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บทคัดย่อ
ค่าใช้ จ่ายในการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ป่วย และครอบครัวเป็ นผู้ป่วยในระบบบังคับ
บาบัด ศึกษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติด ค่าใช้ จ่ายของผู้ครอบครัว ค่าใช้ จ่ายตั้งแต่เข้ าสู่กระบวนการในระบบบังคับบาบัดจนเสร็จสิ้นการบาบัดรักษา
ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ระหว่ างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพั นธ์ 2560 ผู้ป่วยที่เข้ าร่ วมในการวิจัยนี้ 52 คน
ครอบครัว 52 คน ตอบแบบประเมินด้ วยแบบสอบถาม
ผลการวิ เ คราะห์ พบว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยที่เ ป็ นตั ว เงิ น ของผู้ ป่ วยตั้ ง แต่ ก ระบวนการสอบสวนถึ ง สิ้น สุด การฟื้ นฟู
สมรรถภาพที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีมีค่าเฉลี่ยที่ 6,714.96 บาท มีค่าใช้ จ่ายต่าสุดที่1,250 บาท มีค่าใช้ จ่าย
สูง สุด 38,100 บาท ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิ น ค่ า เสีย โอกาสจากการสูญ เสีย รายได้ เ นื่ อ งจากต้ องเข้ า รั บการฟื้ นฟู (
มีค่าเฉลี่ยที่ )สมรรถภาพ45,450 บาท ค่าต่าสุด 20,740 บาท ค่าสูงสุด 124,000 บาท ส่วนค่าใช้ จ่ายของครอบครัวที่
เป็ นตัวเงินที่เสียไปในการดูแลผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ย 23,774.9 บาท ค่ าต่ าสุด 2,225 บาท ค่ าสูง สุด 61,430 บาท และ
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นตัวเงิน มีค่าเฉลี่ยที่ )ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ เนื่องจากต้ องดูแลผู้ป่วย (3,071 บาท ค่าต่าสุด
300 บาท ค่าสูงสุด11,000 บาทและค่าใช้ จ่ายด้ านค่าบาบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ระยะเวลา120วัน มีค่าเฉลี่ย
53,227 บาท ค่าสูงสุด 59,573 บาท เมื่อเฉลี่ยค่าใช้ จ่ายด้ านบาบัดรักษาต่อวันคือ 466.11 บาท สรุปค่าใช้ จ่ายของผู้เข้ า
รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯทั้งหมดทุกรายการรวม 2,908,บาท 543
คาสาคัญ : ค่าใช้ จ่าย การฟื้ นฟูสมรรถาพผู้ตดิ ยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี ครอบครัวของผู้ตดิ ยาเสพติด
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Abstract
The cost of compulsory drug rehabilitation for user and their families research at Thanyarak Udon Thani
hospital.The purpose of this study was to analyze the cost of compulsory drug rehabilitation and their families in
early access until the end of treatment at Thanyarak Udon Thani hospital between November 2016-February
2017.The sample were 52 user and 52 their families answer by interview
Research fiding indicate that. The cost in of the compulsory in the early access of investigation of disease
until the end of rehabilitation at Thanyarak Udon Thani hospital,The mean at 6,714.96 baht and the lowest cost at
1,250 baht the height at 38,100 baht The cost lost cash ) losing opportunity income as to compulsory drug
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บทนา
การใช้ ยาเสพติดก่อให้ เกิดปั ญหาที่มีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ทั้งด้ านเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง บุคคลที่เป็ นโรคสมองติดยาจะมีความต้ องการและใช้ สารเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในทางกฎหมายถือว่า
เป็ นการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้ โทษและต้ องกลายเป็ นผู้ป่วยคดีอาญาที่ต้องเข้ ารับการรักษาการ
ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา พ.ศ.2545 ซึ่งกาหนดให้ ผ้ ูป่วยคดียาเสพติดและมีความ ผิด
ตามพระราชบัญญัติจนถูกศาลพิพากษาต้ องเข้ ารับการบาบัดโรค แก้ ไขและฟื้ นฟูฯในสถานบาบัดที่กาหนดได้ แก่ สถาน
บาบัดยาเสพติดของรัฐ, ศูนย์ฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, สถาบันธัญญารักษ์ ซี่งโรงพยาบาลธัญญารักษ์จะตั้งอยู่ใน
ภูมิ ภ าคต่ า งๆที่ก ระจายอยู่ ทุ ก จั ง หวั ด ของประเทศไทย การบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ นฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตาม
พระราชบัญญัตฟิ ้ ื นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2545 เป็ นการบังคับให้ ผ้ ตู ดิ ยาเสพติดต้ องเข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพจนครบทุก
ขั้นตอน โดยกฎหมายให้ ความสาคัญผู้ติดยาเสพติดให้ โทษมีสภาพเป็ นผู้ป่วยและนาหลักวิชาการมาใช้ กบั ผู้ติดยาเสพติ ด
ต้ องเข้ า รั บการฟื้ นฟู ฯ จนครบทุ กขั้น ตอน สอดคล้ องกับนโยบายของรั ฐ บาล ทางเลื อกใหม่ ในการบาบัด รั กษาตาม
พระราชบัญญัติฟ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ระบบบังคับบาบัด )Compulsory System( ในภาพรวมคือ
ไม่ต้องมีประวัติทางคดี ขยายขอบเขตของการฟื้ นฟูฯ สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ ครอบคลุมจากเดิม ดังนั้น ผู้เสพยา
เสพติดและมีไว้ ในครอบครอง, ผู้เสพและมีไว้ ในครอบครองเพื่อจาหน่าย, ผู้เสพและผู้จาหน่ ายครอบคลุมถึงเด็กและ
เยาวชนที่กระทาผิดตามที่กล่าวไว้ ด้วย การดาเนินการงานตามพระราชบัญญัตฟิ ้ ื นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด พ.ศ.2545
ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจู น์การเสพหรือการติดยาเสพติด ขั้นตอนการชะลอการฟ้ องและการดาเนินคดี
ขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของผู้ตดิ ยาเสพติด ว่าควรมีสทิ ธิในการได้ รับการดูแลเยียวยาให้ มสี ขุ ภาพกาย จิตใจ
ให้ ดขี ้ นึ และสามารถกลับไปดารงชีวิตได้ อย่างปกติสขุ ทางรัฐบาล จึงได้ จัดสรรงบประมาณให้ กบั แผนการบาบัดรักษาและ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด ให้ กบั โรงพยาบาลธัญญารักษ์ของภาครัฐ ที่ได้ เปิ ดให้ บริการเครือข่ายการบาบัดรักษายา
เสพติด โดยเปิ ดโรงพยาบาลบาบัดรักษายาเสพติด 7 แห่งครอบคลุมทุกภูมภิ าค และแม้ ท่ผี ่านมาการบาบัดรักษาผู้ตดิ ยา
เสพติดจะต้ องสูญเสียค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ปู ่ วยต้ องรับผิดชอบด้ วยตนเอง รวมไปถึงงบประมาณจากภาครัฐเป็ นจานวนเงิน
มหาศาล ซึ่งการเข้ ารับการบาบัดรักษาแต่ละครั้งนั้น มีค่าใช้ จ่ายในการรักษา ค่าใช้ จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้ อมทั้งของ
