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The objective of this research was to evaluate cost – effectiveness of the steroids
screening program in traditional medicines using steroid test kit. The study method were
providing knowledge to Village Health Volunteer, VHV, about the danger of steroids in
traditional medicine, and group discussing on patterns of public relations of steroids screening
program. Later, the program was conducted during 1-31 May 2016 in Bansuan subdistrict,
Mueang Chonburi, Chonburi province. Total costs and outcomes were collected and
evaluated in societal perspective.
The findings revealed that public relation patterns proposed were using local voice
media powered by traditional wired intercoms, light signs and fabric banners for promotional
campaign and leaflets/flyers distribution to dissiminate knowledge via VHV. During one month
of the program operation, total costs of the program were 19,642.13 baht, which 18,393.79
baht were the government costs (93.6 percent) and 1,248.34 baht (6.4 percent) were the out
of pocket costs. For the outcomes, of 10 samples received, 3 samples showed positive
results for steroids test. Therefore, total costs per sample received were 1,964.21 baht and
total costs per steroid found were 6,547.38 baht. However, when comparing total costs of this
program to total expenditure of an inpatient who was treated from steroid side effects was
0.88. To sum up, the steroids screening program in traditional medicine at Bansuan
subdistrict, Mueang Chonburi, Chonburi province was cost effectiveness. These findings are
beneficial to population and community by related organizations can further implement an
effective consumer protection in their area.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สเตียรอยด์ เป็ นฮอร์ โมนชนิดหนึ่งที่มีความสาคัญในการควบคุมการทางานของระบบต่างๆ
ในร่ างกาย โดยควบคุมมาจากสมองไปยังต่อมหมวกไต เพื่อหลัง่ สารสเตียรอยด์ออกมา ร่ างกายจะ
นาไปใช้ในการควบคุมการทางานของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อเอาชี วิตรอด ส่ วน
สเตียรอยด์ที่มีการนามาใช้ในทางการแพทย์เป็ นยากลุ่ มคอร์ ติโคสเตี ยรอยด์ มีคุณสมบัติตา้ นการ
อัก เสบและกดภู มิ ต้า นทานของร่ า งกาย จึ ง เป็ นยาที่ มี ข ้อบ่ ง ชี้ ใ นการรั ก ษาโรคต่ า งๆ มากมาย
โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการอักเสบหรื อโรคที่มีการทางานที่ผดิ ปกติของระบบภูมิคุม้ กัน [1]
จากการนาสเตี ย รอยด์ไ ปใช้ในทางที่ ไม่ เหมาะสม โดยปนสารสเตี ย รอยด์ลงในยาแผน
โบราณ และยาสมุนไพร เพื่อให้เกิ ดผลการรักษาแบบครอบจักรวาล ในช่ วงแรกที่รับประทานยา
ผูป้ ่ วยจะมีความรู ้สึกว่ายาที่รับประทานนั้นสามารถรักษาอาการต่างๆได้ดี แต่เมื่อรับประทานเข้าไป
นานๆ จะเกิ ดผลข้างเคียงร้ ายแรงจากสเตียรอยด์ สารสเตียรอยด์ที่พบปนปลอมในยาแผนโบราณ
และยาจากสมุ นไพร มี 2 ชนิ ด ได้แก่ เดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) และ เพรดนิ โซโลน
(Prednisolone) [2] ซึ่ งทั้งสองชนิดนี้ จัดเป็ นยาควบคุมพิเศษ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาเหล่านี้ ได้แก่ มี
การสะสมไขมันโดยเฉพาะบริ เวณลาตัว ลาคอด้านหลังและเหนือกระดูกไหปลาร้า ผิวหนังบางลง มี
รอยแตกสี ม่วงแดงตามผิวหนังที่ตน้ ขาและหน้าท้อง หน้ากลม ทาให้เกิดโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิ ตสู ง หลอดเลือดแข็ง กระดูกพรุ น กล้ามเนื้ ออ่อนแรง แผลในกระเพาะอาหาร ตับอ่อนอักเสบ
ต้อกระจก ภูมิคุม้ กันลดลงทาให้ติดเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ แล้วยังกดการทางานของต่อมหมวกไต ซึ่ ง
ในบางรายที่รุนแรงอาจเกิดภาวะพร่ องฮอร์ โมนจากต่อมหมวกไตเฉี ยบพลัน ทาให้เกิดภาวะช็อกได้
ง่ายเมื่อร่ างกายมีภาวะเครี ยดจากสาเหตุอื่นเพียงเล็กน้อย [1] นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษา
ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยาเหล่านี้ไม่มีขอ้ บ่งใช้ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลก็มีค่าสู งถึง 15,253
บาทต่อราย [3] ซึ่ งเป็ นภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อผูป้ ่ วยและภาครัฐ
การปนปลอมสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและยาจากสมุนไพรเป็ นปั ญหาที่มีการสั่งสม
มายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั แม้วา่ จะมีการรณรงค์ ตรวจสอบ เฝ้ าระวังการใช้สเตียรอยด์
1
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ในทางที่ผดิ เช่นนี้จากหน่วยงานภาครัฐเพียงใดก็ตาม ก็ยงั พบประชาชนจานวนมากที่ได้รับอันตราย
จากการปนปลอมสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ จากข้อมูลการวิเคราะห์หาการปนปลอมของยาแผน
ปั จจุบนั ในผลิ ตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ตั้งแต่ปี 2547 – 2551 [2]
จานวน 963 ตัวอย่าง พบการปนปลอมยาแผนปั จจุบนั สู งถึง 253 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 26.3 ใน
จานวนนี้ ตัวยาที่มีการปนปลอมมากที่สุด คือ ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ คิดเป็ นร้อยละ 18.6 โดยตรวจ
พบ dexamethasone ร่ วมกับ prednisolone ในตัวอย่างเดียวกันถึง 105 ตัวอย่าง พบ dexamethasone
ชนิดเดียว 56 ตัวอย่าง และ prednisolone 18 ตัวอย่าง ซึ่ งสารสเตียรอยด์ที่มกั พบปนปลอมในยาแผน
โบราณรู ปแบบต่างๆ เช่ น ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาน้ า แคปซู ล ยาผง เป็ นต้น สอดคล้องกับผลการ
สารวจของศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ชลบุรี [4] ระหว่างปี งบประมาณ 2552 – 2553 ที่ดาเนินการ
เก็บตัวอย่างผลิ ตภัณฑ์ยาแผนโบราณในท้องตลาดของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ เพื่อทาการตรวจวิเคราะห์ จานวน
228 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีการใส่ สเตียรอยด์ร่วมกับยาแผนปั จจุบนั อื่น 32 ตัวอย่าง
คิดเป็ นร้อยละ 14 ของตัวอย่างทั้งหมด สาหรับตัวอย่างที่ได้รับจากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
และโรงพยาบาลตรวจพบสเตียรอยด์ 7 ตัวอย่างจากทั้งหมด 12 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 58 แสดงให้
เห็ นว่า ปั ญหาการปนปลอมสารสเตีย รอยด์ใ นยาแผนโบราณจึงยังคงเป็ นปั ญหาหนึ่ งในสังคมที่
เกิ ดขึ้นและสั่งสมมาอย่างยาวนาน ผลการศึ กษาดังกล่าวข้างต้น เป็ นตัวอย่างการสารวจการปน
ปลอมของ สเตี ย รอยด์ใ นยาแผนโบราณซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เ ป็ นการศึ ก ษาของหน่ วยงานภาครั ฐ การ
รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ ผลการศึกษาเหล่านี้ มกั เป็ นประโยชน์และเข้าถึงง่ายเฉพาะกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรื อผูส้ นใจจริ งจังเท่านั้น นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ได้เป็ นลักษณะของสรุ ปรายงานมิได้บ่งบอก
รายละเอียดตัวอย่างแต่ละตัว ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าการตรวจวิเคราะห์สเตียรอยด์ทาง
ห้องปฏิบตั ิการต้องเสี ยค่าใช้จ่ายตัวอย่างละ 1,500 บาท และต้องใช้เวลาตรวจ 15 วัน [5] ซึ่ งหาก
ประชาชนสงสั ย ว่ า ยาแผนโบราณที่ รั บ ประทานมี ส เตี ย รอยด์ ห รื อไม่ การส่ ง ตัว อย่ า งทาง
ห้องปฏิบตั ิการจะยุง่ ยากและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทันที จึงทาให้
ไม่มีประชาชนให้ความสนใจในการส่ งตัวอย่างยาแผนโบราณตรวจหาสเตียรอยด์
จากการดาเนิ นงานตามนโยบายวิทยาศาสตร์ การแพทย์สู่ชุมชน (Community Medical
Sciences: Com Med Sci.) [6] ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์และหน่ วยงานในสั งกัด
กรมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ที่ ต้องการพัฒนา ปรั บ เปลี่ ย นองค์ค วามรู ้ และเทคโนโลยีที่ มี อยู่ใ ห้
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและปั ญหาของชุ มชนแล้วนาเทคโนโลยีไปถ่ายทอด พร้อม
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ผสมผสานกับการบริ หารจัดการของชุ มชนเพื่อให้เกิ ดการพัฒนาเครื อข่ายในชุ มชนไปสู่ การดูแล
ความปลอดภัย ด้า นสุ ข ภาพ และคุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนและประเทศด้ว ยตัว เองอย่ า งยัง่ ยื น
ผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงานตามนโยบายวิทยาศาสตร์ การแพทย์สู่ชุมชน ก่อให้เกิดการขับเคลื่อน
ของภาคี เครื อข่ายในการบูรณาการเพื่อดาเนิ นการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของชุ มชนอย่างเป็ น
รู ปธรรม ก่อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงเชิ งนโยบายและได้นวัตกรรมใหม่ท้ งั ในส่ วนขององค์ความรู ้
และชุ ดทดสอบ เช่ น กรณี ตะกัว่ ในตู ้น้ าเย็นนาไปสู่ การประกาศห้ามใช้ตะกั่วในการบัดกรี หม้อ
ก๋ วยเตี๋ ยว และการให้ยุติการใช้ตูท้ าน้ าเย็นที่ใช้สารตะกัว่ บัดกรี ในโรงเรี ยนทัว่ ประเทศ การมีชุด
ทดสอบน้ ามันทอดซ้ า เพื่อประเมินความเสี่ ยงและการบริ หารจัดการการใช้น้ ามันทอดซ้ าที่ปลอดภัย
ดังนั้น นวัตกรรมชุ ดทดสอบต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นเหล่านี้ จึงกลายเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
สนับสนุนปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่สายงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากสามารถรู้ผลได้ในทันที ไม่
ต้องรอผลจากห้องปฏิบตั ิการ และทาให้สามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีปัญหาได้ทนั ท่วงที
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 – 2555 ขอบข่ายการดาเนิ นงานด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ของศูนย์
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ชลบุรีขยายขอบข่ายจากการถ่ายทอดองค์ความรู ้ชุดทดสอบด้านอาหารมาสู่
การดาเนิ น การถ่ า ยทอดองค์ค วามรู ้ ชุ ดทดสอบสเตี ย รอยด์ ช นิ ดอิ ม มู โนโครมาโตกราฟฟี ให้แ ก่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขในเขตจังหวัดรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองการดาเนิ นงานด้านการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคแก่ ห น่ วยงานภาครั ฐที่ มี ห น้า ที่ โ ดยตรงในการดู แลรั บ ผิดชอบการตรวจสอบเฝ้ าระวัง
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และหน่ วยงานภาครัฐอื่นๆ โดยบุคลากรที่
รับผิดชอบจะใช้ชุดทดสอบในการตรวจสอบเบื้องต้นการหาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ข้อดี
ของการนาชุดทดสอบสเตียรอยด์มาใช้ตรวจเบื้องต้นจะทาให้หาสเตียรอยด์สามารถตรวจได้ภายใน
ระยะเวลาประมาณ 20-25 นาที ช่วยลดระยะเวลาการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและสามารถนาไปใช้
งานในชุมชนที่มีการใช้ยาแผนโบราณที่อาจผสมสารสเตียรอยด์ได้
สิ่ งที่คาดหวังจากการดาเนิ นงาน เพื่อต้องการให้ประชาชนในพื้นที่สามารถรับประทานยา
แผนโบราณ โดยไม่เกิ ดผลข้า งเคี ยงจากการได้รับ สารสเตี ยรอยด์โดยไม่ มี ขอ้ บ่ งใช้ แต่จากการ
ดาเนินงานที่ผา่ นมา แม้วา่ จะมีโครงการถ่ายทอดองค์ความรู ้การใช้ชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข เพื่อให้นาไปใช้คุม้ ครองดูแลสุ ขภาพประชาชนในพื้นที่แล้วก็
ตาม ในทางปฏิ บตั ิ การดาเนิ นงานที่ ผ่านมาในเรื่ องของการตรวจสอบสารสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณในจังหวัดชลบุรี เป็ นการดาเนิ นงานเชิ งรับ โดยเน้นการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
กรณี มีการร้ องเรี ยน ในขณะที่ส ภาวะปกติ ย งั ไม่ มีการนาเอาชุ ดทดสอบสเตี ยรอยด์ไปใช้ในการ
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คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากยาแผนโบราณเป็ นผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพที่ มีกลุ่ มเป้ าหมายในการใช้ใ น
วงจากัด แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารซึ่ งประชาชนทัว่ ไปจาเป็ นต้องบริ โภค ทาให้ไม่อาจทราบได้
ว่าแท้ที่จริ งแล้ว พื้นที่ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีปัญหาการใช้ยาแผนโบราณ
ที่มีสเตียรอยด์หรื อไม่ ผูว้ ิจยั เห็ นว่าหากต้องการให้การดาเนิ นงานเพื่อตรวจสอบเฝ้ าระวังการปน
ปลอมสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณได้อย่างครอบคลุมทัว่ ถึ งและมีประสิ ทธิ ภาพต้องมีการวางแผน
และหาความร่ วมมือจากผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง จึงได้จดั ทาโครงการตรวจสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
โดยจะมีการวางแผนดาเนินการร่ วมกับพื้นที่ มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ ง
การดาเนินโครงการดังกล่าวจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิม่ มากขึ้น ทั้งในส่ วนของการดาเนิ นงานและ
ค่าชุ ดทดสอบ โดยผูว้ ิจยั คาดว่าผลสัมฤทธิ์ ที่จะเกิ ดขึ้นเป็ นการที่ประชาชนปลอดภัยจากการได้รับ
ผลข้างเคียงของสารสเตียรอยด์ ซึ่ งการดาเนิ นการที่ผา่ นมามีการวัดผลสัมฤทธิ์ ที่เป็ นการวัดเฉพาะ
จ านวนตัว อย่ า งยาแผนโบราณที่ ต รวจวิ เ คราะห์ ไ ด้ ไม่ ไ ด้เ ป็ นการวัด ผลลัพ ธ์ ใ นระยะยาวต่ อ
ประชาชน คื อ การลดอันตรายที่ เกิ ดขึ้ นหากบริ โภคยาแผนโบราณที่ มี ส ารสเตี ย รอยด์ใ นยาแผน
โบราณ ซึ่ งอาจทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องไม่สามารถประเมินได้วา่ สิ่ งที่ได้ดาเนิ นการมีประสิ ทธิ ภาพต่อการ
คุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคมากน้อยเพี ย งใด การศึ ก ษาความคุ ้มค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ข องการดาเนิ นงาน
โครงการเฝ้ าระวัง การใช้ส ารสเตี ย รอยด์ ใ นชุ ม ชน จึ ง เป็ นอี ก เครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ มี
ความสาคัญ ซึ่ งสามารถใช้ในการประเมินกิจกรรมที่ดาเนิ นการว่าเหมาะสมหรื อไม่ โดยเฉพาะการ
ต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับเป้ าหมายที่สัมฤทธิ์ ผล
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อประเมินความคุม้ ค่าของการจัดทาโครงการตรวจหาสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
โดยชุดทดสอบสเตียรอยด์
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ทาการศึกษาในเขตตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในช่วง
ปี พ.ศ. 2559 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนและประสิ ทธิผลของการจัดทาโครงการตรวจหา
สารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณโดยชุดทดสอบสเตียรอยด์
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการศึกษา
เป็ นข้อมูลเบื้องต้นต่อผูก้ าหนดนโยบายในการจัดทาโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณโดยใช้ชุดทดสอบ เพื่อใช้ในการกาหนดโยบายการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่
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คาถามงานวิจัย
โครงการตรวจสารสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์มีความคุม้ ค่า
หรื อไม่ ในมุมมองทางสังคม
นิยามศัพท์เฉพาะ
สเตียรอยด์ (steroids) หมายถึง เดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และเพรดนิโซโลน
(prednisolone)
ชุดทดสอบ (test kit) หมายถึง ชุดทดสอบสเตียรอยด์ เป็ นชุดทดสอบสารสเตียรอยด์
ชนิดอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Steroid Test Kit)
โครงการฯ หมายถึง โครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์
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กรอบแนวคิดในการศึกษา

◊

◊

ต้นทุนของเจ้าหน้าที่ ที่ดาเนินงานโครงการตรวจสาร
สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์
 ต้นทุนบุคลากร ได้แก่ เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ
 ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ค่าใช้จ่ายในจัดทาสื่ อการ
เผยแพร่ /โฆษณา/ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุที่ใช้
ในการตรวจ(ชุดทดสอบ)
 ค่าเสื่ อมราคา ยานพาหนะ ครุ ภณั ฑ์
ต้นทุนของประชาชน เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้า
ร่ วมโครงการได้แก่
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางนาตัวอย่างมาตรวจ
 ค่ายาแผนโบราณที่นามาตรวจ
 ค่าเสี ยโอกาสจากระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางนา
ตัวอย่างมาตรวจสเตียรอยด์

