,987.13 1,793.40 547.64 61,328.17 312.89

การดูแล - ประเมินอาการถอนพิษยา 24,256.70 473.57 18,931.85 43,662.13 17.97

ระยะบําบัด - ใหยากินระยะบําบัดดวยยา 15,428.90 202.78 18,318.84 33,950.53 9.74

ดวยยา - สรางแรงจูงใจรายกลุม 18,494.00 51.11 3,262.64 21,807.76 363.46

 - สรางแรงจูงใจรายบุคคล 95,323.00 334.36 26,826.18 122,484.15 827.59

 - กิจกรรมกลุมบําบัด 64,287.06 210.68 19,032.09 83,529.83 795.52

 - ดูแลการรับประทานอาหาร 6,103.42 24.03 2,171.18 8,298.63 30.06

 - ดูแลการออกกําลังกาย 6,124.71 276.90 25,013.60 31,415.21 341.46

 - บันทึกทางการพยาบาล 83,481.50 1,861.24 70,609.06 155,951.80 42.03

 - ตรวจเย่ียมติดตามอาการ 65,900.00 20,409.13 2,405.65 88,714.78 133.68

 - รับสงเวรระยะบําบัดดวยยา 150,764.00 592.24 28,568.04 179,924.28 55.48

 - ตรวจสอบสภาพจิต 16,189.60 389.80 20,986.25 37,565.67 347.83

 - เตรียมพรอมกอนยายฟนฟู 34,664.00 247.70 22,375.79 57,287.49 116.20

 - ยายฟนฟูผูปวยใน 33,239.00 115.63 7,397.13 40,751.77 384.45

        รวม 614,255.89 25,189.17 265,898.30 905,344.03 3,465.47

การจัดแจก - จัดจายยาผูปวยใน 17,246.90 208.40 204.23 17,659.40 65.16

ยาผูปวยใน

การเงิน - เงินผูปวยใน 13,606.00 424.22 0.12 14,030.34 29.20

ผูปวยใน 
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การรับยาย - ยายฟนฟูผูปวยใน 33,239.00 115.63 7,397.13 40,751.77 384.45

 - รับยายเขาระยะฟนฟูฯ             55,312.00 1,262.40 370.99 56,945.39 537.22

  รวม 88,551.00 1,378.03 7,768.12 97,697.16 912.67

การดูแล - กลุมบําบัดระยะฟนฟู 120,725.00 2,860.79 67,004.72 190,590.51 1,089.08

ระยะฟนฟู - ฝกอาชีพ  42,211.00 2,543.73 26,863.64 71,618.38 2,469.59

สมรรถภาพ - ประชุมเจาหนาท่ี 53,072.00 286.66 17,354.28 70,712.94 1,309.49

 - บําบัดทางจิต 15,033.20 654.39 33,199.76 48,887.35 436.49

 - ประชุมคณะรับผิดชอบ 33,838.00 527.14 31,913.02 66,278.16 720.41

 - ดูแลวัสดุทางการแพทย  280.00 46.92 2,840.75 3,167.67 34.43

 - ใหยากินระยะฟนฟูฯ 20,983.00 615.96 37,290.44 58,889.41 14.43

 - บันทึกเอกสารระยะฟนฟู 73,561.00 354.73 16,072.05 89,987.78 252.06

 - ตรวจเย่ียมติดตามอาการ 24,924.00 4,730.94 2,297.30 31,952.25 399.40

 - รับสงเวรระยะฟนฟูฯ 79,007.00 1,888.65 46,957.65 127,853.30 463.23

 - เตรียมการจําหนาย 34,280.00 382.79 23,174.06 57,836.85 621.90

  รวม 497,914.20 14,892.70 304,967.6 817,774.6 7,810.51

ศูนย กิจกรรมหลัก ตนทุนกิจกรรม ตนทุน ตนทุน ตนทุน

กิจกรรม  คาแรง         คาวัสดุ   ปนสวน            กิจกรรม    ตอ  

         รวม                กิจกรรม

 (บาท)           (บาท)    (บาท) (บาท)              (บาท/ครั้ง)

ตารางท่ี 1  (ตอ)

การอภิปรายผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของผูปวย ผู ปวยยาเสพติด 