ผู้ป่วยเองและของครอบครัวหรือผู้ปกครองที่ตดิ ตามไปที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยดูแลที่โรงพยาบาล มีระยะเวลาที่จะต้ อง
บาบัดรักษาให้ ครบตามโปรแกรมที่กาหนดคือ 120 วัน โดยจะต้ องเสียเวลาในการทางานอาชีพส่งผลต่อการเสียโอกาสใน
การหารายได้ จากการทางานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ตดิ ยาเสพติดเอง รวมถึงงบประมาณจากภาครัฐ
ที่จะต้ องเพิ่มมากขึ้นในด้ านค่าใช้ จ่ายด้ านการบาบัดรักษายาเสพติดด้ วย ทั้งนี้แนวทางด้ านการบาบัดรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด ประกอบด้ วย 4 ขึ้นตอน ขั้นเตรียมการก่อนรักษา การถอนพิษยา การฟื้ นฟูสมรรถภาพ การ
ติดตามหลังรักษา และอีกประการหนึ่งคือ จานวนค่าใช้ จ่ายในการเข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด 120 วัน จะ
มีจานวนมากกว่าจานวนที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้ ต่อราย/4 เดือน กล่าวคือ โดยเฉลี่ยผู้เข้ าการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพ
ติด 1 คนเมื่ออยู่ครบโปรแกรม 4 เดือน ค่าใช้ จ่ายในระบบของโรงพยาบาล เป็ นเงินประมาณ 54,000 บาทและเมื่อได้
ศึกษาพบว่ารัฐบาลจ่ายต่อรายให้ เพียง 14,000 บาท ต่อรายเท่านั้น ดังนั้นวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้ จ่าย
ของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด ค่าใช้ จ่ายของครอบครัว ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินคดีและค่าใช้ จ่ายด้ านการ
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rehabilitation user(at mean 45,450 baht the minimum value at 20,740 baht the maximum value at 124,000 baht
but the cost of their families as to took care the patient the mean at 23,774.9 lowest cost at 2,225 baht the height
at 61,430 baht and the cost wastn’t money )losing opportunity so as took care of the patient(The mean at 3,071
baht The lowest cost 300 baht the higth at 11,000 bath and the cost of treatment at Thanyarak in 120 day long
there is the mean at 59,573 baht.Total all rehabilitation are 2,908,543 baht.
Keywords: The cost of compulsory, drug rehabilitation, Thanyarak Udon Thani Hospital , drug user family
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บาบัดรักษายาเสพติด ตั้งแต่เข้ าสู่กระบวนการในระบบบังคับบาบัดจนเสร็จสิ้นการบาบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์
อุดรธานี
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วิธีดาเนินการวิจยั และวัสดุอุปกรณ์
วิธีดาเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจัย เป็ นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research)
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คือ ผู้ ติด ยาเสพติด ที่ไ ด้ เ ข้ า รั บ การบ าบัด รั ก ษายาเสพติด ในระบบบัง คับ บ าบัด และ
ครอบครัว ในหน่วยงานผู้ป่วยในฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ระหว่างเดือน
พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 จานวน 52 คน
เกณฑ์การคัดเข้ าคือ ผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดที่มอี ายุ 15 ปี ขึ้นไป และครอบครัวของผู้เข้ ารับ
การฟื้ นฟูฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเพสติดได้ มีมติให้ เป็ นผู้ป่วยในระบบบังคับบาบัด)แบบควบคุม
ตัวไม่เข้ มงวด(ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี สามารถเข้ าใจและสื่อสารโดยใช้ ภาษาไทยได้ เป็ นผู้เข้ ารับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบาบัดที่ได้ นอนโรงพยาบาล 3 เดือน)90 วัน( ขึ้นไป ยินยอมและเต็มใจในการให้
ความร่ วมมือในงานวิจัย เกณฑ์การคัดออก กลุ่มตัวอย่ างไม่ ยินยอมให้ ความร่ วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่างอายุต่ากว่า 18 ปี ที่ผ้ ปู กครองไม่ยินยอมให้ ตอบแบบสัมภาษณ์ ส่วนที่ 1. ข้ อมูลลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล ส่วนที่ 2
ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของครอบครัวของผู้เข้ ารับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจู น์การเสพหรือการติดยาเสพติด ขั้นตอน
การชะลอการฟ้ องศาลดาเนินคดี ขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดและ ค่าใช้ จ่ายด้ านการบาบัดรักษาเครื่องมือ
ที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) ส่วนที่ 3 ค่าใช้ จ่ายด้ านการบาบัดรักษา มีท้งั หมด 9
รายการ ได้ แก่ ค่าห้ อง / ค่าอาหาร,ยาและสารอาหารทางเส้ นเลือดที่ใช้ ในโรงพยาบาล,ยาที่นาไปใช้ ต่อที่บ้าน,เวชภัณฑ์ท่ี
ไม่ใช่ ยา,ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา,ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์,อุปกรณ์ของใช้ และเครื่องมือ
ทางการแพทย์,ค่ าบริการทางการพยาบาลและบริการที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับการรักษา การจัดการข้ อมูล การวิเคราะห์แบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่วน ได้ แก่
1.ค่ าใช้ จ่ายด้ านการบาบัดรักษายาเสพติด ซึ่งประกอบไปด้ วย 16 ข้ อบริการที่เรียกเก็บ มีข้ันตอนโดยจะนา
ค่าใช้ จ่ายต่อคนต่อวันและค่าใช้ จ่ายดาเนินการต่อคนต่อวันมาคานวณให้ ได้ ค่าใช้ จ่ายต่อหน่วย ( ต่อ 120 วันต่อคน) ซึ่ง
จะคิดจากระยะเวลาจากการบาบัดรักษาฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบครบเวลาตามแผนการบาบัดรักษายาเสพติด
ซึ่งจะมีระยะช่วงฟื้ นฟูสมรรถภาพ 120 วัน (4 เดือน)
2.ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินและค่าเสียโอกาสของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดตั้งแต่ข้นั ตอนการ
สอบสวนจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจจนสิ้นสุดกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ซึ่งจะมีระยะเวลาช่วงการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
120 วัน ( 4 เดือน)
3.ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินและค่าเสียโอกาสของผู้ปกครองหรือครอบครัวหรือเพื่อนของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติดตั้งแต่ข้นั ตอนการสอบสวนจากเจ้ าหน้ าที่ตารวจจนสิ้นสุดกระบวนการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ซึ่งจะมีระยะเวลาช่วงการฟื้ นฟูสมรรถภาพ 120 วัน ( 4 เดือน)ข้ อมูลทั้งหมดนาเข้ าจัดทาฐานข้ อมูลด้ วยวิธี data double