◊ ประสิ ทธิผลจากการดาเนินโครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณด้วยชุดทดสอบในการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มี
เป้ าหมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากการบริ โภคยา
แผนโบราณที่มีสเตียรอยด์ วัดจาก จานวนประชาชนที่ป้องกันได้
จากการบริ โภคยาแผนโบราณที่มีสเตียรอยด์
 โดยมี Immediate Outcome คือ จานวนยาแผนโบราณที่
ได้รับการตรวจหาสเตียรอยด์ในชุมชน และ
 มี Intermediate outcome คือ จานวนยาแผนโบราณที่ตรวจ
พบสเตียรอยด์ในชุมชน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ต้นทุน – ประสิ ทธิผลจาก
การดาเนินโครงการตรวจ
สารสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณโดยใช้ชุดทดสอบ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิเคราะห์ ตน้ ทุนประสิ ทธิ ผลของโครงการตรวจ
หาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ : กรณี ศึกษาตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีดงั นี้
1. ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับสเตียรอยด์ และอันตรายของสเตียรอยด์
2. ชุดทดสอบสเตียรอยด์
3. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
4. แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุน และการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิ ทธิ ผล
5. งานวิจยั อื่นที่เกี่ยวข้อง
1. ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับสเตียรอยด์ และอันตรายของสเตียรอยด์ [1,7,8]
ความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับสเตียรอยด์
คอร์ติโคสเตียรอยด์ (corticosteroids) หรื อที่เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า สเตียรอยด์ (steroids) เป็ น
ฮอร์ โมนชนิ ดหนึ่ งที่มีความสาคัญ ในการควบคุ มการทางานของระบบต่างๆ ในร่ างกาย มีท้ งั จาก
ธรรมชาติ โดยหลัง่ มาจากต่อมหมวกไตส่ วนนอก (adrenal cortex) และสังเคราะห์ข้ ึน เพื่อใช้
ในทางการแพทย์ โดยทัว่ ไปแล้ว คอร์ ติโคสเตียรอยด์แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มคือ mineralocorticoids และ
glucocorticoids
Mineralocorticoid ในธรรมชาติ ได้แก่ aldosterone มีฤทธิ์ ต่อสมดุลของน้ าและ electrolytes
ต่างๆ โดยควบคุ มการทางานของท่อไต ในภาวะที่ร่างกายมี aldosterone มากกว่าปกติจะทาให้
โซเดี ยมในเลื อดสู งขึ้น มีโพแทสเซี ยมในเลือดต่า ทาให้ร่างกายเกิดภาวะเป็ นด่าง alkalosis แต่ใน
ภาวะที่ร่างกายขาดฮอร์ โมนนี้ จะเกิ ดผลตรงกันข้าม โดยปริ มาณโซเดียมในเลือดต่า แต่มีปริ มาณ
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โพแทสเซียมในเลือดสู ง ร่ างกายเกิดสภาวะกรด ซึ่งถ้ามีฮอร์ โมนชนิดนี้สูงเป็ นเวลานานจะทาให้เกิด
ภาวะความดันโลหิตสู ง และเมื่อขาดฮอร์ โมนชนิดนี้จะทาให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่า
Glucocorticoids มีฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาที่หลายหลาย และส่ งผลต่อระบบต่างๆของร่ างกาย
มากกว่า mineralocorticoid ในร่ างกายฮอร์ โมนกลุ่มนี้ มี 2 ชนิดคือ hydrocortisone (cortisol) และ
cortisone โดยฤทธิ์ ทาให้ระบบต่างๆของร่ างกายทางานได้เป็ นปกติ มีผลต่อการ metabolism ของ
โปรตีน ไขมันและคาร์ โบไฮเดรต ระบบหัวใจหลอดเลือด กล้ามเนื้ อ ระบบภูมิคุม้ กัน เป็ นฮอร์ โมน
ต่อต้านความเครี ยด ทาให้สิ่งที่ มีชีวิตสามารถทนต่อภาวะเครี ยดจากสิ่ งกระตุน้ ที่ร้ายแรงหรื อจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้
จากการที่ corticosteroids มี ฤทธิ์ ต่างๆมากมาย โดยเฉพาะฤทธิ์ ต้านการอักเสบ และกด
ภูมิคุม้ กัน จึงได้มีการสังเคราะห์เพื่อนามาใช้ในทางการแพทย์ โดยมีการนามาใช้ในการวินิจฉัยโรค
เช่น การวินิจฉัยความผิดปกติของการทางานของต่อมหมวกไต ด้วยวิธี dexamethasone suppression
test การทดแทนการขาดฮอร์ โมนที่ เกิ ดจากความผิดปกติ ของต่อมหมวกไต ได้แก่ ภาวะ adrenal
insufficiency, Congenital Adrenal hyperplasia, Cushing’s syndrome และการนามาใช้เพื่อรักษา
โรคที่ ไม่ ได้เกิ ดจากความผิดปกติ ของต่ อมไร้ ท่ อ ได้แก่ อาการหอบหื ดหรื อโรคหลอดลมอุดตัน
เรื้ อรัง systemic lupus erythematosus (SLE) ข้ออักเสบรู มาตอยด์ (rheumatoid arthritis) ใช้รักษา
อาการแพ้ โรคผิวหนังที่เกิ ดจากการอักเสบต่างๆ มะเร็ งหรื อการติ ดเชื้ อบางชนิ ด การอักเสบของ
ดวงตา อาการบวมของสมอง โรคตับที่เกิ ดจากภูมิคุม้ กันผิดปกติ รักษาภาวะแคลเซี ยมในเลื อดสู ง
การปลูกถ่ายอวัยวะ และอื่นๆ
อันตรายของสเตียรอยด์
สเตียรอยด์สังเคราะห์ เป็ นสารที่ มีผลต่อระบบต่างๆในร่ างกายทุ กระบบ ดังนั้นการใช้ยา
สเตียรอยด์อย่างไม่ถูกต้อง อาจนาไปสู่ อนั ตราย เช่น กดภูมิคุม้ กันของร่ างกาย ทาให้ภูมิคุม้ กันลดลง
ทาให้ติดเชื้ อง่าย ทาให้แผลหายช้าและอาจลุกลามทัว่ ร่ างกายจนเกิดการติดเชื้ อเข้าในกระแสเลื อด
นอกจากนี้ ยงั บดบังอาการแสดงของโรคติดเชื้ อ กว่าจะตรวจพบ เชื้ อโรคก็ลุกลามรุ นแรงมากจนทา
ให้เสี ยชีวิต เยื่อบุในกระเพาะอาหารบางลงและยับยั้งการสร้างเนื้ อเยื่อกระเพาะอาหารใหม่ อาจทา
ให้กระเพาะอาหารทะลุ หรื อเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ กระดูกพรุ น แตกหักง่าย อันตราย
อย่างยิ่งโดยเฉพาะผูส้ ู งอายุ ระดับน้ าตาลในเลือดสู งขึ้น เป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยเบาหวานทาให้ไม่
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สามารถคุมระดับน้ าตาลได้ ระดับความดันโลหิตสู ง แต่ไม่มีอาการเตือน อาจทาให้เกิดเส้นเลือดใน
สมองแตก จนอาจเป็ นสาเหตุให้เกิดอัมพาตหรื ออัมพฤกษ์ได้ ผูต้ ิดสเตียรอยด์จะมี อารมณ์แปรปรวน
ง่าย เกิดจากการใช้สเตียรอยด์ในขนาดสู ง จะทาให้เกิดอารมณ์เป็ นสุ ข จึงทาให้ผใู ้ ช้ชอบใช้จนติดยา
ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆ อาจพบอาการที่เป็ นผลข้างเคียงจากยาตามมา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน นอนไม่หลับ
เบื่ออาหาร กระสับกระส่ าย ปวดศีรษะ หงุ ดหงิ ด เป็ นต้น อาการที่สาคัญอีกอาการหนึ่ง ซึ่ งเห็นได้
ชัดเจนจากการใช้สเตียรอยด์เป็ นระยะเวลานานๆ ได้แก่ คุชชิ่ง ซิ นโดรม (Cushing’s Syndrome) เกิด
จากการใช้สเตียรอยด์มากเกินในขนาดที่สูง ติดต่อกันนานกว่า 2 สัปดาห์ มีลกั ษณะที่สังเกตได้ คือ
ใบหน้ากลมคล้ายพระจันทร์ เรี ยกว่า moon face หรื อมีโหนกนู นขึ้นบริ เวณด้านหลังของต้นคอ
คล้ายอูฐ เรี ยกว่า buffalo hump และมีความอ้วนเกิดขึ้นกลางลาตัว (central obesity) เนื่องจากมีการ
สลายไขมันเพิ่มขึ้น ทาให้มีการกระจายของไขมันมาสะสมที่บริ เวณใบหน้า ด้านหลังของต้นคอ
และลาตัว ทาให้มีน้ าหนักตัวเพิ่มขึ้น เมื่อร่ างกายได้รับสารสเตียรอยด์เป็ นเวลานาน ร่ างกายจะหยุด
สร้างสเตียรอยด์ธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อผูใ้ ช้หยุดใช้ยาอย่างกะทันหันจะทาให้ร่างกายขาดสเตียรอยด์
อย่างฉับพลัน อาจเกิ ดภาวะช็ อก หมดสติ และเสี ย ชี วิตได้ นอกจากอันตรายจากสเตี ยรอยด์ใ น
รู ปแบบรับประทานแล้ว ยาหยอดตาที่ผสมสเตียรอยด์ หากใช้ต่อเนื่ องนานๆสามารถก่ อให้เกิ ด
อันตรายได้เช่นกัน โดยอาจทาให้เป็ น ต้อหิ น หรื อทาให้เลนส์ กระจกตาขุ่นเกิดเป็ นต้อกระจก หรื อ
ทาให้เกิดติดเชื้อที่ตาได้ง่าย อาจถึงขั้นตาบอดได้
ยาสเตี ย รอยด์ที่ พ บว่า น ามาใช้ใ นการปนปลอมในยาแผนโบราณคื อ เดกซาเมทาโซน
(dexamethasone) และเพรดนิ โ ซโลน (prednisolone) จัด เป็ นยาในกลุ่ ม คอร์ ติ โ คสเตี ย รอยด์
(corticosteroid) ซึ่ งเป็ นยาควบคุมพิเศษ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ยาควบคุมพิเศษ
ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 ในทางการแพทย์ใช้เป็ นยาต้านอักเสบและแก้แพ้ ใช้รักษาอาการ
แพ้ชนิดรุ นแรงหรื อเรื้ อรัง เช่น หอบหืด แพ้ยา โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง หรื อกลุ่มโรคออโตอิมมูน เช่น
อัณฑะอักเสบจากคางทูม โรคไตรั่ว (nephrotic) เอสแอลอี (Systemic Lupus Erythematosus, SLE)
เป็ นต้น ผูท้ ี่ใช้ยาชนิ ดนี้ ตอ้ งอยูใ่ นความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด เพราะหากได้รับติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลานานอาจทาให้เกิดอาการบวมน้ า กระเพาะอาหารทะลุ กระดูกพรุ น ภูมิคุม้ กันร่ างกายต่าทา
ให้ติดเชื้ อได้ง่ าย อาจเกิ ดโรคแทรกซ้อนที่ เป็ นอันตรายถึ งแก่ ชีวิตได้ นอกจากนี้ สานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศลงวันที่ 1 เมษายน 2550 เรื่ อง กาหนดให้ ยาเดกซาเมทา
โซน (dexamethasone) และเพรดนิ โซโลน (prednisolone) ชนิ ดรั บ ประทานต้องรายงานต่ อ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อติดตาม กากับ ดูแลการผลิต การนาเข้าและการขายส่ งยา
เดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนชนิดรับประทานเพื่อคุม้ ครองความปลอดภัยของผูใ้ ช้ยา
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ภาพที่ 1.2 โครงสร้างยาเดกซาเมทาโซน (dexamethasone) และเพรดนิโซโลน (prednisolone)
การปนปลอมสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศไทย จะเห็น
ได้จากการศึกษาวิจยั เป็ นจานวนมากเกี่ ยวกับการปนปลอมสเตี ยรอยด์ในยาแผนโบราณ ดังจะได้
กล่าวในภายหลัง รวมทั้งประชุ มสมัชชาสุ ขภาพแห่ งชาติครั้งที่ 7 ที่มีการนาเสนอประเด็นหารื อ
เรื่ องการจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุ ขภาพคนไทย [9] กล่าวถึง ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิ ตภัณฑ์
จากสมุนไพร ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ช่วงปี 2553-2557 ว่า พบการผสมสารสเตียรอยด์ 118
ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่าง 670 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 17.6
2. ชุ ดทดสอบสเตียรอยด์ [10]
ชุดทดสอบสเตียรอยด์ ที่ใช้ในการศึกษานี้ คือชุ ดทดสอบสารสเตียรอยด์เดกซ์ซาเมธาโซน/
เพร็ ดนิโซโลนที่ปนปลอมในยาแผนโบราณของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
(DMSc Steroid Test Kit) เป็ นชุดทดสอบชนิดอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี ใช้สาหรับตรวจเบื้องต้นหา
สารเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) และเพรดนิโซโลน (Prednisolone) พัฒนามาจากการตรวจ
โดยวิธี Enzyme – linked Immunosorbent assay (ELISA) มีหลักการอาศัยความเฉพาะเจาะจงในการ
จับ กันระหว่า งแอนติ เจน (antigen) กับ แอนติ บ อดี (antibody)
สารที่ มี สู ตรโครงสร้ างที่
เฉพาะเจาะจงต่อ antibody เท่านั้นจึงจะจับกันและทาปฏิกิริยากับสารที่ติดฉลากไว้บน antibody เกิด
เป็ นสารที่มีสีข้ ึนโดยสามารถอ่านผลได้ดว้ ยตาเปล่าจากสี ม่วงแดงที่ปรากฎบนเมมเบรน ชุดทดสอบ
มีความไวและความจาเพาะเจาะจง dexamethasone และ prednisolone สู ง โดยมีการตรวจสอบความ
ใช้ได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ จากงานวิจยั เมื่อทดสอบกับตัวอย่าง (n) จานวน 30 ตัวอย่าง
การหาความไวของชุ ดทดสอบ พบว่าปริ มาณต่าสุ ดที่สามารถตรวจวัดได้ (cut off) สาหรับเดกซาเม
ทาโซนคือ 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และสาหรับเพรดนิโซโลนคือ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า
ความถูกต้องของชุดทดสอบ (accuracy) เทียบเท่ากับวิธี thin – layer chromatography (TLC) ไม่พบ
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ผลบวกลวงหรื อลบลวง (n=200) การให้ผลบวกกับชุ ดทดสอบข้ามกันกับตัวยาอื่น (cross-reaction)
เฉพาะ betamethasone 100% แต่มี cross-reaction ต่อยาอื่นๆ น้อยกว่า 1.0% เนื่องจากโครงสร้าง
ของยา betamethasone และ dexamethasone เป็ น stereoisomer กัน ทาให้ยาสามารถจับกับ antibody
ที่อยู่บน membrane ของชุ ดทดสอบได้เช่ นเดี ยวกัน ชุ ดทดสอบมีความคงตัวที่อุณหภูมิห้อง การ
ตรวจโดยใช้ชุดทดสอบจึงเป็ นการตรวจเชิงคุณภาพที่มีความไว จาเพาะ ใช้ง่าย น่าเชื่ อถือ เหมาะที่
จะนามาใช้ในการตรวจเบื้องต้น แต่วิธีน้ ี ยงั มีขอ้ จากัด ได้แก่ ผลบวกที่เกิดขึ้นสามารถเกิ ดได้กบั ทั้ง
เดกซาเมทาโซนและเพรดนิ โซโลน จึงไม่สามารถบอกชนิ ดสารที่ตรวจพบได้ และอาจใช้ไม่ได้กบั
ยาแผนโบราณรู ปแบบน้ าที่อาจผสมแอลกอฮอล์หรื อตัวทาละลายอินทรี ย ์มากเกินไป ซึ่ งอาจทาลาย
เมมเบรนของชุดทดสอบได้
วิธีทดสอบ
1. ถ้าตัวอย่างเป็ นเม็ดหรื อลู กกลอน ให้บดเม็ดยาให้แตกละเอียด หรื อตัดให้เป็ นชิ้ นเล็กๆ
ตัก ตัว อย่า งหรื อ หยดตัว อย่ า ง(ของเหลว) ลงในหลอดทดสอบที่ ม ากับ ชุ ด ทดสอบ
ปริ มาณเท่ากับขีดสี น้ าเงินข้างหลอดทดสอบ(ขีดล่าง)
2. หยดน้ ายาจากขวดบรรจุน้ ายาละลายตัวอย่างลงในหลอดทดสอบที่ใส่ ตวั อย่างจนถึงขีดสี
แดง(ขีดบน) ปิ ดจุ ก เขย่า ให้เข้า กันอย่างน้อย 3 นาที ตั้ง ทิ้ง ไว้ให้ตกตะกอน ส าหรั บ
ตัวอย่างที่เป็ นของเหลวใส สามารถทดสอบได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งตั้งทิ้งไว้
3. นาชุ ดทดสอบออกจากซองบรรจุ วางชุ ดทดสอบบนพื้นราบที่ ส ะอาด ใช้หลอดหยด
ตัวอย่างที่อยูใ่ นซองชุ ดทดสอบดูดน้ ายาส่ วนใสโดยไม่ให้มีฟองอากาศหยดลงในหลุ ม
ทดสอบในลักษณะตั้งตรงจานวน 4 หยด
4. อ่านผลการทดสอบภายใน 10 – 15 นาที
การอ่านผล
ผลบวก ปรากฏแถบสี ม่วงแดงเพียงแถบเดียว บริ เวณตาแหน่ง C
แสดงว่า อาจมีการปนปลอม dexamethasone และ/หรื อ prednisolone ในปริ มาณมากกว่า
หรื อ เท่ากับ 1 และ 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามลาดับ
ผลลบ ปรากฏแถบสี ม่วงแดง 2 แถบ บริ เวณตาแหน่ง C และ T
แสดงว่า อาจไม่มี dexamethasone และ/หรื อ prednisolone ปนอยู่
หรื อมีในปริ มาณน้อยกว่าที่ชุดทดสอบสามารถตรวจสอบได้
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ภาพที่ 1.3 ผลการทดสอบสเตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบชนิดอิมมูโนโครมาโตกราฟฟี
ชุ ดทดสอบสเตียรอยด์ดว้ ยเทคนิ คอิมมูโนโครมาโทกราฟฟี มีจาหน่ายในราคา 55-65 บาท
ต่อชุ ดทดสอบ ขึ้นกับขนาดบรรจุต่อกล่อง มีค่าความไว ความถูกต้อง สะดวก และมีความง่ายของ
การใช้งานมากกว่าชุ ดทดสอบด้วยเทคนิ ค TLC ประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้ได้เองโดยไม่ตอ้ งใช้
ทักษะความชานาญจึ งเหมาะสมต่อการใช้งานในภาคสนาม และเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการ
ทางานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
3. ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับตาบลบ้ านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [11,12]
แต่เดิมตาบลบ้านสวนเป็ นพื้นที่ เกษตรกรรม ทานา ทาสวน เป็ นที่ราบลุ่ม มีคลอง ห้วย และ
หนองน้ า หลายแห่ง เช่น คลองยีร่ ัด ห้วยทวน หนองตาท้วม หนองแหน หนองกระทุ่ม และภายหลัง
ได้นาชื่อคลองและหนองน้ าต่างๆ มาเป็ นชื่อหมู่บา้ น ในพื้นที่ตาบลบ้านสวน จากนั้นมีประชากร มา
ตั้งรกรากอาศัยอยู่ และขยายถนนเป็ นถนนสายชลบุรี -บ้านบึง (ถนนเศรษฐกิจ) เมื่อมีความเจริ ญเข้า
มา ทาให้วิถีชีวิตผูค้ นเปลี่ยนไป ชาวนา ชาวสวน ขายที่ดินให้นายทุนเพื่อก่อสร้าง หมู่บา้ นจัดสรร
อาคารพาณิ ชย์ ห้องเช่า อาคารบ้านเรื อนได้เกิดขึ้น รวมถึงสถานศึกษา แหล่งธุ รกิจย่านการค้ามากขึ้น
เพราะอยู่ในเขตตัวเมื อง จังหวัดชลบุ รี ประชากรต่างถิ่ นได้อพยพเข้ามาอยู่จนกลื นคนพื้นบ้าน
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ชาวนาบางส่ วนดั้งเดิมได้เปลี่ยนเป็ นอาชี พเป็ น เจ้าของห้องเช่า อาคารพาณิ ชย์ หมู่บา้ นจัดสรรแทน
จึงมีประชากรย้ายเข้ามาอยูอ่ าศัย และประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างต่างๆมากมายหนาแน่น
เขตการปกครอง ตาบลบ้านสวน ประกอบด้วย
เทศบาล 1 แห่ง คือเทศบาลตาบลบ้านสวน ไม่มีองค์การบริ หารส่ วนตาบล (อบต.) มี
หมู่บา้ น 10 หมู่บา้ น 22 ชุมชน ได้แก่
หมู่ 1 บ้านหนองตะโก
หมู่ 2 บ้านหนองตาท้วม
หมู่ 3 บ้านห้วยทวน
หมู่ 4 บ้านสวนแขก
หมู่ 5 บ้านหนองกระทุ่ม
หมู่ 6 บ้านหนองแหน
หมู่ 7 บ้านเขามยุรา
หมู่ 8 บ้านเขาน้อย
หมู่ 9 บ้านบ่อบุญทอง
หมู่ 10 บ้านศาลาคู่
มีขอ้ มูลประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นของประชากร ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 ข้อมูลประชากร ครัวเรื อน และความหนาแน่นของประชากร พื้นที่ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2554-2556
ปี พ.ศ. จานวนประชากร(คน)
จานวนครัวเรื อน
ความหนาแน่นของประชากร
2554
60,490
34,404
3,230 คน/ ตร.กม.
2555
60,531
34,764
3,235 คน/ ตร.กม.
2556
62,309
35,360
3,329 คน/ ตร.กม.
โรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบลบ้ านสวน
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวนตั้งอยูท่ ี่ 110 หมู่ที่ 6 ถนนเศรษฐกิจ ตาบลบ้าน
สวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบ 32 ตารางกิ โลเมตร เริ่ มก่อสร้ างปี
2515 เนื้อที่ 3 งาน 20 ตารางวา บริ จาคที่ดินโดย คุณทาเนียบ สื บสงวน คุณเฉลา ทรัพย์สิน และ คุณ
อัญชลี ทรัพย์สิน เริ่ มสร้างเป็ นสถานี อนามัยชั้นสองในราคา 80,000 บาท สร้างตามแบบแปลน 356
ประชาชนบริ จาค 99,500 บาท และปรับปรุ งมาเป็ นสถานี อนามัยบ้านหนองแหน ตาบลบ้านสวน
และพัฒนามาเป็ นโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน ปี งบประมาณ 2552 และได้อาคาร
ใหม่ 3 ชั้น ตามแบบเลขที่ 9567 งบประมาณค่าเสื่ อม 5,089,000 บาท และในปี พ.ศ.2555 เป็ นศูนย์
สุ ขภาพชุมชนเมือง (โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลขนาดใหญ่) ของอาเภอเมืองชลบุรี ปั จจุบนั
(ปี พ.ศ. 2559) มีจานวนอสม. ในพื้นที่ 156 คน
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บทบาทหน้าที่ ของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล [13,14] มี 5 ด้าน ได้แก่ การส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ การควบคุมและป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสภาพ และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
โดยจัดการปั จจัยเสี่ ยงต่อสุ ขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ หัวใจ 4 ดวง ซึ่งถือเป็ นกลไก
หลักของการพัฒนาสุ ขภาวะของประชาชนในตาบล เป็ นการเดินหน้าด้วย 4 หลักสาคัญ คือ
หัวใจดวงที่ 1 โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล
1. ปรับภาพลักษณ์ (Logo / ป้ ายสัญลักษณ์)
2. จัดบุคลากรให้พร้อม (รพ. เดี่ยวมีบุคลากรอย่างน้อย 4 ตาแหน่ง ส่ วน รพ.
เครื อข่าย 7 ตาแหน่งต่อเครื อข่าย)
3. มีระบบข้อมูลและการเชื่ อมต่อกับ รพ.แม่ข่าย
4. มีคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.
หัวใจดวงที่ 2 อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.)
ผูท้ ี่มาช่วยทาหน้าที่ในหมู่บา้ น ชุมชน ตาบล คือ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจา
หมู่บา้ น (อสม.) อสม.เชี่ยวชาญ ทางานบริ การเชิงรุ ก ร่ วมกับ สหวิชาชีพ
หัวใจดวงที่ 3 มีแผนสุ ขภาพตาบล
1. มีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
2. เชื่อมโยงกองทุนสุ ขภาพตาบล
3. เพื่อเป็ นทิศทางเดินหน้างานสุ ขภาพของตาบลภายใต้แผนปฏิบตั ิงานของรพ.สต
และร่ วมกับอสม.
หัวใจดวงที่ 4 กองทุนสุ ขภาพตาบล
มีกองทุนจาก สปสช. บวกกับงบสมทบจาก อปท. เกิดกองทุนสุ ขภาพตาบล เพื่อ
มาช่วยดาเนินการตามแผนสุ ขภาพตาบลตามภารกิจของรพ.สต. และ อสม. ให้ดาเนินการ
ราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
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4. แนวคิดเกีย่ วกับต้ นทุน และการวิเคราะห์ ต้นทุนประสิ ทธิผล
แนวคิดเกีย่ วกับต้ นทุน [15,16,17]
การจัดแบ่งประเภทของต้นทุนมีได้หลายแบบ ยกตัวอย่างเช่น การแบ่งประเภทต้นทุนของ
Drummond และคณะซึ่งถูกอ้างถึงใน [15] ได้เสนอให้แบ่งเป็ น 3 กลุ่มคือ
1. การใช้ทรัพยากรในการดูแลสุ ขภาพ เช่น ทรัพยากรที่ใช้ในการดูแลที่โรงพยาบาล การ
ดูแลในชุมชน
2. การใช้ทรัพยากรของผูป้ ่ วยและครอบครัว เช่น การเดินทาง การขาดงาน
3. การใช้ทรัพยากรของภาคส่ วนอื่น เช่น สวัสดิการสังคม
การแบ่งประเภทต้นทุน อีกรู ปแบบหนึ่ งที่ได้รับความนิ ยมมาก สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท
ได้แก่
1. ต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ (direct medical cost) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ไปอัน
เนื่องมาจากการดาเนินมาตรการทางสุ ขภาพที่ทาการศึกษา ซึ่งครอบคลุมต้นทุนในการวินิจฉัย การ
รักษา การติดตามผล การฟื้ นฟู และการดูแลระยะสุ ดท้าย ทั้งในและนอกสถานพยาบาล
2. ต้นทุนทางตรงที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ (direct non - medical cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่าย
เองโดยผูป้ ่ วย สาหรับสิ นค้าหรื อบริ การที่นอกเหนื อการดูแลทางการแพทย์ เช่น การเดินทาง อาหาร
สิ่ งอานวยความสะดวก
3. ต้นทุนทางอ้อม (indirect cost) หมายถึง ผลิตภาพที่สูญเสี ยไปอันเนื่องมาจากการป่ วย
หรื อเสี ยชีวติ ไม่วา่ จะเป็ นการผลิตที่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม เช่น ผลิตภาพที่สูญเสี ยจาก
การขาดงานเพราะป่ วย พิการ
ยัง มี ตน้ ทุ นอี ก ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งอาจจัดอยู่ใ นต้นทุ นทางตรงที่ ไ ม่ ใ ช่ ท างการแพทย์ หรื อ
ต้นทุนทางอ้อม ได้แก่ ต้นทุนของการดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ(cost of informal care) หมายถึงการ
ดูแลผูป้ ่ วยโดยญาติ พี่น้อง หรื อเพื่อนบ้านโดยไม่มีการจ่ายค่าจ้าง ซึ่ งผูด้ ูแลต้องหยุดทางาน หยุด
พักผ่อนหรื อขาดกิจกรรมทางสังคม เวลาที่ผดู ้ ูแลเสี ยไป จะถูกประเมินในรู ปค่าเสี ยโอกาส
อนุรักษ์ ทองสุ โขวงศ์ [16] ได้อธิ บายถึงการแยกประเภทต้นทุน ในเรื่ องการบัญชีต้นทุนว่า
ต้ นทุน (Cost) หมายถึ ง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสี ยไปเพื่อให้ได้สินค้าหรื อบริ การ โดย
มูลค่านั้นจะต้องวัดเป็ นหน่วยเงิ นตราได้ จะลักษณะของสิ นทรัพย์ที่ลดลงหรื อหนี้ สินที่เพิ่มขึ้นก็ได้
ซึ่ งต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ จะให้ประโยชน์ในปั จจุบนั หรื อในอนาคต ต้นทุนใดที่เกิ ดขึ้นแล้วและกิ จการ
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ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว ต้นทุนนั้นจะถือเป็ น “ค่าใช้จ่าย” (Expenses) ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึงหมายถึ ง
ต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว สาหรับต้นทุนที่กิจการสู ญเสี ยไป แต่
จะให้ประโยชน์ในอนาคตเรี ยกว่า “สิ นทรัพย์” (Assets) โดยความหมายของต้นทุนมีหลายชนิ ดซึ่ ง
จะแตกต่างกันไปตามวัตถุ ประสงค์ของการนาไปใช้ ในกระบวนการวางแผนและตัดสิ นใจ การ
เลื อ กใช้ต้น ทุ น ที่ เ หมาะสมกับ สถานการณ์ ถื อ ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ สุ ด การน าต้น ทุ น ไปใช้ ผิ ด
วัตถุประสงค์ก็อาจทาให้การตัดสิ นใจผิดพลาดได้ ต้นทุนสามารถจาแนกได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
1. การจาแนกต้นทุนตามลักษณะส่ วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1.1 วัตถุดิบ ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถ
ระบุ ไ ด้อย่า งชัดเจนว่า ใช้ใ นการผลิ ตสิ นค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งในปริ ม าณและต้นทุ นเท่ า ใด และ
วัตถุดิบทางอ้อมหมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการผลิตสิ นค้า แต่ไม่ใช่วตั ถุดิบ
หลักหรื อวัตถุดิบส่ วนใหญ่
1.2 ค่าแรงงาน ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานต่าง ๆ ที่ จ่ายให้แก่ คนงานหรื อ
ลู ก จ้า งที่ ทาหน้าที่ เกี่ ยวกับ การผลิ ตสิ นค้า สาเร็ จรู ปโดยตรง และค่าแรงงานทางอ้อม หมายถึ ง
ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตสิ นค้า
1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต หมายถึ ง แหล่งรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิ ต
สิ นค้าซึ่ งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง
2. การจาแนกต้นทุนตามความสาคัญและลักษณะของต้นทุนการผลิต
2.1 ต้น ทุ นขั้น ต้น (Prime Costs) หมายถึ ง ต้น ทุ น รวมระหว่า งวัต ถุ ดิ บ ทางตรงและ
ค่ า แรงงานทางตรง ตามปกติ เ ราจะถื อ ว่า ต้นทุ นขั้น ต้นจะมี ค วามสั ม พันธ์ โ ดยตรงกับ การผลิ ต
รวมทั้งเป็ นต้นทุนที่มีจานวนมากเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตทั้งหมด
2.2 ต้นทุ นแปรสภาพ (Conversion costs) หมายถึ ง ต้นทุ นที่ เกี่ ยวกับแปรสภาพและ
เปลี่ยนรู ปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป ต้นทุนแปรสภาพจะประกอบด้วย
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต เมื่อกิจการมีการลงทุนในเครื่ องจักรมากขึ้น ค่าเสื่ อมราคา
ค่าซ่อมบารุ ง ซึ่ งจัดเป็ นค่าใช้จ่ายการผลิต ก็จะมีจานวนมากขึ้นตามไปด้วย
3. การจาแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กบั ระดับของกิจกรรม
3.1 ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ต้นทุนที่จะมีตน้ ทุนรวมเปลี่ยนแปลงไป
ตามสัดส่ วนของการเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรื อปริ มาณการผลิต
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3.2 ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ต้นทุนรวมที่มิได้เปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
การผลิ ตในช่ วงของการผลิ ตระดับหนึ่ ง แต่ตน้ ทุนคงที่ต่อหน่ วยก็จะเปลี่ ยนแปลงในทางลดลงถ้า
ปริ มาณการผลิตเพิ่มมากขึ้น
3.3 ต้นทุนผสม (Mixed Costs) หมายถึง ต้นทุนที่มีลกั ษณะของต้นทุนคงที่และต้นทุน
ผันแปรรวมอยู่ดว้ ยกัน ในช่ วงของการดาเนิ นกิ จกรรมที่มีความหมายต่อการตัดสิ นใจ โดยต้นทุ น
ผสมนี้จะแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ ต้นทุนกึ่งผันแปร เป็ นต้นทุนที่จะมีตน้ ทุนส่ วนหนึ่ งคงที่ทุกระดับ
ของกิ จกรรม และมี ตน้ ทุนอีกส่ วนหนึ่ งจะผันแปรไปตามระดับของกิ จกรรม เช่ น ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรสาร เป็ นต้น และต้นทุนกึ่งคงที่หรื อต้นทุนเชิ งขั้น ต้นทุนที่จะมีจานวนคงที่ ณ ระดับกิจกรรม
หนึ่งและจะเปลี่ยนไปคงที่ในอีกระดับกิจกรรมหนึ่ง เช่น เงินเดือน
4. การจาแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กบั หน่วยต้นทุน
4.1 ต้นทุนทางตรง (Direct cost) หมายถึ ง ต้นทุนที่ฝ่ายบริ หารสามารถที่จะระบุได้ว่า
ต้นทุนใดเป็ นของหน่วยต้นทุนใด
4.2 ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) หมายถึง ต้นทุนร่ วมที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถระบุได้
ว่าเกิ ดจากหน่วยต้นทุนใด โดยปกติแล้วต้นทุนทางอ้อมนี้ จะถูกแบ่งสรรให้แก่หน่ วยต้นทุนต่าง ๆ
ด้วยเทคนิ ควิธีในการจัดสรรต้นทุน (Allocation techniques) ซึ่ งโดยทัว่ ไปต้นทุนเกี่ยวกับการผลิ ต
นั้น ต้นทุนทางอ้อมก็หมายถึงค่าใช้จ่ายการผลิตของสิ นค้า
5. การจาแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต
5.1 ต้นทุนแผนกผลิต (Cost of production departments) คือ ต้นทุนต่างๆ เกี่ยวกับการ
ทางานของเครื่ องจักร คนงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในแผนกผลิตสิ นค้าของกิจการ
5.2 ต้นทุนแผนกบริ การ (Cost of service departments) คือ ต้นทุนต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตโดยตรงโดยทาหน้าที่ในด้านการบริ การให้แก่แผนกอื่น ๆ
6. การจาแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในกิจการ
6.1 ต้นทุนเกี่ ยวกับการผลิต (Manufacturing costs) เป็ นต้นทุนที่มีสัมพันธ์กบั การผลิ ต
ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต
6.2 ต้นทุนเกี่ยวกับการตลาด (Marketing costs) เป็ นต้นทุนเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการขาย
สิ นค้า หรื อบริ การ ค่าโฆษณา ค่านายหน้าพนักงานขาย
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6.3 ต้นทุนเกี่ยวกับการบริ หาร (Administrative costs) เป็ นต้นทุนที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการ
สั่งการ การควบคุม และการดาเนินงานของกิจการ รวมไปถึงเงินเดือนของผูบ้ ริ หารและพนักงานใน
แผนกต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับแผนกผลิต และแผนกขาย
6.4 ต้นทุนทางการเงิน (Financial costs) เป็ นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการจัดหาเงินทุน หรื อ
การบริ หารเงินทุนของกิจการ เช่น ค่าดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
7. การจาแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กบั เวลา
7.1 ต้นทุนในอดีต (Historical cost) หมายถึง ต้นทุนที่กิจการได้จ่ายไปจริ งตามหลักฐาน
อันเที่ยงธรรมที่ปรากฏ จานวนเงินที่กิจการได้จ่ายไปนั้นจึงถือเป็ นมูลค่าหรื อต้นทุนของสิ นค้าหรื อ
สิ นทรัพย์ของกิจการในอดีต
7.2 ต้นทุนทดแทน (Replacement cost) หมายถึ ง มูลค่า หรื อราคาตลาดปั จจุ บนั ของ
สิ นทรัพย์ประเภทเดียวกันกับที่กิจการใช้อยูก่ ล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือสิ นทรัพย์ที่กิจการเคยซื้ อมาในอดีต
ถ้าต้องการที่จะซื้ อใหม่ในขณะนี้จะต้องจ่ายเงินในจานวนเท่าไร
7.3 ต้นทุนในอนาคต (Future cost) หมายถึ ง ต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายที่กิจการคาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคต
8. การจาแนกต้นทุนตามลักษณะของความรับผิดชอบ
8.1 ต้นทุนที่ควบคุมได้ (Controllable cost) หมายถึง ต้นทุน หรื อค่าใช้จ่ายที่สามารถ
ระบุได้วา่ หน่วยงานใดหรื อบุคคลใดเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรง
8.2 ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Cost) หมายถึง ต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายที่ไม่
อยูภ่ ายใต้อานาจที่หน่วยงานหรื อผูบ้ ริ หารในระดับนั้น จะควบคุมไว้ได้
9. การจาแนกต้นทุนตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อตัดสิ นใจ
9.1 ต้นทุนจม เป็ นต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ (Unavoidable Cost) หรื อไม่สามารถที่จะทา
การเปลี่ยนแปลงได้ไม่วา่ ผูบ้ ริ หารจะทาการตัดสิ นใจอย่างไร
9.2 ต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้ (Avoidable Cost) เป็ นต้นทุนที่ประหยัดได้จากการตัดสิ นใจ
เลือกทางใดทางหนึ่ง
9.3 ต้นทุนเสี ยโอกาส (Opportunity Cost) คือ ผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์ที่กิจการจะ
ได้รับจากการตัดสิ นใจเลื อกทางเลื อกหนึ่ ง แต่ตอ้ งสู ญเสี ยไปจากการที่เลือกตัดสิ นใจอีกทางเลือก
หนึ่งแทน
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9.4 ต้นทุนส่ วนที่แตกต่าง (Differential Cost) หมายถึง ต้นทุนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งเกิ ด
จากการตัดสิ นใจเลื อกกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง โดยเปลี่ ยนแปลงในทางลดลงหรื อเพิ่ม ขึ้ นก็ไ ด้
(Decremental Cost หรื อ Incremental Cost) ต้นทุนประเภทนี้ มกั เกิ ดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
วิธีการปฏิบตั ิจากแบบเดิมมาเป็ นวิธีการปฏิบตั ิแบบใหม่
9.5 ต้นทุ นเพิ่มต่อหน่ วย (Marginal Cost) หมายถึ ง ต้นทุ นที่ จะเพิ่มขึ้ นจากการผลิ ต
เพิ่มขึ้นหนึ่ งหน่ วย ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับต้นทุนส่ วนเพิ่ม (Incremental Cost) แต่ตน้ ทุนเพิ่มต่อ
หน่วยเป็ นการพิจารณาส่ วนที่เพิ่มจากการเพิ่มการผลิตเพียง 1 หน่วย
การกาหนดต้นทุนรวมของผลผลิต
ต้นทุนต่อหน่วย (unit cost) หมายถึง ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการให้บริ การ 1 หน่วยของ
การให้บริ การ [17]
ต้นทุนทางตรง (total direct cost, TDC) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทางตรงทั้งหมด ตามคาจากัด
ความของกรมบัญชี กลาง หมายถึ ง ต้นทุ นที่ เกี่ ย วข้องซึ่ ง ระบุ ศูนย์ต้นทุ นได้ ณ เวลาบันทึ กบัญชี
ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรง(labour cost, LC), ต้นทุนค่าวัสดุ (material cost, MC) และต้นทุนค่า
ลงทุน(capital cost, CC)
TDC =
LC + MC + CC
ต้นทุนค่าแรง หมายถึง เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าจ้าง
ประจา ค่าจ้างชัว่ คราว เงิ นเดื อน/เงิ นตอบแทนพนักงานราชการ เงิ นรางวัลประจาปี เงิ นช่ วยเหลื อ
บุตร
ต้นทุนค่าวัสดุ หมายถึง ค่าใช้สอยต่างๆ ค่าซ่อมครุ ภณั ฑ์ สิ่ งก่อสร้าง ค่าจ้าง จ้างเหมาบริ การ
ค่าธรรมเนียม ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ค่าชดเชยค่างานเสี ยหาย
ต้นทุนค่าลงทุน หมายถึง ต้นทุนค่าเสื่ อมราคาประจาปี ของอาคารสิ่ งก่อสร้าง ครุ ภณ
ั ฑ์และ
อุปกรณ์ ค่าตัดจาหน่าย โดยคิดตามสัดส่ วนพื้นที่การใช้งาน