งานบริการผูปวยใน ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดปตตานี

ในระหวางการศึกษามีจาํนวน 206 ราย สวนใหญเปนเพศ

ชาย จาํนวน 205 ราย และเพศหญงิ จาํนวน 1 ราย  มอีายุ

ในชวงอายุ 16-25 ป สอดคลองจากสรุปรายงานสถิติ

วเิคราะหระบบขอมลูประชากรผูติดยาและเขารับการบําบัด

รักษา ป พ.ศ. 2538 โดยกรมการแพทยพบวา เยาวชน

ชายวัยเรียนกลุมอายุ 15-19 ป เปนกลุมท่ีมีปญหาเร่ิมใช

ยาเสพติดครัง้แรกสงูทีส่ดุเมือ่เทียบกบักลุมอายอุืน่ๆ เทากับ 

รอยละ 53.1 (กรมการแพทย, 2540) สวนใหญเปนกลุม

แรงงาน มีอาชีพรับจาง วางงาน นักเรียน นักศึกษา 

สวนใหญเขารับการบําบัดโดยระบบบังคับบําบัดและเปน

คร้ังแรก เชนเดียวกันกับรายงานสรุปการประชุมวิชาการ

สารเสพติดระดับชาติ คร้ังท่ี 4 พบวา ผูเสพท่ีเปนรายใหม

สวนใหญมีอาชีพ เกษตรกรรม รับจาง ประมง วางงาน 

และนักเรียน นักศึกษา และกลุมผูเสพวัยรุน มีแนวโนม

เพ่ิมสูงขึ้น (ถนอมศรี อินทนนท, 2550) 

2. การวิเคราะหตนทุนกิจกรรมบริการ 

งานบริการผูปวยใน ศูนยบําบัดรักษายาเสพติด

ปตตานี เม่ือพจิารณาแตละศนูยกจิกรรมของงานบรกิาร

ผูปวยใน พบวา ศูนยกิจกรรมการดูแลระยะบําบัดดวยยา 
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มีตนทุนรวมสูงสุด เทากับ 905,344.03 บาท รองลงมา 

คือ ศูนย กิจกรรมการดูแลระยะฟ  นฟูสมรรถภาพ 

817,774.60 บาท ท้ังนี้เนื่องจากการดูแลระยะบําบัดดวย

ยามีปริมาณกิจกรรมมากกวาระยะฟนฟูสมรรถภาพ และ

มีปริมาณเจาหนาท่ีมากกวา นอกจากนี้ กิจกรรมของงาน

บริการผูปวยในเปนกิจกรรมท่ีตองดูแลผูปวยยาเสพติด

ตลอด 24 ชั่วโมง ทําใหมีจํานวนผูใหบริการหลายระดับ 

ปฏิบัติหนาท่ีแตกตางกันและมีความแตกตางกันในดานอายุ 

อายุงาน และประสบการณ บางกิจกรรมตองการผูท่ีมทัีกษะ

ทางการพยาบาลและมีประสบการณในการดแูลผูปวย หรอื

กิจกรรมท่ีตองใชผู มีความชํานาญในดานการประเมิน

กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Velicer, et al., 

1998) เชน การใหคาํปรึกษาและเวลาในการปฏบิติักจิกรรม

แตละกิจกรรมใชระยะเวลานาน เชน การใหคําปรึกษา

รายกลุม กิจกรรมกลุมบําบัด ซึ่งเวลาในการปฏิบัติ

กิจกรรมเปนสิ่งสําคัญในการปนสวนนํ้าหนักงาน เม่ือ

บุคลากรใชเวลานานจะทําใหนํ้าหนักงานในกิจกรรมนั้น

มากดวย สงผลใหการปนสวนคาใชจายตางๆ เขาสูกจิกรรม

นัน้มากตามน้ําหนักงานดวย (ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร, 

2546)