entry ตรวจสอบค่านอกช่วงแล้ วจึงทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม SPSS for Windows version 16.0 ข้ อมูลทั่วไป
นาเสนอในรูปของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้ อยละ
การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ ในการศีกษา ผู้ศึกษาได้ นาแบบสอบถามไปทดสอบก่อน )Pre-test(กับผู้เข้ ารับการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพฯของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น จานวน 30 คน เนื่องจากมีคุณสมบัตใิ กล้ เคียงกันกับผู้เข้ ารับการ
ฟื้ นฟูฯของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีท่จี ะเก็บข้ อมูลจริง และเมื่อทาการเก็บและรวบรวมข้ อมูลจากการทดสอบ
แบบสอบถามแล้ วนาข้ อมูลมาหาค่าความเที่ยงตรง )Value Validity(และหาความเชื่อมั่นทางสถิติ มีค่าความเชื่อมั่นใน
ภาพรวมเท่ากับ 0.8919
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ผลการวิจยั
1.1ข้ อมูลของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ตดิ ยาเสพติด
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นเพศชาย 52 คน มีอายุระหว่าง 20-50 ปี สถานภาพส่วนใหญ่โสด 35 คน
คิดเป็ น 67.3 รองลงมาคือสมรส 14 คน คิดเป็ น 26.9 แยกกันอยู่-หย่าร้ าง มี 3 คน คิดเป็ น 5.7 ทุกคนนับถือศาสนา
พุทธ ส่วนใหญ่มีภมู ิลาเนาอยู่ต่างจังหวัด เช่น บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร นครพนม สุรินทร์ หนองบัวลาภูและจังหวัด
เลย จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 55.8 จังหวัดอุดรธานีมจี านวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 44.2 สาเร็จการศึกษาส่วนใหญ่
คือสูงกว่าประถมศึกษา จานวน 31 คน คิดเป็ น 59.6 ระดับประถมศึกษา 21 คน คิดเป็ น 40.4 ประเภทยาเสพติดที่ใช้
ส่วนใหญ่ใช้ ยาบ้ า 49 คน คิดเป็ นร้ อยละ 94.2 และสารระเหย 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้ าง
ทั่วไป 28 คน ร้ อยละ 53.8 รองลงมาคือเกษตรกรรม 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ23.1 ค้ าขาย 6 คนคิดเป็ นร้ อยละ 11.5
สถานภาพในครัวเรือน เป็ นบุตร จานวน 36 คนคิดเป็ นร้ อยละ 69.2 เป็ นญาติกนั จานวน 11 คน คิดเป็ นร้ อยละ21.2
และเป็ นหัวหน้ าครอบครัวจานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.6ครัวเรือน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ยที่ 8,903.92 บาท ,
รายได้ ต่าสุด 2,400 บาท รายได้ สงู สุด 30,000 บาทและไม่มรี ายได้ เลย 3 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.7
1.2 ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน
ผลจากการวิเคราะห์ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ พบว่าค่าใช้ ต้งั แต่ถูกจับในขั้นตอน
การสอบสวนที่ส ถานี ต ารวจจนสิ้น สุด ขั้น ตอนการฟื้ นฟู ส มรรถภาพฯ ที่โ รง พยาบาลธัญ ญา รั ก ษ์ อุ ด รธานี มี ค่ า เฉลี่ ย
6,714.96 บาท โดยค่าใช้ จ่ายต่าสุดอยู่ท่ี 1,250 บาท ค่าใช้ จ่ายสูงสุดอยู่ท่ี 38,100 บาท ขั้นตอนการสอบสวน จานวน
วันถูกควบคุมตัว 2 วัน มีจานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 69.2 ถูกควบคุมตัว 1 วันมีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.8
มี 48 คน ส่วนใหญ่ไปกับรถของเจ้ าหน้ าที่ตารวจ จานวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.07 มี 1 คนที่เดินทางไปเอง โดยมี
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง 500 บาท มีผ้ ูปกครองหรือครอบครัวไปเยี่ยมคิดเป็ นร้ อยละ 92.3 ไม่มีญาติหรือผู้ปกครองไป
เยี่ยมจานวน 4 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.7 บุคคลที่ไปเยี่ยมมีความสัมพันธ์เป็ นมารดา ร้ อยละ 40 รองลงมาคือ บิดา ร้ อยละ
20 และภรรยา ร้ อยละ 15 มีค่าใช้ จ่ายที่ซ้ อื เองคืออาหารและเครื่องดื่มค่าเฉลี่ย คือ 221.56 บาท มีค่าใช้ จ่ายอื่นๆในการ
ติดต่อกับราชการ มีจานวน 4 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7.69 เช่น ค่าประกันรถรถจักรยานยนต์ จานวน 2 คน เป็ นเงิน 6,000
และ 600 บาท มีค่ามัดจาใบขับขี่ 1 คน จานวนเงิน 600 บาท มีค่าธรรมเนียมจานวน 1 คน เป็ นเงิน 1,000 บาทและค่า
ถ่ายเอกสาร 100 บาท ค่าประกันตัวในขั้นตอนนี้ไม่มคี ่าใช้ จ่าย ขั้นตอนชะลอการฟ้ องศาลดาเนินคดี ไม่มกี ารขยายเวลา
ในการตรวจพิสูจน์ สถานที่ถูกควบคุมตัวที่ผ้ ูเข้ ารับการฟื้ นฟูฯถูกควบคุมตัวระหว่างตรวจพิสจู น์ มากที่สุด คือ เรือนจา
จังหวัดอุดรธานี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.4 รองลงมาคือ เรือนจาจังหวัดหนองคาย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 15.4ระยะที่ถูกควบคุมตัวเฉลี่ย 21.60 วัน โดยมีมารดาไปเยี่ยมมากที่สุด ร้ อยละ 50 รองลงมาคือ บิดา ร้ อยละ10
ขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ โดยค่าใช้ จ่ายของอุปโภคบริโภคในขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์
อุดรธานี ค่ าเฉลี่ย 5,536.15 บาท ค่ าต่ าสุด 1,200 บาท สูงสุด 8,400 บาท ค่ าใช้ จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับญาติ /
ครอบครั ว ค่ า เฉลี่ ย 13.77 บาท ค่ า สูง สุด 150 บาท ค่ า ต่ า สุด 50 บาทและผู้ เ ข้ า รั บ การฟื้ นฟู ท่ีไ ม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า
ติดต่อสื่อสารเลย มีจานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30.8 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ
รายการ
ขั้นตอนการสอบสวน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆในการติดต่อราชการ เช่ น ค่าประกันรถจักรยานยนต์
ค่ามัดจาไปขับขี่ ค่าธรรมเนียม
ค่าถ่ายเอกสาร
ขั้นตอนการชะลอการฟ้ องศาลดาเนินคดี
ค่าธรรมเนียมในการติดต่อราชการ
ไม่เป็ นตัวเงิน
ขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ)120 วัน)
ค่าใช้ จ่ายของอุปโภคบริโภค
ไม่ใช่ตัวเงิน
ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว
รวมค่าใช่จ่ายที่เป็ นตัวเงินตั้งแต่ข้ นั ตอนสอบสวนถึงขั้นตอนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ
ค่ า เสี ย โอกาสจากการสู ญ เสี ย รายได้ต้ ัง แต่ ถู ก ควบคุ ม ตัว ใน
ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสูจน์ และขั้นตอนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ

ค่าเฉลีย่
(ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

ค่าตา่ สุด-ค่าสูงสุด

211.56(390.8)
96.77(102.3)

50-1,200
100-6,000

21.60(14.5)
6,915(5,242)

1-44
170-19,000

5,536.15(2,289)
37,17(800,)839.2
13.77(78.8)

1,200-8,400
20,400-120,000
50-150

6,714.96(5,162.5)

1,250-38,100

45,19(450,)830.6

20,740-124,000
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1.3 ค่าใช้ จ่ายที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ค่าเสียโอกาสจากการหารายได้ ของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯในขั้นสอบสวน มีค่าเฉลี่ย 530.58 บาท ค่า
ต่าสุด170 บาท ค่าสูงสุด 2,000 บาท ระยะเวลาถูกควบคุมตัวระหว่างตรวจพิสจู น์มีค่าเฉลี่ย 22.19 วัน มากสุด 45 วัน
น้ อยสุด 1วัน ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ ในระหว่า งการตรวจพิสจู น์ มีค่าเฉลี่ย 6,915 บาท ต่าสุด 170 มากสุด
19,000 บาท จานวนวันที่เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คือ 120 วัน ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ ใน
ระหว่ างเข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เฉลี่ยคือ 37,800 บาท ต่าสุด 20,400 บาท สูงสุด 120,000 บาท
จานวนวันรวมที่ถูกควบคุมตัวในขั้นตอนการสอบสวนขั้นตอนการตรวจพิสจู น์ และขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯเฉลี่ยคือ
143.43 วัน ต่าสุด 122 วัน สูงสุด 167 วัน ค่าเสียโอกาสทั้งหมดจากการสูญเสียรายได้ ท้งั หมดตั้งแต่ถูกควบคุมตัวใน
ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิ สจู น์ และขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 45,450 บาท ต่าสุด
20,740 บาท สูงสุด 120,4000 บาท
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2.ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด
2.1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของครอบครัวของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ
ร้ อยละ 82.7 เป็ นเพศหญิง อายุของครอบครัวของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯ เฉลี่ยอยู่ท่ี 47.04 ปี มีภมู ิลาเนาจังหวัด
อุดรธานี จานวน 25 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.1 จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบึงกาฬ จานวนจังหวัดละ 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 27
เป็ นมารดา จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50รองลงมาคือ บิดา จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 สาเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษา จานวน 36 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.6 สูงกว่ าประถมศึกษา จานวน 16 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.4
อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรมและรับจ้ างมีจานวนเท่ากันคือ 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ50 ว่างงานมีจานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 19.2 มีรายได้ เฉลี่ย 4,470.27 บาท ค่าต่าสุดคือ 1,000 บาท สูงสุดคือ 9,000 บาท
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2.2ค่าใช้ จ่ายที่เป็ นตัวเงิน
ขั้นตอนการสอบสวน ค่าธรรมเนียม 1 คน เป็ นเงิน 900 บาท มีค่าประกันตัว 2 คน เป็ นเงิน 12,000บาท และ
20,000บาท มีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ จานวน 5 คนรวมแล้ วเป็ นเงิน 2,040 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ย บาท 274.81
ค่าต่าสุด50 บาท ค่าสูงสุด 1,200 บาท ค่าเดินทางเฉลี่ย 262.92 บาท ค่าต่าสุด 30 บาทค่าสูงสุด 900 บาท
ขั้นตอนการชะลอการฟ้ องศาลดาเนินคดี จังหวัดที่ผ้ ปู กครองหรือครอบครัวไปเยี่ยมคือ จังหวัดอุดรธานี จานวน
21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.4 รองลงมาคือจังหวัดหนองคาย จานวน 8 คนคิดเป็ นร้ อยละ 15.4 มีค่าธรรมเนียม 1 คน
เป็ นเงิน 10,000 บาท ค่าประกันตัวจานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 42.3 มีค่าเฉลี่ย 15,227.3บาท ต่าสุดคือ 10,000
ค่ าสูงสุด 30,000 บาท ค่ าใช้ จ่ายในการติดต่ อราชการอื่นๆ มี ค่าเฉลี่ย 8,228.6 บาท ค่ าต่ าสุด 100 บาทค่ าสูงสุด
10,000 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม มีค่าเฉลี่ย 636.5 บาท ค่าต่าสุด 50 บาท ค่าสูงสุด 2,700 บาท ค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทาง ค่ าเฉลี่ย 1,044.2 ค่ าต่ าสุด 150 บาท ค่ าสูงสุด 5,400 บาท ค่ าใช้ จ่ายอื่น เช่ น เงินผาก ซื้อของใช้ ค่ าเฉลี่ย
1,952.4 บาท ค่าต่าสุด 200 บาท ค่าสูงสุด 5,200 บาท
ขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ)120วัน) จานวนผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯที่มญ
ี าติไปเยี่ยม จานวน 47 คนคิดเป็ น
ร้ อยละ 90.4 โดยอยู่ท่จี ังหวัดอุดรธานี ร้ อยละ 36.5รองลงมาคือจังหวัดสกลนคร ร้ อยละ23.1มีค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
เฉลี่ยคือ 2,727.3 บาท ค่าต่าสุด 150 บาท สูงสุด 12,500 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เฉลี่ยคือ 1,610.1 บาท ค่า
ต่าสุด 100 บาท ค่าสูงสุด 15,000 บาท ผู้ปกครอง/ครอบครัวที่เดินทางไป-กลับ มีร้อยละ 98.1 มีค่า 1 คนซึ่งเดินทาง
มาจากจังหวัดสุรินทร์ คืนละ 600 บาท มูลค่าของอุปโภคบริโภคที่มาเยี่ยมผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯมีค่าเฉลี่ย 3,439 บาท ค่า
ต่าสุด 200 บาท ค่าสูงสุด 20,000 ฝากเงินเข้ าบัญชีของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯ ค่าเฉลี่ย 4,397.7 บาท ค่าต่าสุด 700 บาท
ค่ าสูงสุด 12.600 บาท ได้ ฝากเงินมาทางไปรษณีย์ออนไลน์ หรือ ธนาณัติ ค่ าเฉลี่ย 3,712 บาท ค่ าต่ าสุด 400 บาท
ค่าสูงสุด 9,500 บาท ผู้ปกครองหรือครอบครัวได้ ส่งั สินค้ าวันญาติเยี่ยม ค่าเฉลี่ย 1,029.38 บาท ค่าต่าสุด 90 บาท
ค่าสูงสุด 1,240 บาท ค่าติดต่อสื่อสารกับผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ มีค่าเฉลี่ย 52.34 ค่าต่าสุด 5 บาท ค่าสูงสุด 320
บาท ค่าใช้ จ่ายซื้อสินค้ าให้ สมาชิกและส่งมาทางพัสดุ มีค่าเฉลี่ย 859.5 ค่าต่าสุด 20 บาท ค่าสูงสุด 2,140 บาท รวมค่าใช่
จ่ายที่เป็ นตัวเงินตั้งแต่ข้นั ตอนสอบสวนถึงขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ย 23,774.9 บาทค่าใช้ จ่ายต่าสุด
2,225 บาท ค่าใช้ จ่ายสูงสุด 61,430 บาท ดังตารางที่ 2
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ขั้นตอนการสอบสวน
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ค่าเสียโอกาสของครอบครัวในขั้นตอนการสอบสวน
ขั้นตอนการชะลอการฟ้ องศาลดาเนินคดี
ค่าประกันตัว
ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อราชการอื่นๆ
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ฝากเงิน ของใช้
ค่าเสียโอกาสของครอบครัวในขั้นตอนการชะลอฟ้ องศาล
ขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
มูลค่าของอุปโภคบริโภคที่มาเยี่ยมผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯ
ฝากเงินเข้ าบัญชีของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯ
ฝากเงินมาทางไปรษณีย์ออนไลน์ หรือ ธนาณัติ
สั่งซื้อสินค้ าในวันญาติเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ค่าติดต่อสื่อสารกับผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ค่าใช้ จ่ายซื้อสินค้ าให้ สมาชิกและส่งมาทางพัสดุ
ค่าเสียโอกาสของครอบครัวในขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด
รวมค่าใช่จ่ายที่เป็ นตัวเงินตั้งแต่ข้นั ตอนสอบสวนถึงขั้นตอนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพ
รวมค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ ต้งั แต่ถูกควบคุมตัวใน
ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจู น์ และขั้นตอนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ
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ค่าเฉลีย่
)ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)

ค่าตา่ สุด-ค่าสูงสุด

274.81(314.8)
262.92(210.8)
770.8 (875.9)

50-1,200
30-900
300-5,000

15,227.3(6,450.8)
8,228.6(18,435.8)
636.5(554.8)
1,044.2(1,070.9)
1,952.4(1,444.2)
973(726.4)

10,000-30,000
100-10,000
50-2,700
150-5,400
200-5,200
300-3,200

2,727.3(2,195.2)
1,610.1(2,680.8)
3,439(3,573)
4,397.7(2,683.6)
3,712(2,454.8)
1,029.38(1,118.2)
52.34(62.5)
859.5(605.6)
2,400(4,127.1)
23,774.9(15,912)

150-12,500
100-15,000
200-20,000
700-12,600
400-9,500
90-1,240
5-320
20-2,140
300-24,000
2,225-61,430

3,071(2,203.8)