20

การคิดค่ าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน [18,19]
การคิดค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน ตามพระราชกฤษฏีกา ออกตามความในประมวลรัษฏา
กร ว่าด้วยหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน ฉบับที่ 145 พ.ศ. 2527 ระบุไว้ในมาตรา 4
ว่า
1. วิธีเส้นตรง (straight line method) ใช้สาหรับทรัพย์สินที่ให้ผลตอบแทนสม่าเสมอ
เท่าๆ กันตลอดอายุการใช้งาน การคานวณค่าเสื่ อมราคาจึงกาหนดอัตราคงที่ เช่น การ
หักสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาอายุการใช้งาน หรื อจานวนหน่ วยผลผลิ ต หรื อกาหนด
เป็ นอัตราร้อยละของมูลค่าต้นทุนเป็ นต้น ให้คานวณหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคา
ของทรั พ ย์สิ น ตามวิ ธี เ ส้ น ตรงตามระยะเวลาที่ ไ ด้ท รั พ ย์สิ น นั้น มาในแต่ ล ะรอบ
ระยะเวลาบัญชี ใน อัตราไม่เกิ นร้ อยละของมูลค่าต้นทุ น ตามประเภทของทรั พย์สิน
ดังต่อไปนี้ แต่ถา้ ตามวิธีการบัญชี ซ่ ึ งกิ จการได้ใช้อยู่หักต่ ากว่าอัตราดังกล่าวก็ให้หัก
เพียงเท่าอัตราตามวิธีการทางบัญชีที่ใช้อยูน่ ้ นั
1.1 อาคาร
อาคารถาวร
ร้อยละ 5
อาคารชัว่ คราว
ร้อยละ 100
1.2 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่ งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นสู ญไปได้ ร้อยละ 5
1.3 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่ งสิ ทธิ การเช่า
กรณี ไม่มีหนังสื อสัญญาเช่ าหรื อมีหนังสื อสัญญาเช่ าที่มีขอ้ กาหนดให้ต่อ
อายุการเช่ากันได้ต่อๆ ไป ร้อยละ 10
กรณี มี ห นัง สื อ สั ญ ญาเช่ า ที่ ไ ม่ มี ข ้อ ก าหนดให้ ต่ อ อายุ ก ารเช่ า ได้ห รื อ
ข้อกาหนด ให้ต่ออายุการเช่าได้เพียงระยะเวลาอันจากัดแน่นอน ร้อยละ 100 หารด้วยจานวนปี อายุ
การเช่าและอายุที่ต่อได้รวมกัน
1.4 ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในกรรมวิธี สู ตร กู๊ดวิล เครื่ องหมายการค้า สิ ทธิ
ประกอบกิจการตามใบอนุญาต สิ ทธิ บตั ร ลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น
กรณี ไม่จากัดอายุการใช้ ร้อยละ 10
กรณี จากัดอายุการใช้ ร้อยละ 100 หารด้วยจานวนปี อายุการใช้
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1.5 ทรั พ ย์สิ น อย่า งอื่ น ซึ่ งโดยสภาพของทรั พ ย์สิ น สึ ก หรอหรื อ เสื่ อ มราคาได้
นอกจากที่ดินและสิ นค้า ร้อยละ 20
นอกจากนี้ ยังมีวธิ ี การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงอื่นๆ เช่น
การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาตามวิธีชวั่ โมงการทางาน เช่น เครื่ องบิน เป็ นต้น
2. วิธีหกั ค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาลดลง (declining method) ใช้สาหรับทรัพย์สินที่ให้
ผลตอบแทนในปี แรกสู งกว่าเนื่องจากมีประสิ ทธิ ภาพ (capacity) สู ง ได้แก่
2.1 วิธีผลบวกจานวนปี อายุการใช้ทรัพย์สิน (sum of the year’s digit method)
2.2 วิธียอดคงเหลือลดลง (declining balance method/ the constant percentage of
declining – book – value method)
2.3 วิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (double declining balance method) ซึ่ งมีอตั ราการ
หักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาในปี แรกเป็ นสองเท่าของอัตราวิธีเส้นตรง และสาหรับปี ถัดไปให้หกั
ตามอัตราสองเท่าดังกล่าว โดยคานวณจากมูลค่าต้นทุนส่ วนที่เหลือในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ใน
รอบระยะเวลาบัญชีสุดท้ายของอายุการใช้ของทรัพย์สินดังกล่าว จะหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคา
โดยรวมจานวนมูลค่าต้นทุนส่ วนที่เหลื ออยู่ ทั้งหมดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ใช้กบั ทรัพย์สินทุกประเภท
เว้นแต่รถยนต์นงั่ หรื อรถยนต์โดยสารที่มีที่นงั่ ไม่เกิน 10 คน
สาหรับวิธีการหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สินโดยวิธีอื่นดังกล่าว ซึ่ งมีอตั รา
การหักค่าสึ กหรอและค่าเสื่ อมราคาไม่เท่ากันในแต่ละปี ระหว่าง อายุการใช้ทรัพย์สินนั้นจานวนปี
อายุการใช้ของทรั พย์สินเพื่อการหักค่าสึ กหรอ และค่าเสื่ อมราคาต้องไม่น้อยกว่า 100 หารด้วย
จานวนร้อยละของอัตราค่าสึ กหรอค่าเสื่ อมราคาตามวิธีเส้นตรงที่กาหนด ข้างต้นเช่นทรัพย์สินอย่าง
อื่นต้องมีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 100 หารด้วย 20 = 5 ปี อาคารต้องไม่นอ้ ยกว่า 100 หารด้วย 5 =
20 ปี
แนวคิดเกีย่ วกับประสิ ทธิผล [15,20,21]
ตามคู่ มื อ การประเมิ น เทคโนโลยี ด้า นสุ ข ภาพส าหรั บ ประเทศไทย [15] ได้อ้า งถึ ง
ความหมายประสิ ทธิ ผลทางคลินิกและประสิ ทธิ ผล ของArchie Cochrane ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบาด
วิทยาของอังกฤษ ได้ให้คาจากัดความของคาว่า ประสิ ทธิ ผลทางคลินิก (efficacy) เป็ นที่มาตรการให้
ผลดี มากกว่าผลเสี ยมากน้อยเพียงใดในสถานการณ์ อุดมคติ เป็ นการตอบคาถามว่าได้ผลหรื อไม่
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ส่ วนประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) เป็ นที่ ม าตรการให้ผ ลดี ม ากกว่า ผลเสี ย มากน้อยเพี ย งใดใน
สถานการณ์ ปกติตามเวชปฏิ บัติด้านการดูแลสุขภาพ การตอบคาถามว่าได้ผลหรื อไม่ในทางปฏิ บัติ
ประเภทของผลลัพธ์ [20,21] ซึ่งใช้วดั ประสิ ทธิผลที่ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์และ
สาธารณสุ ขมีการแบ่งได้หลายประเภท สาหรับผลลัพธ์ที่นิยมประเมินแบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1) ผลลัพธ์ทางคลินิก (clinical outcome) 2) ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic outcome)
และ 3) ผลลัพธ์ทางมนุษยธรรม (humanistic outcome)
ผลลัพ ธ์ ท างคลิ นิ ก คื อ ผลลัพ ธ์ ที่ ไ ด้จ ากการตรวจวินิ จ ฉัย การรั ก ษาพยาบาล สามารถ
แบ่งเป็ นประเภทย่อยๆ ได้แก่ ผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นทันที (immediate outcome) ผลลัพธ์ที่เป็ นตัวแทน
(intermediate outcome ) ผลลัพธ์สุดท้าย (final outcome)
ผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ คือ เช่ น ผลลัพธ์ที่วดั ได้ในรู ปค่าใช้จ่าย เช่ น ต้นทุนที่ประหยัด
ได้จากการไม่ตอ้ งรักษาการเจ็บป่ วย
ผลลัพธ์ทางมนุ ษยธรรม คือผลลัพธ์ที่เป็ นนามธรรม ไม่สามารถวัดโดยตรงเป็ นค่าใช้จ่าย
เช่น ความพึงพอใจของผูป้ ่ วย หรื อ คุณภาพชีวติ (Quality of life)
การวิเคราะห์ ต้นทุนประสิ ทธิผล (Cost – effectiveness analysis, CEA) [15]
เป็ นวิธีที่ใช้เปรี ยบเทียบทางเลื อกที่มีประสิ ทธิ ผล (effectiveness) หรื อประสิ ทธิ ผลทาง
คลินิก (efficacy) ที่แตกต่างกัน ต้นทุนจะคิดคานวณเป็ นหน่ วยของเงิ น ส่ วนผลที่ได้จะวัดเป็ นผล
ทางคลินิกหรื อวัดเป็ นหน่วยอื่น วิธี CEA เป็ นวิธีการประเมินความคุม้ ค่าทางการแพทย์ที่มีผใู ้ ช้กนั
มากที่สุด มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจ โดยมุ่งหวังให้มีผลลัพธ์ทางสุ ขภาพสู งสุ ด
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด สามารถนา CEA มาใช้ในการเปรี ยบเทียบทางเลือกที่มีผลลัพธ์
เหมือนกัน หรื อเปรี ยบเทียบทางเลือกที่มีวตั ถุประสงค์ต่างกันแต่มีผลลัพธ์เหมือนกัน
การวิเคราะห์ CEA มีทางเลือก 2 ทาง คือ ทางเลือก1 และทางเลือก2 ที่นามาเปรี ยบเทียบกัน
โดยมี E1 และ E2 เป็ นประสิ ทธิ ผล และมีตน้ ทุนเป็ น C1 และ C2 ตามลาดับ การรายงานผลการ
วิเคราะห์ CEA ได้ 2 แบบคือ
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1. อัตราส่ วนต้นทุนประสิ ทธิ ผล (cost – effectiveness ratio, CER) เปรี ยบเทียบทางเลือก
ต่างๆ โดยการอาศัยค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยของประสิ ทธิ ผล
CER1 =

C1 / E1 เปรี ยบเทียบกับ CER2 =

C2 / E2

ทางเลือกที่มีค่า CER ต่าสุ ด เป็ นทางเลือกที่คุม้ ค่าสุ ด
2. อัตราส่ วนต้นทุนประสิ ทธิ ผลส่ วนเพิ่ม (incremental cost – effectiveness ratio, ICER)
เปรี ยบเทียบแต่ละทางเลือก โดยอัตราส่ วนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเทียบกับประสิ ทธิ ผลที่เพิ่มขึ้น
ICER =

(C1 – C2) / (E1 – E2)

