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บทคดัย่อ

บทน�ำ  ธาลสัซเีมยีเป็นโรคทางพนัธุกรรมทีเ่ป็นปญัหาสาธารณสขุส�าคญัของประเทศไทย โดยเฉพาะเมือ่ไมม่รีะบบการควบคมุและป้องกนั

ผูป่้วยรายใหมท่ีม่ปีระสทิธิภาพ และค่าใชจ่้ายในการรกัษาพยาบาลส�าหรบัผูป่้วยธาลสัซเีมยีรุนแรงสูงมาก ระบบคดักรองโรคธาลสัซเีมยี 

ทีม่ปีระสทิธิภาพจะช่วยป้องกนัการเกดิผูป่้วยรายใหมไ่ด ้ วตัถุประสงค ์เพือ่วเิคราะหต์น้ทนุและผลลพัธข์องการตรวจคดักรองโรคธาลสั- 

ซเีมยีในหญงิผูม้าฝากครรภท์ีโ่รงพยาบาลมหาวทิยาลยัและโรงพยาบาลชมุชน  วธิกีำร เป็นการวจิยัเชงิพรรณนา ขอ้มลูตน้ทนุประกอบ

ดว้ยตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วกบัการแพทย ์ตน้ทนุทางตรงทีไ่มเ่กีย่วกบัการแพทย ์และตน้ทนุทางออ้ม วเิคราะหต์น้ทนุรวมในมมุมองสงัคม 

ส่วนผลลพัธท์ีศึ่กษา ไดแ้ก่ จ�านวนคู่เสีย่งทีจ่ �าเป็นตอ้งวนิิจฉยัก่อนคลอด และท�าการวเิคราะหค์วามไวของตวัแปรทางเดียว (One-way 

sensitivity analysis)  ผลกำรวจิยั ผูท้ีม่ารบัการตรวจคดักรองธาลสัซเีมยีท ัง้หมด 733 คน เป็นหญงิตัง้ครรภ ์384 คน อายคุรรภ ์

ส่วนใหญ่อยู่ที ่8-20 สปัดาห ์(รอ้ยละ 69.53) และส่วนใหญ่มาฝากครรภม์าพรอ้มสาม ี(รอ้ยละ 75.13) พบวา่ตน้ทนุรวมในการคดักรอง 

โรคธาลสัซเีมยีเป็นตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วกบัแพทย ์รอ้ยละ 58.17 ตน้ทนุทางตรงทีไ่มเ่กีย่วกบัการแพทย ์รอ้ยละ 30.14 และตน้ทนุทาง

ออ้ม รอ้ยละ 11.69 โดยตน้ทนุเฉลีย่ต่อคู่สามภีรรยาเท่ากบั 734 บาทต่อคู่ พบคู่เสีย่งทีจ่ �าเป็นตอ้งตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอดทัง้หมด 9 

ราย ประกอบดว้ยคู่เสีย่ง Hb Bart’s hydrops fetalis 3 คู่ และ β-thalassemia/Hb E 6 คู่ หญงิต ัง้ครรภ ์1 ราย ไดร้บัการตรวจ

วนิิจฉยัก่อนคลอด ผลการตรวจเป็น Hb Bart’s hydrops fetalis 1 ราย (รอ้ยละ 2.60) จากคู่สามภีรรยาทีไ่ดร้บัการคดักรองทัง้หมด 

สรุป ตน้ทนุรวมในการคดักรองโรคธาลสัซเีมยีเป็นตน้ทนุทางตรงทีเ่กีย่วกบัแพทย ์รองลงมา คือ ตน้ทนุทางตรงทีไ่มเ่กีย่วกบัการแพทย ์

ค�ำส�ำคัญ : l การคัดกรอง  l โรคธาลัสซีเมีย  l ต้นทุน

วำรสำรโลหิตวิทยำและเวชศำสตร์บริกำรโลหิต. 2563;30:271-9.
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Abstract:

Background: Thalassemia is an inherited blood disorder that causes the public health problems in Thailand, 

especially when there is no effective prevention and control.  The cost of severe thalassemia treatment is high. 

Therefore, a thalassemia screening program is very important for the prevention of new cases.  Objective: To 

estimate cost and outcomes of a prenatal control program for thalassemia in pregnant women at University and 

community hospitals in the lower northern region of Thailand.  Method: This study was a descriptive study. 

Costs consisted of direct medical cost, direct non-medical cost and indirect cost. The clinical outcome was the 

number of cases detected.  Data analysis was performed under a societal perspective.  One-way sensitivity anal-

ysis was performed to explore the uncertainty around inputs.  Results: A total of 733 individuals were screened 

with a total of 384 pregnant women.  The majority of pregnant women (69.5%) were 8-20 weeks of gestational 

age.  Most cases (75.1%) were screened with their couple.  The major cost driver of the program was direct 

medical cost (58.2%), followed by direct non-medical cost (30.1%) and indirect cost (11.7%). The average cost of 

screening was 734 Baht/couples.  Nine cases were detected by the program and needed to be confirmed by a 

standard diagnostic test.  Of those, three couples were at risk for Hb Bart’s hydrops fetalis and six couples were 

at risk for β-thalassemia/Hb E.  A pregnant woman was diagnosed as Hb Bart’s hydrops fetalis (2.6% of screened 

pregnant couples)  Conclusion: The major cost driver of the thalassemia screening program was direct medical 

cost followed by direct non-medical cost.