300-11,000

2.3ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของผูเ้ ข้ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่ไม่เป็ นตัวเงิน
จานวนวันที่ครอบครัวไปเยี่ยมตั้งแต่ข้นั ตอนการสอบสวน ขั้นตอนการชะลอการฟ้ องศาลดาเนินคดีและขั้นตอน
การฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ เฉลี่ย 9.04 วัน ต่าสุด 1 วัน สูงสุด 32 วัน เสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ เนื่องจากต้ องมาดูแลผู้
เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพมีจานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.2 ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ ในขั้นตอนการ
สอบสวน เฉลี่ย 770.8 ค่าต่าสุด 300 บาท ค่าสูงสุด 5,000 บาท ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ ในขั้นตอนการชะลอ
ฟ้ องศาลดาเนินคดี 973 ค่าต่าสุด 300 บาท ค่าสูงสุด 3,200 บาท ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ ในขั้นตอนการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ จานวน 120 วัน ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี ค่าเฉลี่ย 2,400 บาท ค่าต่าสุด 300 บาท ค่าสูงสุด
24,000 บาท ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ ต้ังแต่ถูกควบคุมตัวในขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจู น์
และขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ มีค่าเฉลี่ย 3,071 บาท ค่าต่าสุด 300 บาท ค่าสูงสุด 11,000 บาท ดังตาราง ที่ 4
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายด้านการบาบัดรักษายาเสพติด ระยะเวลา 120 วัน ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
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3.1 ข้อมูลทัว่ ไป
ผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ 52 คน ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยตลอดการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ จานวน 120 วัน ค่าใช้ จ่าย
เฉลี่ย 55,933.5 บาท ค่าต่าสุด 53,227 บาท ค่าสูงสุด 59,573 บาท ค่าห้ องค่าอาหารเฉลี่ยคือ 36,011.5 ค่าต่าสุด
36,000 บาท ค่าสูงสุด 36,300 บาท ยาที่นาไปใช้ ต่อที่บ้านมีจานวน 1 คน จานวนเงิน 60 บาท เวชภัณฑ์ท่ไี ม่ใช่ยามี
จานวน 2 คน จานวนเงิน 377และ310 บาท ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ค่าเฉลี่ย 956.35 ค่า
ต่าสุด 540 บาท ค่าสูงสุด 1,370 บาท ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ค่าเฉลี่ย 11,809.6 บาท ค่าต่าสุด 9,300บาท
ค่าสูงสุด 12,200 บาท ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าเฉลี่ย 5,889 บาท ค่าต่าสุด 1,080 บาท ค่าสูงสุด 7,600 บาท
ค่าใช้ จ่ายทั้งหมดทุกรายการรวม 2,908,543 บาท ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 3 ค่าใช้ จ่ายด้ านการบาบัดรักษายาเสพติด
ค่าตา่ สุด-ค่าสูงสุด

300.011

ค่าเฉลีย่
)ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
36,011.5)58.3(

36,000-36,300

จานวน)เงิน)
N=52
1,872,600

ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ ใน
โรงพยาบาล

1.89

227.5)205.8(

80-736

8,189

ตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางเทคนิ ค การแพทย์ แ ละ
พยาธิวิทยา

7.96

956.35)214.1(

540-1,370

49,730

ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

98.41

11,809.6)525.5(

9,300-12,200

614,100

ค่าบริการทางการพยาบาล

49.07

5,889)1,041.6(

1,080-7,600

306,230

บริ ก ารที่ไ ม่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การรั ก ษา เช่ น
เสื้อผ้ า ของใช้ ส่วนตัว)ได้ รับการสนับสนุน
งบจากสานักงานคุมประพฤติ(
รวม

6.141

737)0.0(

737

737

466.11

55,933.5)959)