ทางเลือกที่มีค่า ICER ต่าสุ ด เป็ นทางเลือกที่พึงประสงค์ เพราะแสดงถึงการได้หนึ่งหน่วย
ของประสิ ทธิ ผลที่เพิ่มต้นทุนเพียงเล็กน้อย
ข้อดีของ CEA คือ สามารถใช้กบั ผลลัพธ์ข้ นั กลางได้ ซึ่ งเป็ นผลลัพธ์ทางสุ ขภาพที่ชดั เจน
และไม่ตอ้ งใช้ทรัพยากรมากนักในการวิเคราะห์ เนื่ องจากวัดผลลัพธ์ได้จากประสิ ทธิ ผลทางคลินิก
และไม่มีการปรับคุณภาพชีวติ สามารถแปลผลได้
ข้อเสี ยของ CEA ได้แก่
1. การวัดประสิ ทธิ ผลหลักของทางเลือกอาจแตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถนามา
เปรี ยบเทียบทางเลือกที่แตกต่างกันได้
2. CEA ไม่สามารถวัดค่าเสี ยโอกาสของการลงทุนให้กบั ทางเลือกใหม่ได้
3. ในความเป็ นจริ ง ทางเลื อ กด้า นสุ ข ภาพมัก มี ผ ลลัพ ธ์ จ านวนมาก ผลลัพ ธ์
บางอย่างอาจสาคัญมากกว่าผลลัพธ์อื่น จึงต้องเลือกผลลัพธ์น้ นั มาใช้ตดั สิ นใจ
การวิเคราะห์ ความไวของผลลัพธ์ (Sensitivity analysis) [15]
เนื่องจากความแตกต่างของบริ บทของระบบสุ ขภาพและเศรษฐกิจ การนาผลการศึกษาของ
ที่หนึ่งไปใช้ในที่อื่นๆ ทาให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) จึง
เป็ นการตรวจสอบอิทธิ พลของความไม่แน่ นอนที่ เกิ ดขึ้ นกับตัวแปรต่างๆและสมมติฐานที่ศึกษา
และจัดการกับ ความไม่ แน่ นอนที่ มี ผ ลต่ อการเปลี่ ย นแปลงของผลลัพ ธ์ อย่า งเป็ นระบบ วิธี ก าร
วิเคราะห์ความไว มี 2 แนวทาง ได้แก่
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1. Non – probabilistic หรื อ deterministic sensitivity analysis เป็ นการวิเคราะห์ความไว
แบบไม่อาศัยความน่ าจะเป็ น แบ่งเป็ น 1) one – way sensitivity analysis วิเคราะห์โดยการ
เปลี่ ยนแปลงค่าตัวแปรทีละตัวและให้ตวั แปรอื่ นคงที่ การเปลี่ ยนแปลงตัวแปรจะใช้ช่วงข้อมูลที่
เป็ นไปได้ เช่น ค่าต่าสุ ด-สู งสุ ด พิสัย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นวิธีที่ไม่ซบั ซ้อนจึงมีการใช้อย่าง
แพร่ หลาย ข้อเสี ยคือได้ค่าที่ต่ากว่าความเป็ นจริ ง 2) extreme scenario analysis โดยกาหนดตัวแปร
ให้สะท้อนค่าผลลัพธ์ที่ตอ้ งการศึกษา ทั้งที่ดีที่สุดและแย่ที่สุด วิธีน้ ีอาจให้ค่าความไม่แน่นอนสู งกว่า
ความเป็ นจริ ง 3) two – way sensitivity analysis วิเคราะห์ทีละสองตัวแปร โดยแสดงความผันแปร
ของการวิเคราะห์หรื อค่า ICER บนแกนตั้ง และความผันแปรของตัวแปรที่ 1 บนแกนนอน ตัวที่ 2
บนเส้นในแนวขนานกับผลลัพธ์จากค่าอ้างอิง
2. Probabilistic sensitivity analysis (PSA) วิเคราะห์โดยแปรผันค่าของตัวแปรทีละหลาย
ตัวพร้อมกัน โดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทา Monte Carlo simulation สุ่ มค่าของตัวแปรซ้ า
หลายๆครั้ง การสุ่ มค่าเป็ นไปตามการแจกแจงของข้อมูลที่ได้กาหนดสมมติฐานไว้
5. งานวิจัยอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
สถานการณ์ หรือความชุ กของตัวอย่ างยาแผนโบราณทีม่ ีสารสเตียรอยด์
จากการสื บค้นข้อมูลของผูว้ ิจยั พบการศึกษา วิจยั ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรื อความชุ ก
ของยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์จานวนมาก จึงได้ยกตัวอย่างการศึกษาพอสังเขป ดังนี้
การตรวจหาสเตี ย รอยด์ ใ นยาแผนโบราณและยาสมุ น ไพร ของภาควิ ช าเภสั ช เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี 2542-2543 [22] จานวน 232 ตัวอย่าง พบสเตียรอยด์ 65 ตัวอย่างคิดเป็ น
ร้อยละ 28.0 โดยเป็ นเพรดนิ โซโลน เดกซาเมทาโซน และเพรดนิ โซโลนผสมกับเดกซาเมทาโซน
คิดเป็ นร้อยละ 12.0, 10.8 และ 5.2 ตามลาดับ
ในปี 2548 – 2550 อาภัย มาลินี [23] ทาการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณใน
ชุมชน อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตานี โดยมีการตรวจสอบหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่พบใน
งานวิจยั ด้วย พบว่า มีสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 30 ตัวอย่างจากจานวน 60 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อย
ละ 50 ของตัวอย่าง เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่พบสเตียรอยด์ พบว่า ร้อยละ 80 ระบุสรรพคุณแก้
ปวดเมื่อย และร้อยละ 20 ระบุสรรพคุณหอบหืด ภูมิแพ้
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การสารวจของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ในปี 2547-2551 [2] ทาการสารวจการปนปลอม
ยาแผนปั จจุบนั ในผลิ ตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรโดยเก็บตัวอย่างจากประชาชนทัว่ ไป โรงพยาบาลที่
ผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษาจากพิษสเตียรอยด์ และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด จานวน 963 ตัวอย่าง
พบว่ามีการปนปลอมสเตียรอยด์ 179 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 18.6 และในปี 2553 [24] พบว่ามีการ
ปนปลอมตัวยาเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลน ซึ่งเป็ นสเตียรอยด์ 2 ชนิดที่พบในยาแผนโบราณ
จานวน 53 ตัวอย่างจาก 302 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 17.5 มีการศึกษาอีกครั้งในปี 2557 [9] โดย
รวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ต้ งั แต่ปี 2553-2557 พบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่มี
ทะเบียนยา จานวน 118 ตัวอย่าง จากจานวนทั้งสิ้ น 670 ตัวอย่าง (ร้อยละ17.6)
นันทนา กลิ่ นสุ นทรและคณะ [25] ศึก ษาปริ มาณสารสเตี ยรอยด์ ที่ ปลอมปนในยาจาก
สมุนไพรเขตพื้นที่สาธารณสุ ข 4,5 พบว่า ตัวอย่างยาจากสมุนไพรในเขตพื้นที่สาธารณสุ ข 4, 5
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ทั้งหมด 626 ตัวอย่าง พบการปนปลอมสารสเตียรอยด์ จานวน 136
ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 21.7
ปี 2551 ดวงทิพย์ อรัญดรและคณะ [26] ทาการศึกษาเรื่ องการปนปลอมของสารสเตียรอยด์
เพรดนิโซโลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทาการสุ่ ม
เก็บตัวอย่างในช่วงเดือนสิ งหาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 รวมทั้งสิ้ น 200 ตัวอย่าง จากแหล่ง
จาหน่าย จานวน 54 ร้าน พบการปนปลอมสารเพรดนิโซโลนและเดกซาเมทาโซน 4 ตัวอย่าง คิด
เป็ นร้อยละ 2 ของตัวอย่างทั้งหมด โดยกลุ่มยาที่มีความเสี่ ยงในการตรวจพบว่ามีการปนปลอมของ
สเตียรอยด์ คือ กลุ่มยาที่มีสรรพคุณแก้ปวดเมื่อยและแก้อกั เสบ
การสารวจของศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ชลบุรี ปี 2552 – 2553 [4] ที่ดาเนิ นการเก็บ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณในท้องตลาดของจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี
สระแก้ว นครนายก ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการ เพื่อทาการตรวจวิเคราะห์ จานวน 228 ตัวอย่าง
ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีการใส่ สเตียรอยด์ร่วมกับยาแผนปัจจุบนั อื่น 32 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ
14 ของตัวอย่างทั้งหมด สาหรับตัวอย่างที่ได้รับจากสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดและโรงพยาบาล
ซึ่ งเป็ นตัวอย่างที่มีการคาดการณ์มาก่อนส่ งตรวจว่ามีความเสี่ ยงสู งที่จะตรวจพบสเตียรอยด์ ผลการ
ตรวจ พบ 7 ตัวอย่างจากทั้งหมด 12 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ58 ของตัวอย่างที่ได้รับ
ในปี 2557 ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิ และคณะ [27] ทาการศึกษาเรื่ อง การทดสอบเบื้องต้นของ
การปลอมปนสเตีย รอยด์ในยาผง ยาลูก กลอน ยาเม็ด ยาน้ า และยาแคปซู ล ในชุ มชน
กรุ งเทพมหานคร จานวน 100 ตัวอย่าง พบว่ามีตวั อย่างที่คาดว่ามีสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 23
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ตัวอย่าง (ร้อยละ 23) ซึ่ งทั้งหมดเป็ นยาชนิ ดเม็ด (ร้อยละ41.07 ของยาเม็ดทั้งหมด 56 ตัวอย่าง)
ลักษณะยาเม็ดที่คาดว่ามีสเตียรอยด์ปลอมปนที่พบมากคือ ยาเม็ดรู ปทรงกระบอกสี น้ าตาล และยา
เม็ดรู ปทรงกระบอกสี แดงเข้ม ความถี่ในการใช้ยาเม็ดที่คาดว่ามีสเตียรอยด์ปลอมปนของผูเ้ ข้าร่ วม
การศึกษาส่ วนใหญ่คือ 1 - 2 ครั้งต่อเดือน สาเหตุการใช้ท้ งั หมดคือ เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย
นอกจากการศึกษาวิจยั ยังพบมีขอ้ มูลการแจ้งเตือนภัยการพบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
เพื่อสื่ อสารความเสี่ ยง เฝ้ าระวังอันตรายต่อสุ ขภาพในลักษณะของจดหมายข่าว หรื อเวบไซต์ต่างๆ
ยกตัวอย่างเช่น เอกสาร สสจ.เชี ยงใหม่เตือนภัยสุ ขภาพ [28] ที่กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัช
สาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชี ยงใหม่ จึงได้รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
อันตรายที่ มีการระบาดในจัง หวัดเชี ยงใหม่ ในจานวนนี้ มี การแจ้งเตื อนภัยสเตี ยรอยด์ในพื้นที่ 4
ตัวอย่าง
สถานการณ์ หรือความชุ กของการเจ็บป่ วยทีม่ ีสาเหตุจากสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ
ความชุกของการเจ็บป่ วยโดยมีสาเหตุมาจากการใช้สเตียรอยด์โดยไม่มีขอ้ บ่งใช้ เท่าที่ผวู ้ ิจยั
สื บค้นได้ มี 2 การศึกษาได้แก่ การศึกษาของรัชตะ รัชตะนาวินและคณะ และการศึกษาของสุ ชาดา
กาบินและคณะ โดยมีสรุ ปการศึกษาดังนี้
การศึกษาของ รัชตะ รัชตะนาวินและคณะ [29] เรื่ อง ความชุ กของปั ญหาทางคลินิกที่เกิ ด
จากการใช้ยาสเตียรอยด์ปะปนโดยไม่มีขอ้ บ่งใช้ทางการแพทย์ พบว่า ภาพรวมประชาชน1,000 คน
มีปัญหาทางคลินิกจากการใช้สเตียรอยด์ ที่ไม่เหมาะสมประมาณ 93 คน(93/1,000) และมีอตั ราการ
ตายจากการใช้ส เตี ย รอยด์ที่ ไ ม่เหมาะสมร้ อยละ 6.4 ปั ญหาทางคลิ นิก เช่ น รู ปร่ า งหน้า ตาที่
เปลี่ ยนแปลงไปแบบคุ ชชิ่ ง(Cushing’s syndrome) (48/1,000), การเปลี่ยนแปลงทางเมตะบอลิก
(metabolic disorders) (43/1,000), การกดการทางานของต่อมหมวกไตซึ่ งส่ งผลต่อระบบการทางาน
ของฮอร์ โมน (adrenal insufficiency) (9/1,000), โอกาสติดเชื้ อและเลือดออกในทางเดินอาหารเป็ น
4.8 และ 3 เท่าของผูท้ ี่ไม่ได้รับสเตียรอยด์ ปั ญหาดังกล่าวกระจายในทุกภาคของประเทศ (ภาคเหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ตะวันออกและใต้ 100, 61, 96, 101, 131 ต่อ 1,000 คน ตามลาดับ)
และการศึกษาของ สุ ชาดา กาบินและคณะ [30] ศึกษารู ปแบบการค้นหา คัดกรอง ส่ งต่อ
วินิจฉัย และรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยที่ได้รับสเตียรอยด์ โดยใช้วิธีวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วม
(Participatory Action Research-PAR) การจัดการสเตียรอยด์โดยเครื อข่ายชุมชน พื้นที่รพ.สต.หนอง
คูใหญ่ อาเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรี สะเกษ พบว่าจากจานวนกลุ่มประชากรเป้ าหมายที่มีอายุระหว่าง
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20-80 ปี ทั้งหมด1,628 ราย พบจานวนผูป้ ่ วยที่มีประวัติการได้รับสเตียรอยด์ในชุ มชน ในช่วงเวลา 3
เดือนที่ผา่ นมา จานวน 68 ราย คิดเป็ นร้อยละ 4.10 จากการคัดกรอง ได้ส่งตัวผูป้ ่ วยจานวน 9 ราย มา
ที่โรงพยาบาลบึงบูรพ์ เพื่อให้แพทย์ตรวจร่ างกาย เมื่อส่ งตรวจ serum cortisol แล้ว วินิจฉัยว่าเป็ น
Cushing’ s syndrome จานวน 1 ราย และอีก 1 รายเกิดทั้ง Cushing’ s syndrome และ Adrenal
insufficiency
ค่ าใช้ จ่ายจากการรักษาทีม่ ีสาเหตุจากสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ
จากการทบทวนงานวิจยั เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจาก สเตียรอยด์
พบ การศึกษาเดียว โดยเพชรรัตน์ พงษ์เจริ ญสุ ขและคณะ [3] เรื่ องต้นทุนทางตรงจากการใช้ยาส
เตียรอยด์โดยไม่มีขอ้ บ่งใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย พบว่า ผูป้ ่ วย 744 ราย ที่เข้ารับการรักษาตัว
ในหอผูป้ ่ วยอายุรกรรมในโรงพยาบาลศูนย์จานวน 9 แห่ งทัว่ ประเทศ ช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ –
กรกฎาคม 2546 และได้รับผลยืนยันทางห้องปฏิ บตั ิการว่าเป็ นผลมาจากยาสเตียรอยด์ และเข้ารับ
การรักษาโดยมีสเตียรอยด์เป็ นสาเหตุของความเจ็บป่ วย มีวนั นอนจริ งเฉลี่ยรายละ 7.67 วัน และมีค่า
รักษาพยาบาลรวม 10.91 ล้านบาท หรื อเฉลี่ยรายละ 15,253 บาท ส่ วนผูป้ ่ วยที่มารักษาตัวด้วยสาเหตุ
อื่ นแต่ พบมี ก ารใช้ส เตี ย รอยด์ ต้องพัก รั ก ษาตัวนานขึ้ น 2.19 วัน และมี ค่า รั ก ษาพยาบาลเฉลี่ ย
ประมาณ 4,455 บาท