Keywords : l Screening  l Thalassemia  l Cost
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บทน�า

โรคเลอืดจำงธำลสัซเีมยีเป็นโรคทีถ่ำ่ยทอดทำงพนัธุกรรมทีพ่บ

บอ่ยในประเทศไทย ซึง่ชนิดทีรุ่นแรงไดแ้ก่ Hb Bart’s hydrops 

fetalis, homozygous β thalassemia และ β thalassemia/

Hb E โดยผูเ้ป็นโรคธำลสัซเีมยีส่วนใหญ่จะตอ้งไดร้บักำรรกัษำโดย

กำรใหเ้ลอืดและรบัยำขบัธำตเุหลก็อย่ำงต่อเนื่องตลอดชวีติ พบวำ่

ผูป่้วยโรคธำลสัซเีมยีชนิดรุนแรงทีม่อีำยุขยัเฉลีย่ 10-20 ปี จะเสยี

ค่ำใชจ่้ำยในกำรรกัษำพยำบำลเป็นจ�ำนวนเงนิ 1.26-3.48 ลำ้นบำท

ต่อคน ซึง่เป็นภำระค่ำใชจ่้ำยในประเทศไทยทีเ่พิม่ขึ้นทกุปี1 จงึมกีำร

ก�ำหนดนโยบำยระดบัประเทศขึ้นมำเพือ่ส่งเสรมิ ป้องกนั ควบคุม

โรคธำลสัซเีมยีและฮโีมโกลบนิทีผ่ดิปกติ2 โดยหญงิตัง้ครรภแ์ละ

สำมจีะตอ้งไดร้บับริกำรตรวจคดักรองและตรวจยนืยนัว่ำเป็นคู่

สมรสเสีย่งทีม่โีอกำสมบีตุรเป็นโรคธำลสัซเีมยีรุนแรงหรอืไม ่ ถำ้

เป็นคู่เสีย่งก็จะไดร้บักำรตรวจวนิิจฉยัทำรกในครรภม์ำรดำก่อน

คลอดทกุรำยตำมสทิธปิระโยชนข์ ัน้พื้นฐำน3

ปจัจบุนัระบบกำรควบคุมโรคโลหติจำงธำลสัซเีมยีชนิดรุนแรง

ของประเทศไทยทีก่ �ำลงัด�ำเนินกำรอยู่จะท�ำในกลุม่หญงิต ัง้ครรภแ์ละ

สำมเีพือ่ตรวจหำเดก็ในครรภท์ีเ่ป็นโรค จำกนัน้จงึใหค้�ำปรกึษำกบั

สำมแีละภรรยำ โดยครอบครวัของเดก็อำจพจิำรณำด�ำเนินกำร

ตัง้ครรภต่์อไปหรอืยุตกิำรต ัง้ครรภ ์ ซึง่ระบบกำรควบคุมโรคธำ

ลสัซเีมยีก่อนคลอดในโรงพยำบำลมหำวทิยำลยันเรศวรและโรง

พยำบำลชมุชน 5 แห่ง ในจงัหวดัก�ำแพงเพชรจะมกีำรตรวจคดั

กรองพำหะธำลสัซเีมยีเบื้องตน้ในหญงิตัง้ครรภแ์ละสำมดีว้ยวธิกีำร

ตรวจ Mean corpuscular volume (MCV) และท�ำ Dichloro-

phenol indophenol precipitation test (DCIP) เพือ่ก�ำหนด

คู่เสีย่งทีม่โีอกำสมบีตุรเป็นโรคธำลสัซเีมยีชนิดรุนแรง และท�ำกำร

ตรวจเลอืดหญงิตัง้ครรภแ์ละสำมดีว้ยกำรตรวจวเิครำะหช์นิดและ

ปรมิำณของฮโีมโกลบนิ (hemoglobin typing, Hb typing) และ

กำรตรวจชนิดของกำรกลำยพนัธุข์องยนีแอลฟ่ำ-โกลบนิ ดว้ยวธิพีี

ซอีำร ์(α1-PCR) ในกรณีทีเ่ป็นคู่เสีย่งจะท�ำกำรตรวจวนิิจฉยัก่อน

คลอดโดยกำรเจำะตรวจน�ำ้คร�ำ่หรอืเลอืดสำยสะดอืของเดก็ในครรภ ์

(Prenatal diagnosis: PND) เพือ่ใหท้รำบวำ่เดก็ในครรภเ์ป็นโรค

หรอืไม ่และกำรพจิำรณำยุตกิำรต ัง้ครรภใ์นรำยทีพ่บวำ่เดก็ในครรภ์

เป็นธำลสัซเีมยีรุนแรง4

ปจัจบุนัประเทศไทยมผูีป่้วยรำยใหมท่ีเ่ป็นโรคธำลสัซเีมยีเพิม่ขึ้น

ต่อปีเป็นจ�ำนวนมำกและยงัไมม่กีำรศึกษำเกี่ยวกบักบัตน้ทนุกำรคดั

กรองโรคธำลสัซเีมยี ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศึกษำหำตน้ทนุและ