53,227-59,573

2,908,543

ค่าห้ อง/ค่าอาหาร

ค่าเฉลีย่ ต่อวัน

อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึ กษาเรื่ อง “ค่ า ใช้ จ่ า ยในการฟื้ นฟู สมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบาบัด ของผู้ ป่วยและ
ครอบครัวโรงพยาบาลธัญญารักษ์อดุ รธานี” กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯที่มตี ่อขั้นตอนการดาเนินงาน
ทั้ง 4 กระบวนการ คือ ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจู น์ฯ ขั้นตอนการชะลอการฟ้ องฯ และขั้นตอนการฟื้ นฟู
สมรรถภาพฯ ผลที่ได้ จากการศึกษาสามารถนาไปเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ดังนี้
1.ข้ อมูลทั่วไปของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูส่วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงเยาวชน อายุเฉลี่ย 26.9 ปี ประกอบอาชีพรับจ้ างทั่วไป เป็ นวัยทางานที่ต้องพึ่งพายาเสพติด สถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาอยู่ท่รี ะดับประถมศึกษา ทาให้ ไม่สามารถประกอบอาชีพที่ม่นั คงได้ ส่วนใหญ่ใช้ ยาบ้ า มีสถานภาพในครัวเรือน
คือเป็ นบุตร
2.ค่ าใช้ จ่ายที่ผ้ ูเข้ ารับการฟื้ นฟู สมรรถภาพฯจะต้ องจ่ าย เช่ น อาหารและเครื่องดื่ม ค่ าประกันตัว ค่ าติดต่ อ
ราชการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยในขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯจะมีค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยที่สงู สุด เนื่องจากต้ องอยู่บาบัดฟื้ นฟู
เป็ นเวลา 120 วันส่วนค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่ได้ ทางานเมื่อสอบถามและใช้ เกณฑ์รายได้ ข้ันต่าของจังหวัดอุดรธานี
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คานวณแล้ ว พบว่า จากตั้งแต่เริ่มต้ นคือขั้นตอนการถูกควบคุมตัวถึงขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ มีค่าเฉลี่ย 45,450
บาท มีค่าต่าสุด 20,740 บาท ค่าสูงสุด 124,000 บาท
3.ค่ าใช้ จ่ายของครอบครัวของผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯที่เป็ นตัวเงินในขั้นตอนการชะลอการฟ้ องศาล
ดาเนินคดีมีค่าใช้ จ่ายด้ านประกันตัวเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าต่าสุด 10,000 บาท สูงสุด 30,000 บาท และค่าเสียโอกาสจาก
การทางานซึ่งต้ องมาดูแลและเกี่ยวช้ องกับผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูฯในขั้นตอนการฟื้ นฟูสมรรถภาพจะสูงที่สุดคือ 23,774.9
บาท เนื่องจากการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯใช้ เวลา 120 วัน
4.ค่าใช้ จ่ายด้ านการบาบัดรักษายาเสพติด ระยะเวลา 120 วัน ค่าใช้ จ่ายด้ านค่าห้ อง ค่าอาหารจะมีค่าใช้ จ่ายมาก
ที่สดุ เฉลี่ยคือ 36,011.5 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้ จ่ายด้ านการบาบัดรักษาในการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ เป็ นระยะเวลา 4เดือน
หรือ 120 วัน ค่าใช้ จ่ายจะมีค่าเฉลี่ย 55,913.5 บาท ซึ่งทางรัฐบาลได้ จัดสรรเงินบาบัดรักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพฯมาให้ กบั
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีเป็ นเงิน 14,000 ต่อคน )กรมคุมประพฤติ : 2554( และเมื่อคานวณถึงงบประมาณที่
ประเทศไทยต้ องสูญเสียไปในการบาบัด รักษา ฟื้ นฟูสมรรถภาพฯในปี 2559 มีผ้ ูเข้ ารับการฟื้ นฟูสมรรถภาพฯ จานวน
119,839 คน )ที่ม า :ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด : 2559( น ามาคู ณ กับ 55,913.5
เท่ากับ 6,700,617,926.5 บาท ซึ่งเป็ นมูลค่ามหาศาล
งานวิ จัย ที่เกี่ย วข้ อ งของ ธิโ สภิ ญ ทองไชย)2557(เรื่ อง ความสูญ เสีย ทางเศรษฐกิจ ของผู้ ป่วยที่เข้ า รั บการ
บาบัดรักษาการใช้ ส่งิ เสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557พบว่า กลุ่มผู้เข้ ารับการ
ฟื้ นฟูเป็ นเยาวชน ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้ าง มีความเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดมาก เป็ นวัยทางาน
และตลาดแรงงาน ความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภาพรวมมีมูลค่าสูงถึง 5,391,330 บาท ค่าเฉลี่ยในประชากร เท่ากับ
52,343.01 บาทต่อคน โดยความสูญเสียผลิตภาพเฉพาะตัวสูงที่สดุ ซึ่งเกิดจากการไปทางานไม่ได้ เนื่องจากถูกดาเนินคดี
และรับโทษ คิดเป็ นมูลค่ าทั้งสิ้น 3,432,375 บาท ค่ าเฉลี่ยในประชากรเท่ากับ 33,324.03 บาท รองลงมาคือ การ