สาํหรับตนทนุรายกิจกรรมงานบริการผูปวยใน พบ

วา กจิกรรมกลุมบาํบัดในระยะฟนฟสูมรรถภาพ มตีนทนุรวม

สูงสุด เนื่องจากเปนกิจกรรมหลักในการบําบัดรักษาฟนฟู

ผูปวยยาเสพติด มีเวลาทํากิจกรรมรวมนาน จึงมีนํ้าหนกั

งานของบุคลากรมากดวย (ปรียานุช บุญเฉลิมวิเชียร, 

2546) สวนกิจกรรมการรับสงเวรท้ังในการดูแลระยะ

บําบัดดวยยาและการดูแลระยะฟนฟูสมรรถภาพ พบวา 

มีตนทุนรวมสูงเชนกัน เนื่องจากกิจกรรมนี้มีปริมาณ

เจาหนาท่ีมาก ตองนาํคาแรงมารวมกัน (นภาพร เนตรเก้ือกลู,

2551) จึงมีตนทุนรวมสูง

สําหรับตนทุนตอกิจกรรมสูงสุด คือ กิจกรรมการ

ฝกอาชีพนั้น เปนกิจกรรมที่มีความจําเปนสําหรับผูปวย

ยาเสพติด เพ่ือเปนพื้นฐานในการกลับไปประกอบอาชีพ

ภายหลังจากจําหนาย ใชระยะเวลาการทํากิจกรรมเฉล่ีย

นาน แตมีปริมาณกิจกรรมนอย ทําใหตนทุนกิจกรรมตอ

หนวยสงู สวนกจิกรรมการสรางแรงจูงใจรายบคุคลในระยะ

บําบัดดวยยา ซึ่งเปนกิจกรรมที่ตองอาศัยทักษะทางการ

พยาบาลและมีประสบการณในการดูแลผูปวย (ปญจนา 

พรายอินทร, 2548) เพ่ือชวยใหผูปวยเขาใจตนเองและ

ปญหาท่ีตัวเองมีอยู (จรญูพร ปญจะวฒันนัท, 2544) ตอง

ไดรบัการประเมินสภาพความพรอมระดบัของกระบวนการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Velicer, et al., 1998) ทําให

ตนทุนคาแรงสูงขึ้น (สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, 2542)

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ทบทวนแนวปฏิบัติในการสงเวร เพ่ือลดระยะ

เวลาแตมีเนื้อหาการสงเวรท่ีครบถวน แลวเพ่ิมเวลาใน

กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคา เชน กิจกรรมกลุมบําบัด กิจกรรม

การใหคําปรึกษารายกลุม กิจกรรมประเมินอาการถอน

พิษยา เปนตน

2. การลดตนทุนในการบําบัดรักษาในระยะยาว 

ควรมีนโยบายในเชิงรุกในปองกันการใชยาเสพติดของ

เยาวชน สรางเครือขายกับสถาบนัศกึษา ครอบครัว ชมุชน 

เร่ืองการปองกนัยาเสพตดิอยางเขมงวด และการใหความรู

โทษพษิภยัยาเสพติด เพ่ือลดจาํนวนผูปวยยาเสพติดทีต่อง

เขารับการบําบัดรักษาเปนผูปวยใน นอกจากมีประโยชน

ตอการบําบัดรักษายาเสพติดท่ีมีประสิทธิผลแลว ยังมีตอ

สถาบันครอบครัวและสังคมสวนรวมอีกดวย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาการคิดตนทุนกิจกรรมบริการ

สําหรับผูปวยยาเสพติดท้ังหนวยงาน และการคิดท้ังป

งบประมาณ เพ่ือใหทราบตนทนุตามกิจกรรมท่ีแทจรงิท้ังหมด

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผู ช วยศาตราจารย ดร.แสงอรุณ 

อิสระมาลัย ดร.วิวัฒน แซหลี และนายแพทยยอรน 

จิระนคร รองศาสตราจารยสมชาย สิริเสรีกุล และ
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คุณสายชล ผาณิตพจมาน ท่ีใหความรูและคําปรึกษา 

ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ในการวิจัย และ

ขอขอบคุณ ดร.ศักดิ์ชัย คีรีพัฒน นายแพทยอดิศักดิ์ 

งามขจรวิวัฒนวิวัฒน คุณสรินฎา ปุติ และคุณนุริยา 

แหละหมัด ผู ทรงคุณวุฒิท่ีกรุณาตรวจสอบคุณภาพ
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