บทที่ 3
วิธีดาเนินการศึกษา
การวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุด
ทดสอบสเตียรอยด์: กรณี ศึกษาตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวธิ ี การศึกษาวิจยั
แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
1 การหารู ปแบบโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
2 การดาเนินการโครงการ ชุมชนปลอดภัยจากการใช้ยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์ เพื่อ
ตรวจหาสารสเตียรอยด์
3 การประเมินต้นทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์
ในแต่ละระยะมีรายละเอียดการศึกษาดังนี้
ระยะที่ 1 การหารู ปแบบโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
การศึกษาระยะที่ 1 ใช้การประชุมกลุ่มระดมความคิดเห็น เพื่อหารู ปแบบของการดาเนิน
โครงการตรวจหาสเตียรอยด์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจ ัย เชิ ญ เจ้า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานคุ ้ม ครองผู ้บ ริ โ ภคของต าบลบ้า นสวน อ.เมื อ ง
จ.ชลบุรี ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บา้ น(อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ ม
สุ ขภาพตาบลบ้านสวน จานวนทั้งหมด 24 คน เข้าร่ วมประชุ มเพื่อหาแนวทางการประชาสัมพันธ์
ก่อนดาเนินโครงการจริ ง จานวน 2 ครั้ง โดย
ครั้ งที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ.2558 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
กับอสม.ในเรื่ องของสเตี ยรอยด์ ความสาคัญของการจัดทาโครงการตรวจหาสเตี ยรอยด์ในพื้นที่
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ตาบลบ้า นสวน และระดมความคิ ดเห็ น ของอสม.ซึ่ ง เป็ นผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านในพื้ นที่ ถึ ง วิธี ก ารดาเนิ น
โครงการดัง กล่ า ว ทั้ง นี้ การประชุ ม เริ่ ม จากผูว้ ิจยั นาเสนอถึ ง อันตรายของสเตี ย รอยด์ที่ ผ สมใน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณเพื่อให้ทราบ
ถึงที่และความสาคัญของผลที่เกิ ดขึ้นจากการใช้ยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์ จากนั้นประชุ ม
ระดมความคิ ด เห็ น เพื่ อ หาแนวทางการให้ ค วามรู ้ ก ั บ ประชาชนในต าบลบ้ า นสวน และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้า ร่ วมโครงการโดยให้ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม เขีย นความคิดเห็ นลงใน
กระดาษหรื อแสดงความคิดเห็นทางวาจา เพื่อนามากาหนดรู ปแบบของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์
ว่าควรใช้วธิ ี การใดที่เหมาะสมทั้งในด้านของการให้ความรู ้และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ข้อดี
และข้อจากัดของวิธีที่เลือกใช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมแจกแจงตามความถี่ และนาเสนอ
ผลสรุ ปรู ปแบบของโครงการและวิธีการประชาสัมพันธ์ เพื่อสรุ ปการดาเนินโครงการที่เหมาะสม
ครั้งที่ 2 เป็ นการสรุ ปการหารู ปแบบการดาเนินงาน โดยนาเอาข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้จากการ
ประชุ มครั้ งที่ 1 มาพิจารณาร่ วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ ยวข้องว่าวิธีการใดเหมาะสม มี ความ
เป็ นไปได้ที่จะนามาใช้จริ ง การประชุมครั้งที่ 2 มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน โดยละเอียดดังนี้
1. คัดเลือกวิธีการให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์โครงการจากบทสรุ ปความคิดเห็นของ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมในวันที่ 24 สิ งหาคม 2558 โดยใช้วิธีการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
ตามอันดับที่มีผเู้ ลือกมากที่สุด และผูท้ ี่ร่วมดาเนินโครงการประเมินว่าสามารถทาได้
2. สร้างสื่ อสาหรับใช้ในการให้ความรู ้และประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับวิธีที่คดั เลือกไว้
3. ประชุม ซักซ้อม ทาความเข้าใจ และกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานกับ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี (เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจ) และเป็ นผูว้ ิจยั
มี ห น้า ที่ อ ธิ บ ายให้ ค วามรู ้ แ ก่ อ สม. ก่ อ นด าเนิ น โครงการ ในเรื่ องความรู ้ ท วั่ ไปและ
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อันตรายของสเตียรอยด์ ลักษณะตัวอย่างที่ มกั พบว่ามี การใส่ สารสเตียรอยด์ ซึ่ งเป็ น
ตัวอย่างยาแผนโบราณที่ควรเก็บมาตรวจวิเคราะห์ การกรอกข้อมูลรายละเอียดตัวอย่าง
และข้อมู ล ผูส้ ่ ง ตรวจ กรณี ที่ ค นในพื้ นที่ ฝ ากตัวอย่า งมาตรวจ และผูว้ ิจยั เป็ นผูต้ รวจ
ตัวอย่างในโครงการนี้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน มีหน้าที่คอยช่วยเหลือการ
ทางานของอสม. และช่ วยติ ดต่อประสานงานกับอสม. หรื อเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ ยวข้อง
เก็บรวบรวมตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ในแต่ละอาทิตย์
ส่ วนอสม. มีหน้าที่ช่วยให้ความรู ้ เบื้องต้น เกี่ ยวกับอันตรายของสเตียรอยด์ และ
ลัก ษณะตัวอย่า งยาแผนโบราณที่ เสี่ ย งต่ อการปนปลอมสเตี ย รอยด์ ประชาสั มพัน ธ์
โครงการและเก็บตัวอย่างพร้อมข้อมูลรายละเอียดตัวอย่าง กรณี คนในบ้านที่รับผิดชอบ
ฝากตัวอย่างมาตรวจสอบหาสเตียรอยด์ โดยการดาเนิ นงานครั้ งนี้ จะมี ค่ าจ้า งเก็ บ
ตัวอย่าง อสม. ที่สามารถเก็บตัวอย่างยาแผนโบราณต้องสงสัย ตัวอย่างละ 50 บาท
ระยะที่ 2 การดาเนินการโครงการ ชุมชนปลอดภัยจากการใช้ยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์ เพื่อ
ตรวจหาสารสเตียรอยด์
ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ในระยะที่ 1 โดยกาหนดระยะเวลาการดาเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่
1- 31 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลา 1 เดือน มีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
1. การกาหนดสถานทีใ่ นการตรวจวิเคราะห์
เนื่ องจากพื้ นที่ ตาบลบ้า นสวนมี หมู่ บ ้า นจานวน 10 หมู่ บ้าน จึ ง ก าหนดจุ ดบริ ก ารตรวจ
วิเคราะห์สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของประชาชน จานวน 2 จุด
คือ
1.1 จุ ดบริ ก ารโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน เป็ นจุ ดให้บ ริ ก ารตรวจ
วิเคราะห์หลัก โดยหากมีการฝากตัวอย่างยาแผนโบราณมากับอสม. จะทาการเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ไว้ที่รพ.สต. จากนั้นผูต้ รวจจะเดิ นทางไปตรวจยาแผนโบราณที่ เก็บรวบรวมไว้ อาทิตย์ละ 1 ครั้ ง
นอกจากนี้ ยังได้ต้ งั จุ ดบริ การรู ้ ผ ลทันที เป็ นเวลาครึ่ งวัน รวมจานวนครั้ ง ที่ ตอ้ งเดิ นทางไปตรวจ
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หาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ณ จุดบริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวนทั้งสิ้ น 5
ครั้ง
1.2 ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็ นจุดตรวจบริ การแบบรู้ผลทันที
โดยผูต้ รวจเดินทางไปจุดตรวจนี้จานวน 1 ครั้ง ใช้ระยะเวลาการดาเนินงาน ครึ่ งวัน
2. การดาเนินโครงการด้ วยสื่ อความรู้ และประชาสั มพันธ์ ทเี่ ตรียมขึน้ 3 รู ปแบบ คือ
2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการโดยใช้เสี ยงตามสาย ของเทศบาลเมืองบ้านสวน
โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ตอนเช้า 08.00น. และตอนเย็น 18.00น. ของทุกวัน ใช้
ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ โดยเฉลี่ย วันละ 3 นาที เรื่ อง การให้บริ การตรวจสเตียรอยด์ฟรี
ด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่สงสัยว่าอาจมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ โดยให้ประชาชนที่
สนใจ นาตัวอย่างยามาตรวจได้ที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน หรื อผ่านทางอสม. ตัว
แทนที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่
2.2 การใช้ป้ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดทาป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์โครงการ มอบให้ประธานอสม. ทั้ง 10 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 1
ผืน เพื่อนาไปติดไว้ที่จุดคัดกรองปกติในชุมชน หรื อติดในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ชดั เจน และ
ใช้ป้ายไฟวิง่ ประชาสัมพันธ์ในเขตตาบลบ้านสวน วันละครึ่ งชัว่ โมง
2.3 การแจกแผ่นพับให้ความรู้พร้อมใบปลิวโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ พร้อมกับ
การให้ความรู้อสม. สาหรับให้อสม. สอนชาวบ้าน
โดยการน าแผ่ น พั บ ให้ ค วามรู้ เ รื่ องสเตี ย รอยด์ ใ นยาแผนโบราณพร้ อ มใบปลิ ว
ประชาสัมพันธ์โครงการไว้ตามจุดคัดกรองต่างๆ ประจาหมู่บา้ น ได้แก่ รพ.สต. บ้านสวน และไว้
กับตัวแทน อสม. ทั้ง 10 หมู่บา้ น หมู่บา้ นละ 100 ชุด ทั้งนี้ ก่อนดาเนิ นโครงการ ได้จดั การบรรยาย
ความรู ้ ท ั่วไปเกี่ ย วกับ สเตี ย รอยด์ โดยจะเป็ นการให้ ค วามรู ้ เบื้ องต้น เช่ น สเตี ย รอยด์คื อ อะไร
อันตรายจากการใช้ยาแผนโบราณที่มีสเตียรอยด์ อาการข้างเคียงจากสเตียรอยด์ที่มองเห็ นได้ชัด
วิธีการตรวจหาสเตียรอยด์ดว้ ยสุ ดทดสอบโดยการสาธิ ต จัดให้มีการปฏิบตั ิจริ งเพื่อให้เห็นถึงความ
ยากง่ายของการใช้ชุดทดสอบ การอธิ บายลักษณะของตัวอย่างยาแผนโบราณที่น่าจะมีสเตียรอยด์
สาหรับเป็ นประโยชน์ในการให้ขอ้ มูลประชาชนที่สนใจและเป็ นประโยชน์ต่อการเก็บตัวอย่างมา
ตรวจหาสเตียรอยด์ การอธิ บายวิธีการเก็บข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างลงในแบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
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ผูส้ ่ งตรวจ กรณี ที่ลูกบ้านนามาฝากไว้สาหรับตรวจหาสเตียรอยด์และสามารถตอบคาถามลูกบ้าน
เกี่ยวกับโทษของการใช้ยาแผนโบราณที่มีสเตียรอยด์และการใช้ชุดทดสอบอย่างง่ายๆได้
ระยะที่ 3 การประเมินต้นทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์
เก็บรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการจัดโครงการฯ
เพื่อนามาใช้ ประเมินต้นทุนจากการจัดโครงการเทียบกับประสิ ทธิ ผลที่ได้
การประเมินต้นทุนประสิ ทธิผล ประกอบด้วย
1. ข้ อมูลต้ นทุน ทาการเก็บข้อมูลต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 1 เดือนที่ดาเนิน
โครงการฯ ด้วยแบบเก็บรวบรวมข้อมูล โดยต้นทุนที่ใช้ประเมินเป็ นต้นทุนรวมของ ต้นทุนของ
เจ้าหน้าที่รัฐ และต้นทุนของประชาชน ซึ่ งแต่ละต้นทุนประกอบด้วย
1.1 ต้นทุนของเจ้าหน้าที่รัฐ
1.1.1 ต้นทุนค่าแรง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนบุคลากร เป็ น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงาน
บุ ค ลากร ได้แ ก่ เจ้า หน้า ที่ โ รงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลบ้า นสวนสาธารณสุ ข ที่
รับ ผิดชอบงานคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ก ารแพทย์ที่ 6 ชลบุ รี อาสาสมัคร
สาธารณสุ ขตาบลบ้านสวน
การคานวณต้นทุนค่าแรง คานวณจาก การนาเงิ นเดื อน ค่าตอบแทน/ เงิ นประจาตาแหน่ ง
เงินสวัสดิ การอื่ นๆ ซึ่ งได้มาจากแบบเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุ น มาคู ณกับ สัดส่ วนงานคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคเทียบกับงานทั้งหมดในแต่ละเดือน(เปอร์ เซ็นต์) คูณด้วยสัดส่ วนของงานโครงการฯเทียบ
กับงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในช่วงระยะเวลาที่ดาเนินโครงการ(เปอร์เซ็นต์)
สัดส่ วนของงานและค่าตอบแทนต่างๆ ได้จากการซักถามผูป้ ฏิบตั ิงานโดยตรง
ต้นทุนค่าแรง = (ค่าตอบแทนทั้งหมดต่อเดือนต่อคน * จานวนคน)* สัดส่ วนของงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคต่องานทั้งหมด(%)* สัดส่ วนงานโครงการฯต่องานคุม้ ครองฯ(%)
ต้นทุนค่าแรงภาครัฐ = ค่าแรงเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ+ ค่าแรงเจ้าหน้าที่รพ. + ค่าแรงอสม.
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1.1.2 ต้นทุ นค่ า วัส ดุ และค่า ใช้จ่ายอื่ นๆ ในการดาเนิ นโครงการ โดยใช้แบบเก็ บ
รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็ นต้นทุนที่เป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดาเนิ นโครงการ
ตรวจ สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
การคานวณต้นทุนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดาเนิ นโครงการ โดยการรวมค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้แก่ ค่าวัสดุสานักงาน ค่าน้ ามันรถ ค่าสื่ อประชาสัมพันธ์ ค่าชุ ดทดสอบ ค่าเก็บ
ตัวอย่าง ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางมาตรวจตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจวิเคราะห์ แบ่งเป็ น
1.1.2.1 ค่าใช้จ่า ยที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง ได้แก่ ค่ ากระดาษ ค่าใบปลิ วประชาสัม พันธ์
โครงการ ค่าแผ่นพับให้ความรู ้ ค่าป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์ ค่าชุดทดสอบ ค่าจ้างเก็บตัวอย่าง
ค่ากระดาษ ใบปลิ วประชาสัมพันธ์ ฯ แผ่นพับ ป้ ายผ้า เก็บค่าใช้จ่ายจริ งจากการ
จัดทาสื่ อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อใช้แจกให้แก่ตวั แทนอสม. ทั้ง 10 หมูบ่ า้ น
ค่าชุดทดสอบ ขนาดบรรจุกล่องละ 10 ชุ ด ราคากล่องละ 60 บาท ทั้งนี้ จานวนชุ ด
ทดสอบที่ใช้ข้ ึนกับจานวนชนิ ดยาต่อชุ ดด้วย หากตัวอย่างยาต่อชุ ดมีลกั ษณะเม็ดยารู ปแบบเดี ยว สี
เดี ยว จะใช้ชุดทดสอบเดี ยว แต่ถา้ ตัวอย่างยาต่อชุ ด มีรูปแบบหรื อชนิ ดยามากกว่า 1 ชนิ ด ต้องใช้
จานวนชุ ดทดสอบ ตามจานวนชนิ ดยาในชุ ดนั้น เช่น ยา 1 ชุ ด มีสามเม็ด ประกอบด้วยสี แดง สี ดา
และสี น้ าตาล ต้องใช้ชุดทดสอบแยกกัน 3 ชุด เป็ นต้น
ค่าจ้างเก็บตัวอย่าง เป็ นค่าตอบแทนสาหรั บอสม. หากสามารถประชาสัมพันธ์
โครงการให้แก่คนในพื้นที่ จนสามารถนาตัวอย่างยาแผนโบราณที่สงสัยว่าอาจใส่ สเตียรอยด์เข้ามา
ในโครงการ ทั้ง นี้ ได้มี ก ารให้ค วามรู ้ ถึ ง ลักษณะตัวอย่า งที่ ค วรนามาตรวจหาสเตี ย รอยด์ ได้แก่
ตัวอย่างที่มีแหล่งจาหน่ายไม่ชดั เจน ไม่มีทะเบียนยา หรื อรับประทานแล้วหายจากอาการป่ วยอย่าง
รวดเร็ ว โดยมีค่าจ้างเก็บตัวอย่างละ 50 บาท
ค่ า เดิ นทางของเจ้า หน้า ที่ แบ่ ง เป็ นค่ า เดิ นทางของผูต้ รวจมาที่ จุ ดบริ ก ารตรวจ
วิเคราะห์ และค่าเดินทางของอสม. ในการนาตัวอย่างมาส่ งที่จุดบริ การตรวจวิเคราะห์ โดยคิดจากค่า
รถรับจ้างไม่ประจาทางจากบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ถึงจุดตรวจ
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1.1.2.2 ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการประมาณการ ได้แก่ ค่าป้ ายไฟประชาสัมพันธ์ ค่า
เสี ยงตามสาย เนื่ องจากสื่ อประชาสั มพันธ์ท้ งั 2 ประเภท เป็ นของเทศบาลเมืองบ้านสวน ซึ่ งเป็ น
บริ การฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน จึงใช้วิธีประมาณการค่าใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายของเอกชน
ดังนี้
ค่าประชาสัมพันธ์ เสี ยงตามสาย ประมาณการจาก การสอบถามอัตราค่าบริ การ
ประชาสั ม พันธ์ ข องวิท ยุ ชุ ม ชนในเขตจัง หวัดชลบุ รีรายเดื อ น เที ย บกับ สั ดส่ วนจานวนครั้ งการ
ประชาสัมพันธ์ต่อวัน เป็ นเวลา 20 วัน (นับวันราชการ)
ค่าประชาสัมพันธ์ผา่ นป้ ายไฟวิง่ ประมาณการจาก การสอบถามอัตราค่าบริ การ ให้
เช่าป้ ายไฟวิง่ เอกชน เทียบกับสัดส่ วนการเปิ ดต่อวัน เป็ นเวลา 20 วัน(นับวันราชการ)
1.1.3 ต้นทุนค่าลงทุน ได้แก่ค่าเสื่ อมราคาของอาคารสานักงาน ครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆที่ใช้ใน
การดาเนินงาน
การค านวณค่า เสื่ อมราคา ของอาคารส านัก งาน โดยใช้ขอ้ มูล ย้อนหลัง จากทะเบี ยนคุ ม
ทรัพย์สินของหน่วยงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน และเทศบาลเมืองบ้านสวน
ในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนดอายุการใช้งานในส่ วนของงบลงทุน โดยใช้ตาม
หลักเกณฑ์การคานวณค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวรสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ก. ครุ ภณั ฑ์ ทุกประเภท กาหนดอายุการใช้งาน 5 ปี
ข. อาคารและสิ่ งก่อสร้าง กาหนดการใช้งาน 20 ปี
ส่ วนค่าเสื่ อมราคาของอาคารสานักงานคิดตามสัดส่ วนพื้นที่การใช้งาน
ต้นทุนค่าลงทุนของอาคาร = ต้นทุนค่าเสื่ อมราคา*สัดส่ วนพื้นที่ใช้งาน*สัดส่ วนเวลาที่ใช้
งาน
1.2 ต้นทุนของประชาชน
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ประชาชนต้องเดินทางนาตัวอย่างยาที่บริ โภคมา
ตรวจหาสเตี ยรอยด์ด้วยชุ ดทดสอบ ที่ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ได้แก่ ค่าเดิ นทางมาจุ ด
บริ การตรวจวิเคราะห์ ค่าตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจเบื้องต้น และค่าเสี ยโอกาสจากการที่ตอ้ งเดินทาง
นาตัวอย่างมาตรวจ
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ค่าตัวอย่าง ใช้ค่ายาที่ประชาชนซื้ อมาต่อชุด ที่นามาตรวจวิเคราะห์ดว้ ยชุดทดสอบ
ค่าเดินทาง ใช้ค่าจ้างรถรับจ้างไม่ประจาทางจากบ้านถึงจุดบริ การตรวจวิเคราะห์
ค่าเสี ยโอกาส = (มูลค่าสู งสุ ดของช่วงเงินเดือนจาก แบบสอบถาม/30วัน) * เวลาที่ใช้ไป
จากการเดินทาง(วัน)
2. ข้ อมูลประสิ ทธิผล โดยเก็บข้อมูลตัวอย่างยาแผนโบราณที่ได้รับจากประชาชนในพื้นที่
หลังจากประชาสัมพันธ์โครงการเป็ นเวลา 1 เดือน โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 – 31 พฤษภาคม 2559
ข้อมูลประสิ ทธิผลที่ได้จากการดาเนินโครงการ ประกอบด้วย
2.1 ผลลัพธ์ที่ได้ทนั ที (immediate outcome) คือ จานวนยาแผนโบราณในชุมชนที่ได้รับ
การตรวจเบื้องต้น โดยเก็บข้อมูลจานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ผวู ้ ิจยั ได้รับเพื่อตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุด
ทดสอบตามโครงการ โดยใช้แบบบันทึกข้อมูลเกี่ ยวกับผูส้ ่ งตรวจ และแบบบันทึกการส่ งตรวจส
เตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบ จากกลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษา
2.2 ผลลัพธ์ข้ นั กลาง (intermediate outcome) คือ จานวนตัวอย่างยาแผนโบราณที่ตรวจ
พบสเตี ย รอยด์ โดยผูว้ ิ จยั นาตัวอย่า งที่ ไ ด้รับ จากกลุ่ ม เป้ าหมายท าการทดสอบเบื้ อ งต้นด้ว ยชุ ด
ทดสอบสเตียรอยด์ หากได้ผลบวกแสดงว่ามีการตรวจพบสเตียรอยด์ และ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
จากการรักษาผลข้างเคียงของสเตียรอยด์ คานวณจากจานวนประชาชนที่หยุ ดการใช้ยาแผนโบราณ
ที่ผสมสเตียรอยด์ คูณกับค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการรักษาผลข้างเคียงของการใช้สเตียรอยด์โดยไม่มีขอ้ บ่ง
ใช้ [3]
ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
1. หากตัวอย่างมีการตรวจพบสเตียรอยด์เบื้องต้นโดยใช้ชุดทดสอบ ประชาชนจะ
ทราบว่ายาแผนโบราณที่รับประทานมีสเตียรอยด์ผสมอยู่ และจะไม่นายาดังกล่าวมาใช้อีก โดยให้
จานวนตัวอย่าง 1 ตัว เทียบได้กบั จานวนประชาชน 1 คน
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3. การวิเคราะห์ ความไวของผลลัพธ์ (sensitivity analysis)
โดยนาปั จจัย ต่า งๆที่ คาดว่าจะส่ งผลต่อการวิเคราะห์ ต้นทุ นประสิ ทธิ ผลมาวิเคราะห์
ความไว โดยการเปลี่ ย นแปลงค่าที่ อาจเป็ นไปได้ให้มี ค่าสู ง ขึ้ นหรื อต่ าลง เพื่ อดู ผลลัพธ์ ข องการ
วิเคราะห์ที่เปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาผลลัพธ์ของการดาเนิ นโครงการของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ดัง นั้น ตัว แปรที่ น ามาวิ เ คราะห์ ค วามไว เป็ นตัว แปรที่ เ กี่ ย วการด าเนิ น งาน
โครงการฯ ของภาครัฐ เฉพาะตัวที่มีค่ามากโดยกาหนดให้ตวั แปรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งต้นทุน
ภาคประชาชน และประสิ ทธิ ผลคงที่ได้แก่
3.1. ประเภทและจานวนเจ้าหน้าที่รัฐ ส่ งผลต่อต้นทุนค่าแรงภาครัฐ
หาค่าต้นทุนที่เปลี่ ยนแปลงไป โดยการให้อสม. ดาเนินงานตรวจวิเคราะห์ยาแผน
โบราณแทนเจ้าหน้าที่ และการเพิ่มจานวนอสม. จาก 24 คน เป็ น 156 คน ตามจานวนอสม.ทั้งหมด
ในพื้นที่
3.2. จานวนและชนิดของสื่ อที่ใช้ดาเนินงาน ส่ งผลต่อต้นทุนค่าวัสดุ
ในการศึกษานี้ ค่าแผ่นพับ ใบปลิวและป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์ เป็ นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่
คงที่ จัดทาครั้งเดี ยว สามารถใช้ได้จนจบโครงการ ในขณะที่ตน้ ทุนสื่ อเสี ยงตามสาย ป้ ายไฟ เป็ น
ค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ตลอดระยะเวลาดาเนิ นโครงการ ขึ้นกับการตัดสิ นใจเลือกทา ส่ วนต้นทุน
ค่าใช้จ่ายอื่ นๆ เช่ น ค่า ชุ ดทดสอบ ค่าเดิ นทาง ค่าจ้า งเก็ บตัวอย่าง ขึ้ นกับจานวนตัวอย่างที่ ได้รับ
ดังนั้น ส่ วนที่จะนามาใช้วเิ คราะห์ความไว คือส่ วนของค่าใช้จ่ายป้ ายไฟ และเสี ยงตามสาย
3.3 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานในระยะยาว ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นหาก
ดาเนิ นงานนานขึ้นเที ยบกับประสิ ทธิ ผลแล้วเป็ นอย่างไร โดยเปลี่ ยนแปลงระยะเวลาดาเนิ นงาน
พร้อมกับเปลี่ยนให้เจ้าหน้าที่ อสม. เป็ นผูใ้ ช้ชุดทดสอบ เพื่อให้เหมาะสมกับการดาเนินงานจริ ง
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
การศึกษานี้ใช้แบบเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น (ภาคผนวก ก.) เพื่อรวบรวมข้อมูล
ต้นทุนและประสิ ทธิผลของการดาเนินโครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณในงานคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค ประกอบด้วย
1. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนบุคลากร ประกอบด้วย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูร้ ่ วมดาเนินโครงการ ได้แก่ ชื่อ ตาแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ
ข้อมูลต้นทุนด้านบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษอื่นๆ สัดส่ วนการดาเนินงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจต่อ
เดือน
2. แบบเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน เช่น ค่ารถ ค่าน้ ามันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุสานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าชุดทดสอบ สื่ อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
3. แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ ่ งตรวจ ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูส้ ่ งตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ อายุ ที่อยู่ อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่ วมโครงการฯ ได้แก่ การรับรู ้ขอ้ มูลโครงการ
ระยะเวลาและวิธีเดินทางของประชาชนหรื ออสม. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การตัดสิ นใจเลือกใช้ยา
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาที่ตอ้ งการตรวจเบื้องต้น ได้แก่ ชื่อยา รู ปแบบยา
สรรพคุณ ราคายาต่อชุ ด ปริ มาณการใช้ ระยะเวลาที่ใช้
4. แบบบันทึกผลการตรวจสเตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบ
ข้อมูลผลการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ จานวนชุดทดสอบที่ใช้ไป

38
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั ขออนุ ญาตทาการวิจยั ในมนุ ษย์ จากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุ ษย์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ งได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2557 เอกสาร
รับรองเลขที่ 008/2557 และขออนุ ญาตจากนายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรีในการขอความ
อนุเคราะห์เข้าดาเนินการโครงการฯ ตามหนังสื อที่ ชบ0032/268 ลงวันที่ 27 มกราคม 2558
2. ผูว้ จิ ยั เป็ นผูต้ รวจวิเคราะห์ตวั อย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1
ถึง 31 พฤษภาคม 2559 โดยมีช่องการเก็บข้อมูล 2 ช่องทาง คือ
2.1 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปไว้กบั เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน
และอาสาสมัครสาธารณสุ ขตาบลบ้านสวน โดยให้มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างและกรอกรายละเอียด
ตามแบบบันทึกข้อมูลผูส้ ่ งตรวจ และไปตรวจวิเคราะห์ ณ จุดให้บริ การตรวจวิเคราะห์โรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน ช่วงเวลา 17.00-20.00น. อาทิตย์ละ 1 วัน ในช่วงทาการศึกษาวิจยั
2.2 เก็บข้อมูล ณ จุดตรวจบริ การรู ้ผลทันที โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการนาตัวอย่างมา
ตรวจวิเคราะห์ พร้อมเก็บข้อมูลด้วยตัวผูว้ จิ ยั เอง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา09.30 —11.30 น.
ณ จุดบริ การโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน และในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา
09.30—11.30 น. ณ ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาลเมืองบ้านสวน (ซอยมาลัยทอง) จังหวัดชลบุรี
การประมวลผลข้ อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการนามูลค่าทั้งหมดมาคานวณ มูลค่าของผลที่ได้เทียบกับเงินที่ลงทุน
คานวณหาต้นทุนประสิ ทธิผลจากการดาเนินงาน โดย
1. cost-effectiveness ratio1 (CER1) เป็ นการคิดอัตราส่ วนของต้นทุนค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณต่อจานวนตัวอย่างที่ได้รับ
CER1 =

ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ใช้ในโครงการฯ
จานวนตัวอย่างทั้งหมดที่ได้รับระหว่างดาเนินโครงการฯ
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2. cost-effectiveness ratio2 (CER2) เป็ นการคิดอัตราส่ วนของต้นทุนค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดที่ใช้ในโครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณต่อจานวนตัวอย่างยาแผนโบราณที่มี
สารสเตียรอยด์
CER2 =
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ใช้ในโครงการฯ
จานวนตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์ที่ได้รับระหว่างดาเนินโครงการฯ
3. การเปรี ยบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการดาเนินโครงการ กับมูลค่าเงิน
ปัจจุบนั ของค่าใช้จ่ายจากการรักษาอาการข้างเคียง ซึ่งได้จากการสื บค้นข้อมูล
ใช้อตั ราคิดลดคงที่ 3% ต่อปี โดยใช้สูตร FV = PV(1+r)^n
เมื่อ

FV = มูลค่าเงินปั จจุบนั
PV = ค่าใช้จ่ายที่ได้จากการสื บค้น
r = อัตราคิดลด 3%
n = จานวนปี

การประเมินผล
หากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการดาเนินโครงการ (CER1) มีค่าน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายในการรักษาต่อหนึ่งคน ถือว่าการดาเนิ นโครงการฯ มีความคุม้ ค่าด้านต้นทุนประสิ ทธิ ผล
นอกจากนี้ CER1 และ CER2 ใช้เป็ นข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยสาหรับผูก้ าหนดนโยบายในการตัดสิ นใจ
ดาเนินโครงการหรื อไม่ หากต้นทุนต่อหน่วยมีค่าสู งก็อาจตัดสิ นใจไม่ดาเนินการ แต่หากต้นทุนต่อ
หน่วยมีค่าไม่สูงก็ควรตัดสิ นใจดาเนิ นโครงการ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการศึกษาต้นทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุด
ทดสอบสเตียรอยด์: กรณี ศึกษาตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยจัดให้มีการให้
ความรู ้ เรื่ องสารสเตี ยรอยด์และโทษของการกิ นยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์ จากนั้นทาการ
ประชาสั ม พัน ธ์ โ ครงการ และด าเนิ น งานตามวิ ธี ก ารที่ ก าหนดไว้ ในช่ ว งระหว่า งวัน ที่ 1-31
พฤษภาคม 2559 ผูว้ ิจยั ได้ท าการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และวิเคราะห์ ข ้อมู ลตามวัตถุ ป ระสงค์ข อง
งานวิจยั สรุ ปเป็ นระยะของการดาเนินงาน ได้ดงั นี้
ระยะที่ 1 การหารู ปแบบโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
ระยะที่ 2 การดาเนินการตามโครงการฯ เพื่อตรวจหาสเตียรอยด์
ระยะที่ 3 การประเมินต้นทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์
1. ระยะที่ 1 การหารู ปแบบโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ
จากการจัดประชุ มโครงการชุ มชนปลอดภัยจากการใช้ยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ และสอบถามผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ได้แก่
อาสาสมัครสาธารณสุ ข เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม
2558 จานวนทั้งสิ้ น 24 คน ผลการระดมความคิดเห็น เพื่อหาวิธี ให้ความรู้เรื่ องสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณและประชาสัมพันธ์ โครงการ พร้ อมข้อดี ข้อจากัดของวิธีที่คดั เลื อกมา เพื่อนาชุ ดทดสอบ
สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณไปใช้ในชุมชน เป็ นตามตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 วิธีที่ใช้ในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ
อันดับ
กลวิธีที่ใช้
ข้อดี
1