สูญเสียอื่นๆ เช่น ทรัพย์สนิ เสียหาย ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินทางกฎหมาย ค่าปรับ/การรับโทษ ค่าทาขวัญ คิดเป็ นมูลค่าทั้ง
สิน 1,762,200 บาท มีค่าเฉลี่ยในประชากรเท่ากับ 17,108.74 บาทต่ อคน ส่วนค่ าสูญเสีย ผลิตภาพของสมาชิก ใน
ครอบครัวจากกการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล คิดเป็ นมูลค่า 115,387 บาท ส่วนงานวิจัยของจักรสันต์ เลยหยุด
เรื่อง ปี สุขภาวะที่เสียไปจากการใช้ ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ที่แสดงให้ เห็นว่า อายุของผู้ใช้ ยาเสพ
ติด ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 24.82 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสด อาชีพรับจ้ างทั่วไป รายได้ เฉลี่ยต่อวันมากกว่า 300 บาท รายได้ ของ
ญาติ มีมากกว่าวันละ 300 บาท งานวิจัยของ สุชาดา ภัยหลีกลี้) 2557( เรื่องความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการบริโภค
สุราที่มีต่อผู้บริโภคสุราในจังหวัดขอนแก่น ในรอบ 1 ปี มีมูลค่าสูงถึง 691.15 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.58 ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดขอนแก่นใน พ.ศ.2550 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจพบว่า ความสูญเสียผลิตภาพเฉพาะตัว
มากที่สุด รองลงมาคือ ความสูญเสียผลิตภาพสมาชิกครอบครัวและต้ นทุนตรงเพื่อการรักษาพยาบาลรายจ่ายมากที่สดุ
35,000 ค่าเฉลี่ยของความสูญเสียจากการดื่มสุราต่อผู้เคยดื่มคิดเป็ น 975 บาทค่าเฉลี่ยในประชากรเท่ากับ 502.91 บาท
ต่อคน ทรัพย์สนิ เสียหาย ประมาณ 500,000บาท เฉลี่ยประมาณ 900 บาทต่อคนความสูญเสียเกิดขึ้นในผู้ด่ มื ทุกระดับ
ความเสี่ยง กลุ่มเยาวชนเกิดความสูญเสียมากถึงร้ อยละ 31.8 ของความสูญเสียทั้งหมด งานวิจัยของปฐมพงษ์ บูรณวุฒิ
)2552( เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการบาบัดรักษาของผู้ติดยาเสพติด แสดงให้ เห็นว่ าระดับอายุ
วัยรุ่นเป็ นช่วงอายุท่มี ีความเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดมาก ประกอบกับเป็ นช่วงอายุท่จี าเป็ นต้ องได้ รับการศึกษา
ซึ่งหากเกี่ยวข้ องกับยาเสพติด จะส่งผลก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็ นวัยทางานที่ไม่พึงประสงค์ของ
สังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้น ถ้ าภาครัฐสามารถส่งเสริมการศึกษาให้ เยาวชนรวมถึงประชาชนทุกคน สามารถเข้ าถึง
การศึกษาและเกี่ยวกับยาเสพติดให้ โทษอย่างทั่วถึง รวมทั้งต้ องมีการส่งเสริมให้ มีความตระหนักรู้ถงึ ผลเสียของยาเสพติด
อย่างจริงจัง เพื่อเป็ นการป้ องกันไม่ให้ ยาเสพติด และพฤติกรรมการเสพยาเสพติด เป็ นปัญหาลุกลามต่อไปในอนาคตกลุ่ม
ผู้เข้ ารับการฟื้ นฟูเป็ นเยาวชน ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้ าง มีความเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดมาก เป็ น
วัยทางานและตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้ องกับการวิจัย จักรสันต์ เลยหยุด)2556( ปี สุขภาวะที่สญ
ู เสียไปและผลกระทบ
ด้ าน เศรษฐกิจ สังคม จากการใช้ ยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น ปี สุขภาวะที่สญ
ู เสียไป 6,818.57 ปี เฉลี่ยปี สุขภาวะที่สญ
ู เสีย
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ข้อเสนอแนะ
1.การเก็บข้ อมูลจากครอบครัว 1 คนซึ่งมีมากกว่านั้นทาให้ ไม่ร้ วู ่าจ่ายจริงๆเท่าไหร่
2.ค่าใช้ จ่ายของโรงพยาบาล มีความคาดเคลื่อนได้ )ได้ ข้อมูลมาจาก HosXp ค่าใช้ จ่ายอื่นๆยังไม่ได้ คดิ เช่น ค่า
นา้ ค่าไฟ ค่าเจ้ าหน้ าที่ ต้ นทุนที่แท้ จริงที่ไม่ได้ ยึดตาม HosHp ค่าเสียเวลา ภาระโรค
3.ควรจะศึกษาญาติทุกคนที่เกี่ยวข้ องกับคดี
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในโอกาสต่อไป
1.การออกแบบเพื่อรวบรวมข้ อมูลในโอกาสต่อไป ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการรับ
การการบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทั้งระบบสมัครใจและระบบบังคับบาบัด โดยแยกตามประเภท
ยาเสพติด คือ ยาบ้ า สารระเหย กัญชา และสุรา ทั้งในส่วนของหน่วยงานและผู้ตดิ ยาเสพติด โดยสารวจข้ อมูลด้ านต้ นทุน
ของหน่วยงานและเก็บข้ อมูลด้ านต้ นทุนในการรับบริการ
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ไปคนละ 1.76 ปี สุขภาวะที่สญ
ู เสียไปจากความเจ็บป่ วย 5,583.38 ปี เฉลี่ยคนละ 1.44 ปี สุขภาวะที่สญ
ู เสียไปจากการ
ตายก่อนวัยอันสมควร 921.70 ปี เฉลี่ยคนละ 0.24 ปี ชนิดยาเสพติดที่ใช้ กลุ่มผู้ใช้ ยาบ้ า ทีสขุ ภาวะที่สญ
ู เสียไปสูงสุด คือ
5,648.78 ปี ค่าเฉลี่ย 1.84 ปี รองลงมาคือสารระเหยและใบกระท่อมระดับความรุนแรง กลุ่มผู้ใช้ ยาเสพติด กลุ่มผู้ตดิ มี
ปี สุขภาวะที่สญ
ู เสียไปสูงสุดคือ 6,399.04 ปี ค่าเฉลี่ย 2.91 ปี รองลงมาคือ กลุ่มผู้ติดรุนแรงและกลุ่มผู้เสพหน่วยงานที่
เข้ าบาบัดรักษา พบว่า สนง.คุมประพฤติขอนแก่นมีปีสุขภาวะที่สญ
ู เสียไปสูงสุดคือ 2,627.55 ปี ค่าเฉลี่ย 2.01 ปี มนท
รัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์และคณะ )2551) ศึกษาผลกระทบด้ านเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ า
ต้ นทุนทางอ้ อมเป็ นต้ นทุนที่มีมูลค่ามากที่สดุ ร้ อยละ 95.8 ของต้ นทุนทั้งหมด ต้ นทุนที่มีมูลค่าสูงที่สดุ ได้ แก่ ต้ นทุนจาก
การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร 104,128 ล้ านบาท ร้ อยละ 65.7 ของต้ นทุนทั้งหมด ต้ นทุนจากการสูญเสียประสิทธิภาพใน
การทางานจากการขาดงานและการสูญเสียประสิทธิภาพขณะทางาน 45,464.6 ล้ านบาท ร้ อยละ 30.1ของต้ นทุนทั้งหมด
ต้ นทุนค่ารักษาพยาบาล 5,491 ล้ านบาท ร้ อยละ 3.5 ของต้ นทุนทั้งหมด ต้ นทุนทรัพย์สนิ ที่เสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
ทางบก 779 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ของต้ นทุนทั้งหมด ต้ นทุนเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายและการฟ้ องร้ องคดี
ความ 242 ล้ านบาท จาแนกเป็ นต้ นทุนที่เกิดขึ้นที่ศาล 156 ล้ านบาท และสถานีตารวจ 86 ล้ านบาท มูลค่ารวมคิดเป็ น
ร้ อยละ 0.2 ของต้ นทุนทั้งหมด งานวิจัยของ นาวิน แพทยานันท์ )2553) การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการรับ
การบาบัดผู้ติดยาเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ์ พบว่ า ผลการศึกษาการบาบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยในมีต้น ทุน
หน่วยงาน เฉลี่ยต่อผู้ป่วย 1 คน สูงกว่าการบาบัดแบบผู้ป่วยนอก โดยต้ นทุนหน่วยงานของการบาบัดรักษายาเสพติดแบบ
ผู้ป่วยใน เท่ากับ 13,146 บาท ส่วนต้ นทุนหน่วยงานของการบาบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกเท่ากับ 831.80 บาท
งานวิจัยของ อลิสา ศรีอรรคจันทร์ )2557) การวิเคราะห์ ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ป่ วยยาเสพติดงานผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ต้ นทุนรวม = 11,748,597.31 บาท/ปี ต้ นทุนรวมสูงสุดในกิจกรรมการติดตามผล =
2,489,083.41 บาทต่อปี ต้ นทุนกิจกรรมบาบัด = 2,319,127.38 บาทต่อไป ต้ นทุนต่าสุด กิจกรรมการตรวจรักษา
โดยแพทย์ = 149,870.32 บาทต่อปี กลุ่มบาบัด = 2,288.64 บาทต่อครั้งกลุ่มติดตามผล = 2,141.66 บาทต่อครั้ง
กลุ่มผู้ป่วยรับประทานยา 833.42 บาทต่ อครั้ง งานวิจัยของ พยอม ศรีกงพลี) 2554) การศึกษาต้ นทุนทางบัญชีการ
บาบัดรักษายาเสพติด ในระบบบังคับบาบัดของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น พบว่า ต้ นทุนการบาบัดรักษารวมทั้งสิ้น
= 18,294,590 บาท)ค่าแรง=13,055,958 บาท ค่าดาเนินการ=5,238,632 บาท(ต้ นทุนการบาบัดแบบผู้ป่วยนอกมี
ต้ นทุนให้ บริการ = 2,940 บาท ผู้ป่วยในบาบัดด้ วยยามีต้นทุนให้ บริการ = 146,806 บาท ฟื้ นฟูชายมีต้นทุนให้ บริการ =
40,420 บาท ฟื้ นฟูหญิงมีต้นทุนให้ บริการ = 31,027 บาท ต้ นทุนในการบาบัดยาบ้ า = 52,854.00 บาท )ต้ นทุนต่อ
หน่วย 244.69 บาท( ต้ นทุนในการบาบัดสารระเหย =161,863.00 บาท )ต้ นทุนต่อหน่วย 1,586.89 บาท(ต้ นทุนใน
การบาบัดกัญชา = 3,003.00 บาท )ต้ นทุนต่อหน่ วย = 231.00 บาท(ต้ นทุนในการบาบัดไอซ์ = 2,406 (ต้ นทุนต่อ
หน่วย 240.60 บาท(ต้ นทุนในการบาบัดสารเสพติดตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป )ต้ นทุนต่อหน่วย = 231 บาท(

647

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

2.ควรมีการประเมินความสูญเสียด้ านอื่นร่วมด้ วย เช่น การสูญเสียทรัพย์สนิ จากการถูกริบ สินค้ าและบริการที่ไม่
สามารถชาระค่างวดได้ เช่น รถยนต์ บ้ าน ภาระหนี้สนิ ที่ต้องชาระ การเสียโอกาสทางการศึกษา และการเสียโอกาสที่ไม่
สามารถประเมินได้ ด้วยเงิน เช่น คุณภาพชีวิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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