2

3
3
4

4
5

ข้อจากัด

จานวน
ความเห็น
1.ทัว่ ถึง ได้ยนิ ทัว่ บริ เวณ 1. อาจรบกวนเพื่อนบ้าน
เสี ยงตามสายของ
17
เทศบาล/หอกระจาย
2. บางบ้านอาจไม่ได้ยิน
ข่าว
ถ้า ไม่ ไ ด้อ ยู่ใ กล้ล าโพง
กระจายเสี ยง
3. ไม่สามารถซักถามได้
การแจกใบปลิว แผ่น 1. อสม. สามารถนาแผ่น 1. ขาดงบประมาณ
7
พับ
พับมาแจกชาวบ้านได้
2. ทัว่ ถึง สามารถเข้าถึงได้
ทุกบ้าน
3. ประชาชนได้ความรู้
มากขึ้น
ป้ ายติดหน้าบ้าน /ศูนย์ 1. เห็นได้ชดั
6
ชุมชน
จัดให้มีการตรวจที่จุด 1. เป็ นจุดเรี ยนรู้ในชุมชน
6
คัดกรองในชุมชน
อยูแ่ ล้ว
ให้ความรู้อสม. ไป
1. ประธานอสม.ช่ ว ย 1. ขาดบุ ค ลากรที่ มี
4
สอนชาวบ้าน
รณรงค์การให้ความรู้
ความรู้ความสามารถ
2. สามารถแนะนาหรื อให้ 2. ในระยะสั้นถ้ายังไม่
ความรู้ ใ นชาวบ้า นเข้าใจ เห็ นโทษ ประชาชนจะ
ได้ทนั ที เมื่อสงสัย
ไม่เข้าใจ
3. อสม. ต้องลงชุ มชนอยู่
แล้วทุกเดือน
ติดบอร์ดประกาศ
4
การใช้รถวิง่ โฆษณา 1. ไปได้ไกลและทัว่ ถึง
3
เคลื่อนที่
ประชาสัมพันธ์
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ตารางที่ 4.1 วิธีที่ใช้ในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ (ต่อ)
อันดับ
กลวิธีที่ใช้
ข้อดี
ข้อจากัด
6

จานวน
ความเห็น
2

ประชาสัมพันธ์ใน
1. พื้นที่กว้างขวาง
โรงเรี ยน วัด
7 ป้ ายโฆษณาที่สวน
1
สุ ขภาพ
8 ออกหน่วยตาม
1
เทศบาลเคลื่อนที่
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกวิธีการ 4 อันดับแรกสาหรับใช้ประชาสัมพันธ์โครงการ
จานวน 3 รู ปแบบ โดยอันดับที่ 2 และ 4 รวมเป็ นรู ปแบบเดียวกัน รายละเอียดดังนี้
อันดับ 1 การใช้เสี ยงตามสายของเทศบาล
เนื่องจากตาบลบ้านสวน ไม่มีหอกระจายข่าว จึงมีการใช้เสี ยงตามสายเพียงอย่างเดียว
อันดับ 2 การแจกใบปลิวและแผ่นพับ
เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนปฏิบตั ิจริ ง ผูท้ าการแจกเป็ นอสม. ในพื้นที่ ดังนั้นจึงให้ทาไปพร้อม
กับการให้ความรู ้ของอสม. ซึ่งเป็ นวิธีที่มีการเลือกใช้เป็ นอันดับที่ 4
อันดับที่ 3 การติ ดป้ ายหน้าบ้านหรื อศูนย์ชุมชน และ จัดให้มีการตรวจที่จุดคัดกรองใน
ชุมชน
ใช้การติดป้ ายผ้าหน้าบ้านหรื อศูนย์ชุมชนทั้ง 10 หมู่บา้ น โดยมอบให้หวั หน้าอสม. แต่ละ
หมู่บา้ นนาป้ ายผ้าไปติดไว้ในที่เห็นชัด ในส่ วนของการตรวจที่จุดคัดกรอง เนื่องจากในการดาเนิ น
โครงการครั้งนี้ เป็ นโครงการนาร่ องเพื่อสารวจปั ญหาของสเตียรอยด์ในพื้นที่ ผูว้ ิจยั เป็ นผูต้ รวจยา
แผนโบราณให้ ดังนั้น จุดคัดกรองที่ผวู้ ิจยั สะดวก ที่สุดและคาดว่าประชาชนจะสามารถเดินทางมา
ได้ มี 2 จุดคือ จุดตรวจรพ.สต.บ้านสวน ตั้งอยูท่ ี่หมู่ 6 ซึ่ งประชาชนที่อาศัยอยูท่ ี่หมู่ 1 ถึง 6 เดินทาง
ได้สะดวก และจุดตรวจศูนย์บริ การสาธารณสุ ขเทศบาลเมืองบ้านสวน ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ 9 ประชาชนที่
อาศัยอยู่ที่หมู่ 7 ถึง 10 เดินทางได้สะดวก ส่ วนจุดคัดกรองอื่นๆในโครงการนี้ ใช้สาหรับการ
ประชาสัมพันธ์ โดยการติดป้ ายประชาสัมพันธ์แทน
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อันดับที่ 4 ให้ความรู้อสม. ไปสอนชาวบ้าน และการติดบอร์ดประกาศ
ใช้การให้ความรู้อสม. ในการประชุมสรุ ปความคิดเห็นการหารู ปแบบการดาเนินโครงการฯ
ครั้งที่ 2 จากนั้นดาเนิ นโครงการโดยช่องทางนี้ พร้อมกับการใช้สื่อในอันดับที่ 2 ส่ วนการติดบอร์ ด
ประกาศ ผูว้ ิจยั ตัดสิ นใจไม่เลื อกการใช้วิธีน้ ี เนื่ องจากบอร์ ดประกาศในชุ มชนมี จานวนมาก การ
เดินทางไปติด รวมถึงค่าแผ่นป้ ายที่ใช้ติดบอร์ ดจะมีจานวนมากตามไปด้วย ซึ่ งทาให้ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนิ นงานมากขึ้ น นอกจากนี้ วิธีการแจกเอกสารให้ความรู ้ และประชาสัมพันธ์ผ่านอสม. น่ าจะ
ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่แล้ว
ส่ วนอันดับ ที่ 5 – 8 ไม่เลื อกใช้ เนื่ องจากมี ค นเลื อกใช้น้อย และต้องประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น ทาให้การดาเนิ นงานไม่คล่องตัว และต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นหากต้องมี
การประสานงานในแต่ละขั้นตอน
2. ระยะที่ 2 การดาเนินการตามโครงการฯ เพือ่ ตรวจหาสเตียรอยด์
เมื่อดาเนินการให้ความรู ้และประชาสัมพันธ์ตามรู ปแบบทั้ง 3 รู ปแบบที่กาหนดไว้ในระยะ
ที่ 1 แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาตรวจวิเคราะห์ยาแผนโบราณจากจุดบริ การที่กาหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ อสม.
เป็ นผูน้ าตัวอย่างมาให้ตรวจจานวนทั้งสิ้ น 10 ตัวอย่าง พบว่าเป็ นตัวอย่างที่ปนปลอมสารสเตียรอยด์
3 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 33 ของจานวนตัวอย่างที่ได้รับ ทั้ง 3 ตัวอย่างแสดงสรรพคุณในการลด
อาการปวดเมื่อย เมื่ อพิจารณาฉลากยาแผนโบราณที่ ตรวจพบสเตี ยรอยด์ท้ งั 3 ตัวอย่าง พบว่า 2
ตัวอย่า งมี เลขทะเบี ย นที่ ไ ม่ ใ ช่ ท ะเบี ย นยาแผนโบราณ (ทะเบี ย นปลอม) อี ก 1 ตัวอย่า งไม่ มี เลข
ทะเบียนยา (ตารางที่ 4.2)
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดรู ปแบบตัวอย่างยาแผนโบราณที่ได้รับ สรรพคุณที่ใช้ และผลการตรวจด้วย
ชุดทดสอบ
เลขทะเบียน เลขทะเบียน ราคา ผล
ตัวอย่าง
ลักษณะยา
สรรพคุณ
ยาแผน
อื่นๆ
ต่อชุด การ
ที่
โบราณ
(ตามฉลาก) (บาท) ตรวจ
ผงสี น้ าตาลบรรจุ
1
บารุ งผิว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
5
_
ในแคปซูลใส
ผงสี น้ าตาลบรรจุ บารุ งกระดูก2
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
5
_
ในแคปซูลใส
ข้อ ปวดเข่า
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดรู ปแบบตัวอย่างยาแผนโบราณที่ได้รับ สรรพคุณที่ใช้ และผลการตรวจด้วย
ชุดทดสอบ (ต่อ)
เลขทะเบียน เลขทะเบียนอื่นๆ ราคา ผล
ตัวอย่าง
ลักษณะยา
สรรพคุณ
ยาแผน
(ตามฉลาก) ต่อชุด การ
ที่
โบราณ
(บาท) ตรวจ
ผงสี น้ าตาลบรรจุ
3
บารุ งไต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
5
_
ในแคปซูลใส
ผงสี น้ าตาลบรรจุ
5
4
ริ ดสี ดวงทวาร ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
_
ในแคปซูลใส
5
5
ยาเม็ด
รักษาภูมิแพ้
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
_
ยาชุด
ประกอบด้วยยาผง
6
รักษามะเร็ ง G161/42
ไม่ระบุ
100
_
สี เหลืองและยาน้ า
ใส
ถอนพิษ กษัย
7
ยาเม็ด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
120
_
บารุ งไต
กินข้าวไม่ได้
8
ยาผงสี เหลือง
ไม่ระบุ
G/2540
70
+
ปวดเมื่อย
ยาชุด
ประกอบด้วยยา
เม็ดทรงกระบอก
9
แก้ปวด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
100
+
สี ส้มและแคปซูล
ใสภายในบรรจุผง
ยาสี น้ าตาล
ใบอนุญาตที่
ยาเม็ดทรงกระบอก
แก้ปวด
บ.ภ. 2480/2538
10
ไม่ระบุ
50
+
สี ส้ม
ลดผืน่
อย. ผสม.
10/2542
การแปลผล : + หมายถึง ตรวจพบสเตียรอยด์ , - หมายถึง ตรวจไม่พบสเตียรอยด์
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โดยข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ่ งตรวจแล้วตรวจพบสเตียรอยด์ พบว่า ช่วงอายุของประชาชนที่
รับประทานยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์ อยูใ่ นช่วง 60 -67 ปี สาเหตุที่ใช้ยาแผนโบราณเหล่านี้
เนื่องจากรับประทานแล้วหายปวด 1 คน และมีคนใช้แล้วหายเลยแนะนาให้ผสู ้ ่ งตรวจรับประทาน 2
คน (ตารางที่ 4.3)

ตรวจพบสเตียรอยด์

ตรวจไม่พบสเตียรอยด์

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ่ งตรวจ พร้อมเหตุผลการเลือกใช้ยา
ตัวอย่าง
อายุ เพศ ที่อยุ่ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ที่
1

45

ญ

ม.2

ค้าขาย 15,000-20,000

2

45

ญ

ม.2

ค้าขาย 15,000-20,000

3

45

ญ

ม.2

ค้าขาย 15,000-20,000

4

45

ญ

ม.2

ค้าขาย 15,000-20,000

5

45

ญ

ม.2

ค้าขาย 15,000-20,000

6
7
8

61
53
60

ญ
ญ
ญ

ม.2
ม.1
ม.1

รับจ้าง
รับจ้าง
ค้าขาย

9

67

ญ

ม.9 แม่บา้ น 10,000-15,000

10

60

ช

ม.9

5,000-10,000
5,000-10,000
5,000-10,000

รับจ้าง 15,000-20,000

เหตุผลที่เลือกใช้
เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายา
แผนปัจจุบนั
เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายา
แผนปัจจุบนั
เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายา
แผนปัจจุบนั
เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายา
แผนปัจจุบนั
เชื่อว่าปลอดภัยกว่ายา
แผนปัจจุบนั
ทางเลือกสุ ดท้าย
อาการวูบวาบดีข้ ึน
กินแล้วหาย
มีคนใช้แล้วหาย เลย
แนะนามา
มีคนใช้แล้วหาย เลย
แนะนามา
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เมื่อสอบถามด้านการรับรู้โครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ จากผูน้ าตัวอย่างมา
ส่ งตรวจ พบว่า รับรู ้โครงการฯ ผ่านช่องทางการแจกแผ่นพับและใบปลิวโดยอสม. ในพื้นที่ จานวน
10 ตัวอย่าง รับรู ้ผา่ นทั้งสองช่องทางคือ การแจกแผ่นพับพร้อมใบปลิวผ่านอสม. และการติดป้ ายผ้า
ประชาสัมพันธ์ จานวน 6 ตัวอย่าง (ตารางที่ 4.4)
ตารางที่ 4.4 ข้อมูลช่องทางการรับรู ้โครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณของผูส้ ่ งตัวอย่าง
มาตรวจ
ตัวอย่าง
ช่องทางการรับรู ้ หน่วยนับ : จานวน (คน)
ที่
เสี ยงตามสาย ของ การใช้ป้ายประชาสัมพันธ์ การแจกแผ่นพับพร้อม
เทศบาลเมืองบ้านสวน โครงการ ติดบอร์ดประจา
ใบปลิวโฆษณา
หมู่บา้ น


1


2


3


4


5


6

7

8

9

10
รวม
0
6
10
3. ระยะที่ 3 การประเมินต้ นทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์
3.1 การวิเคราะห์ ต้นทุนของค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินโครงการ
ในงานวิจยั นี้ จะนับต้นทุนโครงการเริ่ มตั้งแต่ระยะที่ 2 ของงานวิจยั ในระยะที่ 1 เป็ นการ
จัดหารู ปแบบที่คาดว่ามีประสิ ทธิ ภาพ เหมาะสมกับพื้นที่ที่จดั ทาโครงการ แต่ยงั ไม่ได้ดาเนินงาน
จริ ง ต้นทุนของการจัดทาโครงการ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงของเจ้าหน้าที่ ต้นทุนค่าวัสดุ ต้นทุน
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ค่าลงทุน ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางนาตัวอย่างมาตรวจ ค่ายาแผนโบราณ ค่าเสี ยโอกาสจาก
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางนาตัวอย่างมาตรวจ ซึ่ งมีระยะเวลาดาเนินการ 1 เดือน สามารถอธิบาย
รายละเอียดได้ดงั นี้
3.1.1 ต้นทุนภาครัฐ
ต้นทุนค่าแรงเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค มีค่าตอบแทนรายเดือน
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี (ผูต้ รวจ) 26,380 บาท เจ้าหน้าที่รพ.สต. 19,570
บาท อสม. 14,400 บาท เงิ นค่าตอบแทนอื่นๆ ของข้าราชการ 1,500 บาท ค่าทางานล่วงเวลาของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 1,500 บาท คิดเป็ นต้นทุ นค่าแรงต่อเดื อนในการดาเนิ นงานโครงการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทย์ฯ (ผูต้ รวจ) 1,672.80 บาท เจ้าหน้าที่รพ.สต. 421.40 บาท อสม. 432 บาท (ตาราง
ที่ 4.5)

เงินเดือน (บาท)

เงินค่าตอบแทน/ค่าล่วงเวลา
(บาท)

จานวนค่าตอบแทนเงิน
ทั้งหมด (บาท)

สัดส่ วนงานคุม้ ครองฯเทียบ
กับงานทั้งหมด(%)

สัดส่ วนงานโครงการฯเทียบ
กับของงานคุม้ ครองฯ (%)

ต้นทุนค่าแรงของการดาเนิน
โครงการ สเตียรอยด์ (บาท)

เจ้าหน้าที่
ศูนย์วทิ ย์ฯ
(ผูต้ รวจ)
เจ้าหน้าที่
รพ.สต.
อาสาสมัคร
สาธารณสุ ข

จานวนคน

เจ้าหน้าที่

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดการคานวณต้นทุนค่าแรงเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1

26,380

1,500

27,880

60

10

1,672.80

1

19,570

1,500

21,070

40

5

421.40

24

-

600

14,400

60

5

432.00
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ต้นทุนค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าพิมพ์กระดาษสาหรับทาใบปลิวโฆษณาโครงการ 800 บาท
ค่าป้ ายผ้า 4,500 บาท ค่าจ้างทาแผ่นพับให้ความรู ้เรื่ องสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 3,800 บาท ค่า
กระดาษ A4 สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูล 105 บาท ค่าวัสดุ สานักงานอื่นๆ เช่น ปากกา ปากกาเคมี
แฟ้ มใส่ เอกสาร ถุงเก็บตัวอย่าง 200 บาท ค่าชุดทดสอบ 1,200 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดาเนิ น
โครงการ ได้แก่ ค่าจ้างเก็บตัวอย่าง 400 บาท ค่าประชาสัมพันธ์ผา่ นเสี ยงตามสาย 1500 บาท ค่าป้ าย
ไฟประชาสัมพันธ์ 2500 บาท ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ในการมาตรวจตัวอย่างที่
จุดบริ การตรวจวิเคราะห์ 680 บาท ค่าเดินทางของอสม. เพื่อมาส่ งตัวอย่างที่จุดบริ การตรวจวิเคราะห์
180 บาท (ตารางที่ 4.6)
ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดการคิดค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จานวน
หน่วย
ราคารวม (บาท)
กระดาษA4
500
แผ่น
105
ใบปลิวโฆษณา
1000
แผ่น
800
ป้ ายผ้า
10
ผืน
4500
แผ่นพับ
1000
แผ่น
3800
เสี ยงตามสาย
20
วัน
1500
ป้ ายไฟ
20
วัน
2500
วัสดุสานักงานอื่นๆ ได้แก่ ปากกา ปากกา
เคมี ถุงพลาสติก ถุงมือยาง
200
ค่าชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
2
กล่อง
1200
ค่าจ้างเก็บตัวอย่างยาแผนโบราณ
8
ตัวอย่าง
400
ค่าเดินทางไปตรวจสเตียรอยด์ของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วทิ ย์ฯ (ผูต้ รวจ)
5
ครั้ง
680
ค่าเดินทางไปส่ งตัวอย่างของอสม.
2
ครั้ง
180
รวม
15,865

49
ต้นทุนค่าลงทุน ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาของอาคารศูนย์บริ การสาธารณสุ ข เทศบาล
บ้านสวน คิดค่าเสื่ อมแบบเส้นตรง มีค่า 2.59 บาท (ตารางที่ 4.7)
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเสื่ อมราคาของอาคารที่ใช้เป็ นจุดบริ การตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
จุดบริ การตรวจ
วิเคราะห์
ปี ที่สร้าง

ราคา
(บาท)

ขนาดอาคาร
(ตารางเมตร, ระยะ พื้นที่ที่
ตร.ม.) เวลา* ใช้จริ ง

ระยะเวลา
ที่ใช้

ค่าเสื่ อม
(บาท)

อาคาร
โรงเรี ยน อสม. 20 ธ.ค.
20
ครึ่ งวัน x ไม่คิดค่า
(1 ชั้น)
2531 140,000 84 ตรม.
ปี 2 ตรม. 4 วัน
เสื่ อม
อาคารบริ การ
สาธารณสุ ข
เทศบาลเมือง
บ้านสวน
29 มิ.ย.
ครึ่ งวัน x
(2 ชั้น)
2550 2,615,000 280 ตรม. 9ปี 2 ตรม. 1 วัน
2.59
*นับถึง สิ้ นเดือน พ.ค. 2559

จากผลการคานวณข้างต้น จะได้ตน้ ทุนภาครัฐที่เกิดขึ้นจากโครงการตรวจส
เตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี ระยะเวลาทั้งสิ้ น 1 เดือน มีค่า
18,393.79 บาท (ตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 สรุ ปต้นทุนภาครัฐที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการ
ต้นทุนค่าแรง
ต้นทุนค่าวัสดุ

รวม

(บาท)
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ รพ. อสม
ศูนย์วทิ ย์ฯ
1,672.80
421.40
432
2,526.20

(บาท)
ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
14,605

1,260
15,865
18,393.79

ต้นทุนค่าลงทุน
(บาท)
ค่าเสื่ อมราคา
2.59
2.59
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3.1.2 ต้นทุนภาคประชาชน
ต้นทุนภาคประชาชนที่จากการดาเนินโครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี ประกอบด้วย ค่าตัวอย่างทั้งหมดในโครงการ ค่าเดินทางนา
ตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ที่จุดบริ การ และค่าเสี ยโอกาส จากการที่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางนาตัวอย่าง
มาตรวจวิเคราะห์ รวมทั้งสิ้ น 1,248.34 บาท (ตารางที่ 4.9)
ตารางที่ 4.9 ต้นทุนภาคประชาชนในการดาเนินโครงการฯ
จานวน
ต้นทุน
ราคา (บาท)
10 ตัวอย่าง
ค่าตัวอย่าง
465.00
2 คน
ค่าเดินทาง
200.00
2 คน คนละครึ่ งวัน
ค่าเสี ยโอกาส
583.34
รวม
1,248.34
3.1.3 ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการดาเนินโครงการ
เมื่อรวมต้นทุนภาครัฐและภาคประชาชน จะได้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
จากการดาเนินโครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมือง
ชลบุรี ระยะเวลาทั้งสิ้ น 1 เดือน มุมมองสังคม มีค่า 19,642.13 บาท
3.2 ประสิ ทธิผลของการดาเนินโครงการ
จานวนตัวอย่างที่ได้รับเข้าโครงการจากประชาชนที่สนใจ ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 31 พฤษภาคม
2559 มีจานวนทั้งสิ้ น 10 ตัวอย่าง เปรี ยบเทียบกับระยะก่อนดาเนิ นโครงการ ไม่มีการส่ งตัวอย่าง
ตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ โดยมีจานวนตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ 3
ตัวอย่าง จากข้อตกลงเบื้องต้น จะมีประชาชนในชุมชนที่ได้รับอันตรายจากการได้รับสเตียรอยด์ใน
ยาแผนโบราณลดลงอย่างน้อย 3 คน
3.3 การวิเคราะห์ ต้นทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณ
3.3.1 ต้นทุนประสิ ทธิผลของการดาเนินโครงการฯ (CER1)
CER1 = 19,642.13  10
= 1,964.21 บาท
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แสดงว่า ในการตรวจตัวอย่างด้วยการดาเนินโครงการตามรู ปแบบที่กาหนดไว้ 1
ตัวอย่าง ต้องใช้ตน้ ทุนในการดาเนินงาน 1,964.21 บาท
3.3.2 ต้นทุนประสิ ทธิผลของการตรวจพบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณตามโครงการฯ
(CER2)
CER2 = 19,642.13  3
= 6,547.38 บาท
แสดงว่า มีตน้ ทุนในการดาเนินงานโครงการสเตียรอยด์ของตาบลบ้านสวน
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต่อการตรวจพบสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณ 1 ตัวอย่าง มีค่า 6,547.38 บาท
หรื อ ต้องใช้เงิน 6,547.38 บาท ในการป้ องกันไม่ให้ประชาชน 1 คน ได้รับยา
แผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์
3.3.3 การเปรี ยบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของการดาเนิ นโครงการ กับ
มูลค่าเงินปั จจุบนั ของค่าใช้จ่ายจากการรักษาที่สืบค้นข้อมูลได้
จากการศึกษาวิจยั ของเพชรรัตน์ พงษ์เจริ ญสุ ขและคณะ [3] ค่า
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่ วยด้วยสเตียรอยด์โดยไม่มีขอ้ บ่งใช้
ทางการแพทย์ในปี พ.ศ. 2546 มีค่า 15,253 บาท ต่อคน เมื่อคิดมูลค่าปั จจุบนั ใน
อัตราคิดลด 3% ต่อปี คิดเป็ นมูลค่า 22,399 บาท
พบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีค่า 0.88 เท่าของค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลจากอาการไม่พึงประสงค์ของสเตียรอยด์
ตารางที่ 4.10 สรุ ปการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิ ทธิผลของโครงการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
ต้นทุน
ประสิ ทธิผล
CER
19,642.13 บาท
ตัวอย่างส่ งตรวจทั้งหมด 10 ตัวอย่าง
1,964.21 บาท/ ตัวอย่าง
19,642.13 บาท
ตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์ 3 ตัวอย่าง 6,547.38 บาท/ ตัวอย่าง
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3.4 การวิเคราะห์ ความไวของผลลัพธ์ (sensitivity analysis)
เมื่อนาปั จจัยต่างๆที่คาดว่าจะส่ งผลต่อการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิ ทธิผลมาวิเคราะห์ความไว
โดยการเปลี่ยนแปลงค่าที่อาจเป็ นไปได้ให้มีค่าสู งขึ้นหรื อต่าลง เพื่อดูผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผล
การเปลี่ยนแปลงตัวแปรต่างๆ เป็ นตามตารางที่ 4.11 และภาพที่ 4.1
ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความไวของต้นทุนภาครัฐของโครงการ
ต้นทุน
รวม
ต้นทุน
ค่าแรง
ค่าวัสดุ
ค่าลงทุน
ภาครัฐ
1. ต้นทุนภาครัฐตามจริ ง จาก
2,526.20
15,865.00
2.59
18,393.79
การดาเนินงานโครงการฯ จริ ง
การเปลี่ยนตัวแปรเกี่ยวกับ
ต้นทุนเจ้าหน้าที่
2. ให้อสม. 24 คน เป็ นผูใ้ ช้ชุด 853.40() 15,865.00
2.59
16,720.99
ทดสอบเอง
3. เพิ่มจานวน อสม. จาก 24 3,229.40() 15,865.00
2.59
19,096.99
คน เป็ น 156 คน และให้ใช้ชุด
ทดสอบเอง
การเปลี่ยนตัวแปรเกี่ยวกับการ
ต้นทุนค่าวัสดุ โดย
4. เพิ่มความถี่การเปิ ดไฟป้ าย
2,526.20 23,865.00()
2.59
26,393.79
เสี ยงตามสายหรื อใช้วทิ ยุ
ท้องถิ่นแทน
5. เพิ่มความถี่เสี ยงตามสาย ตัด 2,526.20 16,865.00()
2.59
19,393.79
ป้ ายไฟทิ้ง
6. เลิกใช้เสี ยงตามสายและป้ าย 2,526.20 11,865.00()
2.59
14,393,79
ไฟประชาสัมพันธ์
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ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ความไวของต้นทุนภาครัฐของโครงการ (ต่อ)
ต้นทุน
ค่าแรง

ค่าวัสดุ

ค่าลงทุน

การเปลี่ยนระยะเวลา
ดาเนินการและให้อสม. ตรวจ
เอง โดยใช้สื่อเดิม ตัดเฉพาะ
ป้ ายไฟทิ้ง
7. เพิม่ ระยะเวลา เป็ น 3 เดือน 2,560.20() 16,365.00() 233.48()
โดยใช้ตวั แทนอสม. 24 คน
8. เพิ่มระยะเวลา เป็ น 6 เดือน 5,120.40() 20,965.00() 466.96()
โดยใช้ตวั แทนอสม. 24 คน
การเปลี่ยนแปลงทั้งต้นทุน
ค่าแรงและค่าวัสดุ โดยเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจและสื่ อที่ใช้
9. อสม. 24 คน ตรวจเอง
2.59
853.40() 13,365.00()
ยกเลิกป้ ายไฟประชาสัมพันธ์
10. อสม. 24 ตรวจเอง เลิกใช้ 853.40() 11,865.00()
2.59
เสี ยงตามสายและป้ ายไฟ
ประชาสัมพันธ์
11. อสม. 24 คน ตรวจเอง เลิก 5,120.40() 11,865.00() 466.96()
ใช้เสี ยงตามสายและป้ ายไฟ
ประชาสัมพันธ์ ระยะเวลา 6
เดือน

รวม
ต้นทุน
ภาครัฐ

19,158.68
26,552.36

14,220.99
12,720.99

17,452.36
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โดยพบว่า การให้ตวั แทนเจ้าหน้าที่ อสม. 24 คน เป็ นผูต้ รวจชุดทดสอบเอง จะลดต้นทุน
ค่าแรงภาครัฐ 1,672.80 บาท (ลดลง 9.1%ของต้นทุนภาครัฐ) และหากใช้เจ้าหน้าที่ อสม. ทั้งหมด
ในพื้นที่ จะเพิ่มต้นทุนค่าแรงภาครัฐ 703.20 บาท (เพิ่มขึ้น 3.8%)
การเปิ ดประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายและป้ ายไฟ เมื่อเพิ่มให้มีการประชาสัมพันธ์ตลอดทั้ง
วัน จะเพิ่มค่าใช้จ่าย ต้นทุนค่าวัสดุ โดยหากเพิ่มความถี่ของการประชาสัมพันธ์ท้ งั เสี ยงตามสายและ
ป้ ายไฟ จะเพิ่มค่าใช้จ่าย 8,000 บาท (เพิ่มขึ้น 43.5%) ถ้าเพิ่มการใช้เสี ยงตามสายและตัดป้ ายไฟทิ้ง
จะเพิ่มค่าใช้จ่าย 1,000 บาท (เพิ่มขึ้น 5.4%) ในทางกลับกัน เมื่อตัดการประชาสัมพันธ์ท้ งั สองอย่าง
ทิง้ จะลดค่าใช้จ่ายลง 4,000 บาท (ลดลง 21.7%)
เมื่อเพิ่มระยะเวลาดาเนิ นงาน โดยใช้การประชาสัมพันธ์รูปแบบเดิม ตัดเฉพาะป้ ายไฟ
ประชาสัมพันธ์ทิ้งไป และใช้ตวั แทนอสม. 24 คน ดาเนินงานตรวจหาสเตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบเอง
เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ในสถานการณ์จริ ง พบว่า จะมีค่าใช้จ่ายหากดาเนิ นงานใน
ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือนเป็ น 19,158.68 และ 26,552.36 บาท ตามลาดับ (เพิ่มขึ้น 4.2% และ
44.4%)
เมื่อเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผตู้ รวจวิเคราะห์ จากเดิมที่เป็ นข้าราชการมาเป็ นตัวแทนอสม.ใน
พื้นที่ เพื่อลดต้นทุนค่าแรง และลดค่าใช้จ่ายด้านสื่ อประชาสัมพันธ์ เพื่อลดต้นทุนค่าวัสดุ โดยยกเลิก
ป้ ายไฟเพียงอย่างเดียว และยกเลิกทั้งเสี ยงตามสายและป้ ายไฟ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการลดลง 4,172.80 และ 5,672.80 บาท ตามลาดับ (ลดลง 22.7% และ 30.8%) ซึ่งหาก
ดาเนินงานในรู ปแบบนี้ เป็ นระยะเวลา 6 เดือน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นยังน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ใน
งานวิจยั 941.43 บาท
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ภาพที่ 4.1 การวิเคราะห์ความไวของผลลัพธ์การดาเนินโครงการฯ
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หมายถึง
Based-case
ให้อสม. 24 คน เป็ นผูใ้ ช้ชุดทดสอบเอง ไม่มีค่าผูต้ รวจวิเคราะห์
เพิ่มจานวน อสม. จาก 24 คน เป็ น 156 คน และให้ใช้ชุดทดสอบเอง
เพิ่มความถี่การเปิ ดไฟป้ ายและเสี ยงตามสายจาก 2 ครั้งเป็ น 15 ครั้งต่อวัน หรื อใช้วิทยุทอ้ งถิ่นแทน
เพิ่มความถี่เสี ยงตามสายจาก 2 ครั้ง เป็ น 15 ครั้งต่อวัน ตัดป้ ายไฟทิง้
เลิกใช้เสี ยงตามสายและป้ ายไฟประชาสัมพันธ์
เพิ่มระยะเวลา เป็ น 3 เดือน โดยใช้ตวั แทนอสม. 24 คน
เพิ่มระยะเวลา เป็ น 6 เดือน โดยใช้ตวั แทนอสม. 24 คน
อสม. 24 คน ตรวจเอง ใช้เสี ยงตามสาย ไม่ใช้ป้ายไฟประชาสัมพันธ์
อสม. 24 ตรวจเอง เลิกใช้เสี ยงตามสายและป้ ายไฟประชาสัมพันธ์
อสม. 24 คน 6 เดือน ตรวจเอง เลิกใช้เสี ยงตามสายและป้ ายไฟประชาสัมพันธ์

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การวิเคราะห์ ตน้ ทุนประสิ ทธิ ผลของโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์: กรณี ศึกษาตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อประเมินความคุ ม้ ค่าของการดาเนิ นโครงการฯ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลเบื้องต้นสาหรับ
การตัดสิ นใจเชิงนโยบายงานด้านคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในพื้นที่
ลักษณะงานวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เป็ นการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย หาทาง
เลื อกของการให้ความรู ้ และประชาสัมพันธ์โครงการ จากนั้นดาเนิ นการในระยะที่ 2 เก็บรวบรวม
โดยแบบเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้มุมมองสังคม ระยะเวลาการวิจยั 1 เดื อน จากนั้น นาผลการ
ดาเนินงานมาวิเคราะห์ในระยะที่ 3 เพื่อประเมินต้นทุนประสิ ทธิผลโครงการฯ
สรุ ปผลการศึกษา
1. ช่องทางการให้ความรู ้เรื่ องสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการ
ส่ งตัวอย่างในโครงการตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบสเตียรอยด์ วัดจากการ
การรับรู ้ขอ้ มูลจากแบบเก็บรวบรวมข้อมูล เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้ มีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่าน
ทางการใช้แผ่นพับให้ความรู ้พร้อมใบปลิวประชาสัมพันธ์ผา่ นอสม. ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ป้ าย
ประชาสัมพันธ์โครงการที่ร้อยละ 60 และไม่มีการรับรู ้ขอ้ มูลผ่านช่องทางการใช้เสี ยงตามสาย
2. ประสิ ทธิ ผลของโครงการ พบว่า ตัวอย่างยาแผนโบราณที่ ส่งตรวจยาสเตี ยรอยด์ ใน
ระยะเวลา 1 เดื อน มีจานวนทั้งสิ้ น 10 ตัวอย่าง ตรวจพบสเตียรอยด์ 3 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้ อยละ 33
เป็ นยาผง 1 ตัวอย่าง ยาเม็ด 2 ตัวอย่าง ทุกตัวอย่างไม่มีทะเบียนยาแผนโบราณและมีสรรพคุ ณแก้
ปวด
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3. ต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการดาเนิ นโครงการมี ค่ า 19,642.13 บาท เป็ นต้นทุนภาครั ฐ
18,393.79 บาท (ร้อยละ 93.6) เป็ นต้นทุนภาคประชาชน 1,248.34 บาท (ร้อยละ 6.4) เมื่อพิจารณา
ต้นทุนภาครัฐ พบว่า เป็ นต้นทุนค่าแรง ร้อยละ 12.9 ต้นทุนค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ
ร้อยละ 80.8 ต้นทุนค่าลงทุน ร้อยละ 0.01 ของต้นทุนทั้งหมด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น คิดเป็ น 0.88 เท่าของค่าใช้จ่ายของประชาชน 1 คน ที่
เข้ารับการรักษาพยาบาล เมื่อนามาวิเคราะห์ ตน้ ทุนประสิ ทธิ ผล พบว่ามีค่า CER ของการดาเนิ น
โครงการต่อการตรวจตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง เท่ากับ 1,964.21 บาท มีค่า CER ของการตรวจพบส
เตียรอยด์ 1 ตัวอย่าง เท่ากับ 6,547.38 บาท
4. เมื่อทาการวิเคราะห์ความไว โดยปรับเปลี่ ยนตัวแปรที่ส่งผลต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินโครงการฯ เทียบกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งหนึ่งตัวแปร พบว่า หากตัดสื่ อประชาสัมพันธ์เสี ยง
ตามสายและป้ ายไฟ ซึ่ ง มี ค่ าใช้จ่ายสู งออกไป จะท าให้ค่า ใช้จ่า ยลดลงมากที่ สุด (ลดลง 21.7%)
รองลงมาคือ การให้อสม. สามารถตรวจชุดทดสอบเอง (ลดลง 9.1%) และหากปรับเปลี่ยนตัวแปร
สองตัว ขึ้ นไป พบว่ า การให้ อ สม. ตรวจสเตี ย รอยด์ เ อง โดยตัด ป้ ายไฟออก และให้ มี ก าร
ประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายอยูค่ งเดิม ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานจะลดลง 22.7% และหากตัดทั้ง
เสี ยงตามสายและป้ ายไฟออก จะลดค่าใช้จ่ายลง 30.8% ค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้ สามารถนามาใช้ดาเนิน
โครงการภายใต้งบประมาณที่เท่ากันเป็ นเวลา 6 เดือน
5. โครงการตรวจสารสเตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณในพื้นที่ตาบล
บ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีมีความคุม้ ค่าต่อการใช้งบประมาณสนับสนุ นการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคเรื่ อง สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ
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อภิปรายผลการศึกษา
ประสิ ทธิผลของโครงการ
ประสิ ท ธิ ผ ลที่ เ กิ ด ขึ้ น ทัน ที ข องโครงการตรวจหาสเตี ย รอยด์ใ นยาแผนโบราณด้ว ยชุ ด
ทดสอบสเตียรอยด์เป็ นจานวนตัวอย่างที่มีการส่ งมาตรวจในการวิจยั ครั้งนี้ โดยมีเพียง 10 ตัวอย่าง
ซึ่ งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ อันเป็ นสาเหตุเนื่ องมาจาก ระยะเวลาที่ดาเนิ นโครงการมีระยะสั้นเกินไป
โดยผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลระยะเวลาเพียง 1 เดือน การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไฟ และเสี ยงตาม
สาย ที่ ก าหนดให้มีก ารใช้เสี ยงตามสายและป้ ายไฟประชาสัมพันธ์ เพีย งวันละ 2 ครั้ ง ครั้ งละ
ประมาณ 2 นาที โดยให้ประชาสัมพันธ์ พร้ อมกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลในช่ วง
เช้าและเย็นในวันจันทร์ – ศุกร์ ซึ่ งอาจน้อยเกิ นไป ทาให้ประชาชนไม่ทราบข่าวสารการให้ความรู ้
พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการ จึงอาจทาให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารไม่ทวั่ ถึง หากประเมินถึง
จานวนครัวเรื อนทั้งหมดในหมู่บา้ นพบว่า จานวนตัวอย่างที่ได้รับมาจากประชาชนจานวนเพียง 10
คน คิดเป็ นจานวนไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์
เมื่ อ สื บ ค้น ข้อ มู ล งานวิ จ ัย ที่ มี ม าก่ อ นหน้ า นี้ [2,4,9,22-27] พบว่ า สั ด ส่ ว นของจ านวน
ตัวอย่างสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณของแต่ละงานวิจยั อยู่ระหว่างร้อยละ 2-50 ซึ่ งอธิ บายเหตุผล
ของความแตกต่างของสัดส่ วนการตรวจพบได้จากแหล่งที่มาของตัวอย่าง โดยพบว่า ตัวอย่างที่ไม่มี
ทะเบียน หรื อกิ นแล้วหายได้อย่างรวดเร็ ว ไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนเป็ นตัวอย่างที่มีความเสี่ ยงสู งที่จะ
ตรวจพบสเตี ยรอยด์ [4,22,23,25,27] โดยมี ค่าร้ อยละการตรวจพบในช่ วง 21.7-58.0 ในขณะที่
งานวิจยั ที่มีร้อยละการตรวจพบในทางต่ากว่า [2,4,9,24,26] เป็ นงานวิจยั ที่เก็บตัวอย่างทัว่ ไปทั้งหมด
ตามท้องตลาด โดยมีค่าร้อยละการตรวจพบ ระหว่าง 2- 18.6 เมื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาเปรี ยบเทียบ
กับผลการตรวจของงานวิจยั มีขอ้ สังเกตดังนี้
1. ก่อนการดาเนินงานโครงการฯ ยังไม่เคยพบปั ญหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณเนื่ องจาก
ไม่ เคยมี ก ารตรวจสารสเตีย รอยด์ใ นยาแผนโบราณในชุ มชน หลังดาเนิ นโครงการ 1 เดื อน พบ
ตัวอย่างยาแผนโบราณที่มีสเตียรอยด์ในชุมชน 3 ตัวอย่าง จากจานวนตัวอย่าง 10 ตัวอย่าง แสดงให้
เห็นว่า มีการใช้ยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์ในชุ มชนตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จึงควร
ต้องมี การดาเนิ นงานด้า นคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคเรื่ องสเตี ยรอยด์ เพื่อป้ องกันอันตรายต่ อสุ ขภาพของ
ประชาชนในชุมชน สงสัยและควรนามาตรวจหาสเตียรอยด์

59
2. การให้ความรู ้แก่อสม. ในเรื่ องของลักษณะตัวอย่างต้องสงสัยที่ควรนามาตรวจสอบ จน
ตระหนักถึงความสาคัญและอันตรายของสเตี ยรอยด์ เพื่อให้เกิ ดกลไกการป้ องกันชุ มชน โดยการ
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการและนาตัวอย่างมาตรวจหาสเตียรอยด์ของอสม. มีความสาคัญต่อ
ผลการวิจยั เนื่ องจาก แม้วา่ จะมีจานวนตัวอย่างทั้งหมดเพียง 10 ตัวอย่าง แต่ตรวจพบสเตียรอยด์ 3
ตัวอย่าง
3. เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการใช้ยา พบว่า ทั้ง 3 ตัวให้สรรพคุณในการรักษาอาการปวด ซึ่ งเป็ น
ฤทธิ์ ทางเภสัชวิทยาของสเตียรอยด์ และสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ก่อนหน้านี้ [23,26,27] โดยกลุ่ม
อายุผใู ้ ช้ อยูใ่ นช่วง 60 – 67 ปี ส่ วนเหตุผลที่ใช้ คือกินแล้วหาย หรื อมีคนใช้แล้วหายเลยแนะนามา
ต้ นทุนในการดาเนินโครงการ
จากการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั ต้นทุนการดาเนินโครงการสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณในชุ ม ชน ไม่ พ บการศึ ก ษาวิ จยั มาก่ อ น จึ ง ไม่ ส ามารถน ามาเที ย บเคี ย งกับ งานวิจ ัย นี้ ได้
นอกจากนี้ การใช้ทรั พยากรคน เครื่ องมื อ สถานที่ ตลอดจนวิธีการในการดาเนิ นงานของแต่ล ะ
หน่ วยงานแตกต่างกัน ขึ้ นกับบริ บทของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นจึ งยังไม่สามารถบอกได้ว่าการดาเนิ น
โครงการในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะต้นทุน เทียบกับการดาเนิ นเกี่ ยวกับสเตียรอยด์ในพื้นที่อื่นๆ
ใครคุม้ ค่ากว่ากัน แต่หากพิจารณาจากต้นทุนที่คานวณได้คือ 19,642.13 บาท ถือว่าเป็ นต้นทุนที่ต่ า
กว่าการรักษาผลข้างเคียงจากผลของการใช้สเตียรอยด์ โดยต้นทุนส่ วนใหญ่เป็ นต้นทุนที่เกิดจากค่า
วัสดุและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดาเนิ นโครงการ ที่มีท้ งั ต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ การเพิ่มความ
คุ ม้ ค่า ของโครงการฯ ท าได้โดย หากสามารถลดต้นทุนการดาเนิ นการดาเนิ นโครงการและได้
ผลลัพธ์ของโครงการคือมีตวั อย่างมาส่ งตรวจมากขึ้น ก็จะทาให้ตน้ ทุนคงที่ต่อหน่ วยมีค่าลดลง ทา
ให้เพิ่มความคุม้ ค่าในการทาโครงการมากขึ้น สาหรับต้นทุนวัสดุและค่าใช้จ่ายที่เป็ นต้นทุนผันแปร
แม้วา่ จะแปรตามจานวนตัวอย่างที่ส่งตรวจแต่ก็เป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงหากเทียบกับค่ารักษาหากผูป้ ่ วย
ต้องรักษาพยาบาลผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ดังนั้น หากมีการเพิ่มระยะเวลาดาเนิ นงานโครงการต่อไป
จะมีโอกาสได้รับตัวอย่างเพิ่มขึ้น โดยมีค่าวัสดุเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย แม้วา่ จะมีตน้ ทุนค่าแรง
เพิ่มขึ้น โครงการน่ามีความคุม้ ค่าด้านต้นทุนประสิ ทธิ ผลที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั เป็ นการใช้วสั ดุ
ในการประชาสัมพันธ์ซ่ ึ งมีค่าเสื่ อมราคาไปตามระยะเวลาอย่างคุม้ ค่ามากขึ้นด้วย
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เนื่องจากผลลัพธ์ของการดาเนินงานจะไม่ทราบ จนกว่าจะสิ้ นสุ ดโครงการ การลดค่าใช้จ่าย
โดยการปรับเปลี่ ยนตัวแปรที่มีผลต่อต้นทุ น โดยให้มีประสิ ทธิ ผลเท่าเดิ มหรื อมากกว่า จะทาให้
โครงการฯคุม้ ค่ามากขึ้น จากการวิเคราะห์ความไวของผลลัพธ์ หากมีการดาเนินงานต่อไป เมื่อมีการ
ให้ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับ สเตียรอยด์ในยาแผนโบราณ และสอนการใช้ชุดทดสอบแก่ อสม. ซึ่ ง
เป็ นผูม้ ีหน้าที่สอดส่ อง ดูแลสุ ขภาพคนในชุมชนอยูแ่ ล้ว มาทาหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างโดยชุ ด
ทดสอบเพื่อดูแลชุมชนด้วยกันเอง จะทาให้โครงการฯ มีความคุม้ ค่ามากขึ้น
การคิดต้นทุ นค่าไฟป้ าย และเสี ยงตามสาย เป็ นค่าโดยประมาณการ ผูว้ ิจยั ไม่สามารถหา
ค่าใช้จ่ายที่ แท้จริ งได้ เนื่ องจากสื่ อทั้งสองชนิ ดเป็ นบริ การฟรี ของเทศบาล การนาเอาค่าจ้างของ
เอกชนมาใช้ในการประมาณจะทาให้ได้ค่าที่แพงเกินจริ ง ด้วยเหตุผลที่ว่าโดยทัว่ ไปแล้ว ในสิ นค้า
ประเภทเดี ยวกัน ค่าบริ การของรัฐจะมีราคาถูกกว่าเอกชน นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ไม่ได้นาเอาค่าเสื่ อม
ราคาโต๊ะและเก้าอี้มาใช้ในการคานวณ เนื่ องจากไม่ทราบวันที่ซ้ื อและราคาครุ ภณ
ั ฑ์ แต่เนื่ องจาก
ปริ ม าณการใช้พ้ื นที่ น้อยมาก และมู ลค่ า ของครุ ภณ
ั ฑ์ต่ า เมื่ อหักค่ า เสื่ อมของครุ ภณ
ั ฑ์ ต้นทุ นที่
คลาดเคลื่อนไปคาดว่ามีค่าน้อยกว่าความเป็ นจริ งเล็กน้อยเท่านั้น
ข้ อจากัดของงานวิจัย
1. ด้านความร่ วมมือและความเข้มแข็งของการดาเนิ นงาน เมื่อพิจารณาด้านประสิ ทธิ ผล
นอกจากการชี้ แจงวัตถุประสงค์การทางานที่ชดั เจนแล้ว การให้ความร่ วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกภาค
ส่ วน ยังมีอิทธิ พลมากต่อประสิ ทธิ ผลของโครงการ เนื่ องจากในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั เลือกหน่วยงาน
และพื้นที่จากความเป็ นไปได้ในการปฏิบตั ิงาน จึงเกิดการทางานโดยอาศัยความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
ทั้ง จากเจ้า หน้า ที่ ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด ส านัก งานสาธารณสุ ข อ าเภอ และผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ซึ่ งมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการดาเนิ นงาน ตลอดจน
นโยบายต่างๆในการดาเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ งผลให้การประสานงานต่างๆ
เป็ นไปอย่างราบรื่ น จากการสังเกตและเก็บข้อมูลระหว่างงานวิจยั ผูเ้ ข้าร่ วมงานวิจยั ทั้งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลและอสม. มีความตั้งใจ และเต็มใจเข้าร่ วมงานวิจยั นี้ ดังนั้น หาก
นาการดาเนินงานในลักษณะเดียวกันนี้กบั พื้นที่อื่นๆ แต่เจ้าหน้าที่ไม่มีความตระหนักถึงความสาคัญ
ของโครงการฯ ผลที่ได้อาจไม่เป็ นไปในลักษณะเดียวกันกับงานวิจยั นี้
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2. การประเมิ น ผลลัพ ธ์ สุ ดท้าย (Final outcome) จากผลลัพ ธ์ ข้ นั กลาง (intermediate
outcome) เป้ าหมายที่แท้จริ งของการดาเนินงานคือต้องการลดจานวนประชาชนที่ได้รับผลจากยา
แผนโบราณที่ มี สารสเตี ย รอยด์ ดัง นั้น หากนาจานวนตัวอย่า งที่ ตรวจพบสเตี ยรอยด์ม าใช้แทน
จานวนคนไข้ที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาในอัตราส่ วน 1:1 จะทาให้ได้ค่าใช้จ่ายที่เกินจริ งไปมาก เพราะ
ไม่ใช่ ทุกคนที่ใช้ยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์จะต้องป่ วยจนได้รับการรักษาในโรงพยาบาล
และอย่างไรก็ตามไม่พบข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ ยงและระยะเวลาของการที่ประชาชนได้รับ
ยาแผนโบราณที่มีสารสเตียรอยด์จนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลในประเทศไทย ซึ่ งจากการ
ค้นคว้าข้อมูลงานวิจยั ของประเทศไทย พบว่ามี 1 การศึกษาของสุ ชาดา กาบินและคณะ[30] พบว่า
ในจานวนประชาชน 68 คนที่ได้รับสเตียรอยด์ มีเพียง 1 คนที่ตอ้ งเข้ารับการรักษาด้วยภาวะ
Cushimg’s syndrome ร่ วมกับ adrenal insufficiency แต่ผูว้ ิจยั ไม่สามารถนาเอามาใช้ในการ
คานวณหาจานวนประชาชนที่คาดว่าจะเจ็บป่ วยจนต้องเข้ารั บการรักษาพยาบาลในงานวิจยั นี้ ได้
เนื่ องจาก ความเป็ นไปได้ในการรั บอันตรายจากสเตี ยรอยด์ในระดับเกิ ดพิษ ต้องมีปริ มาณการใช้
และระยะเวลาที่ ไ ด้รั บ ยาที่ ชัด เจน เพื่ อ ใช้ใ นการค านวณต้น ทุ น ในส่ ว นของประชาชน หากมี
โครงการนี้ จะทาให้ประชาชนประหยัดต้นทุนของยาไปจานวนเท่าใด ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งนี้ จึง
แสดงเพียงข้อมูลของผลได้ที่คาดว่าหากมีผไู ้ ด้รับการป้ องกันเพียง 1 คนเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องใช้เป็ น
ข้อมูลในการตัดสิ นใจต่อไป
3. ในงานวิจยั นี้ จานวนตัวอย่างที่ตรวจพบสเตียรอยด์ 1 ตัวอย่าง เทียบได้กบั จานวน
ประชาชนที่บริ โภคยาแผนโบราณที่มีสเตียรอยด์ 1 คน ซึ่ งในความเป็ นจริ ง ตัวอย่าง 1 ตัว อาจมีการ
แบ่งกันใช้ หรื อใช้ในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแค่ 1 คน และผูว้ ิจยั มิได้สอบถามข้อมูลการใช้ใน
ลักษณะนี้
4. ค่า ใช้จ่ายจากการเข้า รับการรั ก ษาพยาบาลที่ นามาใช้ในการเปรี ย บเที ยบกับ ต้นทุ น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็ นเพียงค่าที่ทาให้นามาเปรี ยบเทียบความคุม้ ค่าได้ชดั เจนขึ้นเท่านั้น ใน
ความเป็ นจริ ง ความเจ็บป่ วยจากอาการแทรกซ้อนที่ยงั ไม่ทราบ ณ ขณะนั้น หรื อเจ็บป่ วยแต่ไม่ได้ไป
รักษาพยาบาล ความสึ กหรอของร่ างกาย หรื อค่ายาที่ตอ้ งเสี ยไปจนกระทัง่ ร่ างกายเกิ ดพิษไม่ได้ถูก
นามาใช้ในการคานวณ
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการทดสอบ
ชุ ดทดสอบที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ [10] เป็ นชุดทดสอบที่มีความจาเพาะและความไวสู ง มี
การตรวจสอบความใช้ไ ด้ข องชุ ดทดสอบตามหลัก การทางวิทยาศาสตร์ โดยจากงานวิจยั เมื่ อ
ทดสอบกับตัวอย่าง (n) จานวน 30 ตัวอย่าง มีความไวต่อเดกซาเมทาโซน 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
และไวต่อเพรดนิ โซโลน 50ไมโครกรัมต่อมิลลิ ลิตร ไม่พบผลบวกลวงหรื อลบลวง (n=200) แต่มี
ปฏิกิริยาข้าม (cross reaction) ได้กบั betamethasone แต่เนื่ องจากเป็ นยาที่ใช้ในรู ปแบบทาภายนอก
จึงไม่มีผลต่อตัวอย่าง โดยมี ความคงตัวของชุ ดทดสอบที่ อุณหภูมิห้อง เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลกับวิธี
TLC พบว่ามีความไว จาเพาะ ใช้ง่าย น่าเชื่ อถือ จึงเหมาะที่จะนามาใช้ในการตรวจเบื้องต้น แต่วิธีน้ ี
ยังมีขอ้ จากัด ได้แก่ ผลบวกที่เกิดขึ้นสามารถเกิดได้กบั ทั้งเดกซาเมทาโซนและเพรดนิ โซโลน จึงไม่
สามารถบอกชนิ ดสารที่ ตรวจพบได้ และอาจใช้ไ ม่ ไ ด้ก ับ ยาแผนโบราณรู ป แบบน้ า ที่ อ าจผสม
แอลกอฮอล์หรื อตัวทาละลายอินทรี ยท์ ี่มากเกิ นไปจนทาลายเมมเบรนของชุ ดทดสอบได้ ซึ่ งผูว้ ิจยั
ไม่พบข้อจากัดนี้ เนื่องจากมียาน้ าแต่สามารถตรวจด้วยชุดทดสอบได้
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจเชิ งนโยบายของผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
การคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคด้านสาธารณสุ ข เช่ นสานักงานสาธารณสุ ขจัง หวัด องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ในการจัดทางบประมาณและวิธีการที่ใช้ในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ
เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทในแต่ละพื้นที่ในการแก้ปัญหาการใช้สเตียรอยด์ในทางที่ไม่เหมาะสม
ของประชาชนไทยต่อไป
2.หน่วยงานภาครัฐ สามารถการนาผลของการตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณที่เกิ ดขึ้น
จากการดาเนินงานโครงการฯ มาเผยแพร่ สู่สาธารณะ หรื อนามาแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชน มีการให้
ความรู ้ เกี่ ยวกับอันตรายของสเตี ยรอยด์พร้ อมทั้งรายละเอียดยาแผนโบราณที่มีสเตียรอยด์ จะเป็ น
การติดอาวุธทางปั ญญาให้ประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ นาไปสู่ การดูแลตนเองและชุ มชน
อย่างยัง่ ยืน
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3. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสามารถนาผลการตรวจตัวอย่างไปสื บสวนขยายผลเพื่อ
ดาเนิ นการทางกฎหมายสาหรับผูผ้ ลิ ตและผูจ้ าหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ยาแผนโบราณต่อได้ เพื่อเป็ นการ
ควบคุมผลเสี ยที่อาจเกิดขึ้นกับผูบ้ ริ โภครายอื่น และเป็ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านยาอย่างจริ งจัง
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรมีการทดลองดาเนิ นโครงการ โดยการปรับเปลี่ยนตัวแปรที่เหมาะสม เช่ น การให้
อสม. เป็ นผูต้ รวจ การปรั บ ระยะเวลาดาเนิ น งาน การปรั บ เปลี่ ย นสื่ อ ที่ ใ ช้ด าเนิ นงาน เพื่ อ ดู ว่า
โครงการยังคงมีความคุ ม้ ค่าของโครงการอยู่หรื อไม่ และมีการระบุข้ นั ตอนการดาเนิ นงานต่อไป
หากพบตัวอย่างที่สงสัยว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชน
2. ทาการศึกษาทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพในกลุ่มประชาชนที่มีการใช้ยาแผนโบราณ
เพื่อหาความชุกของการใช้ยา และเหตุผลของการใช้ยาของประชาชน เพื่อจะได้รู้ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาของการใช้ยาแผนโบราณที่อาจมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ต่อไป

64
รายการอ้างอิง
[1] American Society of Health – System Pharmacists, Inc.(1999). AHFS Drug information
1999. USA: Bethesda, Md.
[2] สานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข. (2551). “ผลการ
ตรวจการปนปลอมยาแผนปั จจุบนั ในผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร.” DRUG QUALITY
PROBLEMS REPORTING CENTER NEWSLETTER 11, 34(กันยายน –
ธันวาคม): 3-4.
[3] เพชรรัตน์ พงษ์เจริ ญสุ ข และคณะ. (2550). “ต้นทุนทางตรงจากการใช้ยาสเตียรอยด์โดยไม่มีขอ้
บ่งใช้ทางการแพทย์ในประเทศไทย.” วารสารเภสั ชกรรมโรงพยาบาล 2550, 17 เสริ ม
(มิถุนายน): S10 – S16.
[4] ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุ ข. (2553). “สถานการณ์ยาแผน
โบราณในเขตภาคตะวันออก.” รายงานประจาปี 2553: 40 – 41.
[5] ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี กระทรวงสาธารณสุ ข. (2557). “รายละเอียดการ
ให้บริ การ.” คู่มือการให้บริ การ พ.ศ. 2557.
[6] กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์. (2555) “การประกาศนโยบายอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี งบประมาณ 2555.” ในการประชุมเพื่อสื่ อสารทิศทางและ
กลยุทธ์กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
สาธารณสุ ข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 5 มกราคม.
[7] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549). เภสัชวิทยา. อ้างถึงใน พิมพร ทองเมือง และ
ยุทธนา สุ ดเจริ ญ. (2553). “ร้ านขายยากับการจ่ ายยาชุ ดแก้ ปวดเมื่อยทีม่ ีสเตียรอยด์ :
กรณีศึกษาในเขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร.” รายงานวิจยั มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุ นนั ทา. เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก
http://www.ssruir.ssru.ac.th/handle/ssruir/525?mode=full
[8] แผนงานพัฒนากลไกเฝ้ าระวังระบบยา. (ม.ป.ป.). E – book สเตียรอยด์ ดี ร้ าย อย่างไร. เข้าถึง
เมื่อ 25 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก http://www.steroidsocial.org/steroid1.html

65
[9] มาศวลัย ลิขิตธนะเศรษฐ์. (2557). “ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารสเตอรอยด์.” อ้าง
ถึงใน สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ. (2557). “การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุ ขภาพคน
ไทย.” เอกสารการประชุมสมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ ครั้งที่7, 7 พฤศจิกายน.
[10] วลัยลักษณ์ เมธาภัทร และมาศวลัย ลิขิตธนเศรษฐ์. (2010). “ชุดทดสอบอิมมูโนโครมาโท
กราฟฟี สาหรับเดกซ์ซาเมธาโซนและเพร็ ดนิโซโลนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร.”
วารสารวิชาการสาธารณสุ ข 19, 1(มกราคม-กุมภาพันธ์): 59-70.
[11] โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี. (2559). “สรุ ป
รายงานประจาเดือน.” มกราคม 2559.
[12] กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน. (2556). “แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 25572559).” 25 มิถุนายน.
[13] ศจิษฐา ทองฝอย. (2555). หลักคิดและแนวปฏิบัติโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตาบล (รพ.สต.).
เข้าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม. เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/513952
[14] สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข . (ม.ป.ป.). คู่มือบริ หาร
จัดการโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล. (ม.ป.ท.).
[15] อุษา ฉายเกล็ดแก้วและคณะ.(2552). คู่มือการประเมินเทคโนโลยีด้านสุ ขภาพสาหรับประเทศ
ไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. นนทบุรี : บริ ษทั เดอะ กราฟิ โก ซิ สเต็มส์ จากัด.
[16] อนุรักษ์ ทองสุ โขวงศ์. (2005). การบัญชี ต้นทุน. เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
http://home.kku.ac.th/anuton/cost%20accounting/cost%20split.htm
[17] สิ ท ธิ ก ร รองส าลี . (ม.ป.ป.). ความรู้ เกี่ยวกับ “ต้ นทุ นการบริ ก ารสุ ขภาพ”.เข้าถึ งเมื่ อ 25
มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก http://www.rechee.org/KM5.html.
[18] สุ เทพ พงษ์พิทกั ษ์. (2558). ปัญหาค่ าสึ กหรอและค่ าเสื่ อมราคา. เข้าถึงเมื่อ 24 มิถุนายน. เข้าถึง
ได้จาก http://dha.co.th/th/news/accounting-news/384-2015-03-21-03-17-10.html
[19] กลุ่มงานระบบบัญชีภาครัฐ สานักมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง. (2557).
“หลักเกณฑ์การคานวณค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ถาวรสาหรับหน่วยงานภาครัฐ.”
กันยายน.
[20] Kozma CM. et. al. (1993). Economic, clinical, and humanistic outcomes: a planning model
for pharmacoeconomic research. อ้างถึ งใน นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์. (2555).

66
“ความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (Medication non adherence).” วารสารไทยไภษัชย
นิพนธ์ (ฉบับการศึกษาต่ อเนื่องทางเภสั ชศาสตร์ ) มศก. 7, (มกราคม-ธันวาคม).
[21] Brenda Motheral. (1997). “Outcomes Management: The Why, What, and How of Data
Collection.” Journal of Managed care Pharmacy 3, 3(May/June):345-351
[22] อรอุมา ภู่ประเสริ ฐและคณะ. (2545). “การตรวจหาสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณและยา
สมุนไพร.” วารสารไทยไภษัชยนิพนธ์ 1, 1(พฤษภาคม-สิ งหาคม): 7-16.
[23] อาภัย มาลินี (2009). “พฤติกรรมการใช้ยาแผนโบราณในชุมชน อาเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี.” โรงพยาบาลยะหริ่ง. เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม. เข้าถึงได้จาก
http://www.pharmyaring.com/download/research_apai_pdf.pdf
[24] สานักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข. (2553). “การปน
ปลอมตัวยาเดกซาเมทาโซนและเพรดนิโซโลนในยาแผนโบราณ.” รายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2553: 22 – 23.
[25] นันทนา กลิ่นสุ นทรและคณะ. (2555). “การศึกษาปริ มาณสารสเตียรอยด์ที่ปลอมปนในยาจาก
สมุนไพรเขตพื้นที่สาธารณสุ ข 4,5.” วารสารอาหารและยา 19, 2/2555(พฤษภาคมสิ งหาคม): 31-37.
[26] ดวงทิพย์ อรัญดรและคณะ. (2551). “การศึกษาการปนปลอมของสารสเตียรอยด์ เพรดนิโซ
โลนและเด็กซ่าเมทธาโซนในยาแผนโบราณในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.”
วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 13, 1(มกราคม-มิถุนายน): 20-30.
[27] ธนพัฒน์ ชัยะโสตถิและคณะ. (2557). “การทดสอบเบื้องต้นของการปลอมปนสเตียรอยด์ในยา
ผง ยาลูกกลอน ยาเม็ด ยาน้ า และยาแคปซูล ในชุมชนกรุ งเทพมหานคร.” ไทยเภสั ช
ศาสตร์ และวิทยาการสุ ขภาพ 9, 4(คุลาคม-ธันวาคม): 151-156.
[28] กลุ่ ม งานคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสั ชสาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ข เชี ย งใหม่. (2556).
“สสจ.เชียงใหม่เตือนภัยสุ ขภาพ.” 1(ตุลาคม).
[29] รัชตะ รัชตะนาวินและคณะ. (2550). “การศึกษาความชุ กของปัญหาทางคลินิกที่เกิดจากการใช้
ยาสเตียรอยด์ ปะปนโดยไม่ มีข้อบ่ งใช้ ทางการแพทย์ .” รายงานวิจยั ฉบับสมูรณ์
สานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั . เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
http://beyond.library.tu.ac.th/cdm/compoundobject/collection/trf_or_th/id/3025/rec/1

67
[30] สุ ชาดา กาบินและคณะ. (2556). “การจัดการสเตียรอยด์ โดยเครือข่ ายชุ มชน พืน้ ที่รพ.สต.
หนองคูใหญ่ อาเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ.” เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน. เข้าถึงได้จาก
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ah
UKEwiizpmc08zNAhVBtI8KHZ_VDf0QFgglMAI&url=http%3A%2F%2F203.157
.165.4%2Fssko_presents%2Ffile_presents%2F3331100033523-71257.doc&usg=AFQjCNGe8g8rF0WbJFDW976A779sukEYQ&bvm=bv.125801520,d.c2I

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
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เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา มี 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 แบบเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้สาหรับเก็บข้อมูลโดยผูว้ จิ ยั มี 4 ฉบับได้แก่
1.1 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนบุคลากร
1.2 แบบเก็บรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายในโครงการฯ
1.3 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ ่ งตรวจ
1.4 แบบบันทึกผลการตรวจสเตียรอยด์ดว้ ยชุดทดสอบ
ส่ วนที่ 2 สื่ อทีใ่ ช้ ในการประชาสั มพันธ์ โครงการ ตรวจหาสเตียรอยด์ ในยาแผนโบราณด้ วยชุ ด
ทดสอบ
สเตียรอยด์
ประกอบด้วย
2.1 แผ่นพับให้ความรู้เรื่ องสเตียรอยด์
2.2 ใบแทรกประชาสัมพันธ์โครงการฯ
2.3 ป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
2.4 ข้อความประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายและป้ ายไฟ
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1.3 แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งตรวจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ส่งตรวจ
อายุ
เพศ
ที่อยู่ปัจจุบัน  ในเขต ตาบลบ้านสวน
ถนน
 นอกเขต ตาบลบ้านสวน
ถนน
ตาบล
รายได้ต่อเดือน
 ต่ากว่า 5,000
 15,000 – 20,000

อาชีพ
ซอย

หมู่ที่

ซอย

หมู่ที่
อาเภอ

 5,000 – 10,000

 10,000 – 15,000

 20,000 ขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการ
1. การรับรู้ข้อมูลโครงการ ผ่านทางช่องทาง ป้ายผ้า  เสียงตามสาย แผ่นพับ
 อื่นๆ โปรดระบุ
2. ความสะดวกในการเดินทาง
ระยะเวลาที่ใช้

เดินทางโดย

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใช้
 ใช้ต่อ

4. หากตรวจพบว่ามีสเตียรอยด์ผสมอยู่ ท่านจะ

 ไม่ใช้ต่อ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับตัวยาที่ต้องการตรวจเบื้องต้น
ชื่อยา

รูปแบบ  ผง  เม็ด  น้า อื่นๆ (ระบุ)

สรรพคุณ

ราคายาต่อชุด

ปริมาณการใช้

ระยะเวลาที่ใช้
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1.4 แบบบันทึกผลการตรวจสเตียรอยด์ด้วยชุดทดสอบ
ลาดับที่

ชื่อตัวอย่าง
(ถ้ามี)

ลักษณะตัวอย่าง

ชื่อ/ที่อยู่ ผู้ส่งตรวจ

หมายเหตุ ลักษณะ ตัวอย่างระบุ เม็ดลูกกลอน ยาผง ยาน้า แคปซูล

ผลการทดสอบ
(ผลบวก/ผลลบ)

สรุปผลการ
ทดสอบ
(ผ่าน/ไม่ผา่ น)
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2.1 แผ่นพับให้ความรู ้เรื่ องสเตียรอยด์

ด้านหน้า

ด้านหลัง
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2.2 ใบแทรกประชาสัมพันธ์โครงการฯ
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2.3 ป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
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2.4 ข้อความประชาสัมพันธ์เสี ยงตามสายและป้ ายไฟ
ผ่านเสี ยงตามสาย
รพ.สต. บ้านสวน ร่ วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข จัดบริ การตรวจสเตียรอยด์ในยาแผน
โบราณด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายให้ฟรี โดยผูส้ นใจ สามารถส่ งตัวอย่างยาแผนโบราณต้อง
สงสัย เช่น ยาแผนโบราณที่ไม่มีทะเบียนยา ยาที่กินแล้วหายป่ วยอย่างรวดเร็ ว หรื อไม่มีที่มา
ชัดเจน ได้ที่ อสม. ที่ดูแลรับผิดชอบ หรื อที่ รพ.สต. บ้านสวน ข้างโรงเรี ยนจัน่ ใกล้แยก
บายพาส ตั้งแต่วนั นี้ ถึง 31 พฤษภาคมนี้ หรื อ นาตัวอย่างมาตรวจด้วยตนเองที่จุดบริ การรู ้ผล
ทันที มี 2 วัน คือ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม ที่รพ.สต. บ้านสวน และวันพฤหัสที่ 26 พฤษภาคม
ที่ศูนย์บริ การสาธารณสุ ขของเทศบาลเมืองบ้านสวน บริ เวณซอยมาลัยทอง ตั้งแต่เวลา
09.30 – 11.30 น.
ผ่านป้ ายไฟประชาสัมพันธ์
บริ การตรวจสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณด้วยชุดทดสอบอย่างง่ายให้ฟรี ส่ งตัวอย่างได้
ที่ อสม. ที่ดูแลรับผิดชอบ หรื อที่ รพ.สต. บ้านสวน ตั้งแต่วนั นี้ - 31 พฤษภาคมนี้ หรื อไปที่
รพ.สต.บ้านสวน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 59 เวลา 09.30 – 11.30 น. และที่ศูนย์บริ การ
สาธารณสุ ขของเทศบาลเมืองบ้านสวน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 59 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ภาคผนวก ข
การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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ภาคผนวก ค
หนังสื อตอบรับร่ วมดาเนินงาน
โครงการ ชุ มชนปลอดภัยจากการใช้ ยาแผนโบราณทีม่ ีสารสเตียรอยด์
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ประวัติผ้ วู จิ ัย
ชื่อ – สกุล
ที่อยู่
ที่ทางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2554
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2547 – 2551
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั

นางสาวจริ ยา อัครวรัณธร
298/3 ถ. ริ มคลองประปาฝั่งขวา แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพฯ
10800
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี 59/2 หมู่ 3 ต. เสม็ด อ. เมือง
จ. ชลบุรี 20000
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