ผลลพัธใ์นกำรคดักรองโรคธำลสัซเีมยีก่อนคลอดของโรงพยำบำล

ในมมุมองทำงสงัคม (Societal perspective)

วสัดแุละวธิกีาร

กำรศึกษำนี้ เป็นกำรศึกษำเชงิพรรณำ เพือ่หำตน้ทนุและผลลพัธ ์

(Cost-outcome descriptions) ท�ำกำรเกบ็ขอ้มลูผูท้ีไ่ดร้บักำรตรวจ

คดักรองโรคธำลสัซเีมยีทีโ่รงพยำบำลมหำวทิยำลยันเรศวร จงัหวดั

พษิณุโลก และโรงพยำบำลชมุชน 5 แห่ง จงัหวดัก�ำแพงเพชร ใน

ช่วงระหวำ่งเดอืนมกรำคม พ.ศ. 2560 ถงึเดอืนมนีำคม พ.ศ. 2560 

ในหญงิตัง้ครรภท์ีม่ำฝำกครรภ์

เครื่องมอืในกำรเกบ็ขอ้มลู คอื แบบบนัทกึขอ้มลูระบบกำรควบคุม

โรคธำลสัซเีมยีก่อนคลอด (Case Record Form: CRF) ทีพ่ฒันำ

มำจำกแนวคดิตน้ทนุในกำรประเมนิเทคโนโลยดีำ้นสุขภำพ5 ประกอบ

ดว้ย 2 ส่วน คอื ส่วนขอ้มลูตน้ทนุ และส่วนขอ้มลูผลลพัธใ์นกำรคดั

กรองโรคธำลสัซเีมยี โดยแบบบนัทกึผ่ำนกำรตรวจสอบควำมเทีย่ง

ตรงเชงิเนื้อหำ (Content validity) จำกแพทยผู์เ้ชี่ยวชำญทำงดำ้น

โลหติวทิยำจ�ำนวน 1 ท่ำน และผูเ้ชี่ยวชำญทำงดำ้นเศรษฐศำสตร์

จ�ำนวน 2 ท่ำน และมกีำรน�ำแบบเกบ็ขอ้มลูไปทดลองเกบ็ขอ้มลู 

(Try out) ของคู่หญงิต ัง้ครรภแ์ละสำมจี�ำนวน 12 คู่6 เพือ่ปรบั

ใหส้ำมำรถเกบ็ขอ้มลูไดต้รงตำมวตัถปุระสงค์

กำรศึกษำนี้ไดร้บัอนุมตักิำรท�ำวจิยัจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรม

กำรวจิยัในมนุษย ์มหำวทิยำลยันเรศวร เลขที ่COA No. 453/2016, 

IRB No. 500/59

วธิกีาร

กำรศึกษำตน้ทนุและผลลพัธข์องกำรศึกษำมขี ัน้ตอน ดงัน้ี

1. กำรจ�ำแนกชนิดของทรพัยำกรทีใ่ช ้(Identify of resources)  

โดยจ�ำแนกทรพัยำกรทีผู่ป่้วยใชไ้ปในระหว่ำงกำรตรวจคดักรอง

โรคธำลสัซเีมยี

2. กำรนบัจ�ำนวนทรพัยำกรทีใ่ช ้(Measuring of resource 

used) เกบ็รวบรวมจ�ำนวนทรพัยำกรทีผู่ร้บักำรคดักรองใช ้ โดย

ใชแ้บบบนัทกึขอ้มลูทีพ่ฒันำขึ้นมำสอบถำมผูท้ีเ่ขำ้รบักำรตรวจคดั 

กรองธำลสัซเีมยีเกี่ยวกบัจ�ำนวนครัง้ทีม่ำท�ำกำรตรวจคดักรองธำลสั

ซเีมยี เวลำทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำงและรอรบับรกิำรแต่ละคร ัง้ ค่ำเดนิ

ทำง ค่ำอำหำรส่วนเพิม่ ค่ำทีพ่กั กำรมำรบับรกิำรพรอ้มกนัของคู่

สำมภีรรยำ และรำยไดต่้อเดอืน

3. กำรประเมนิมลูค่ำทรพัยำกรทีใ่ช ้(Valuation of resource 

used) ในกำรประเมนิตน้ทนุซึง่เป็นกรณีหลกั (base case) ประกอบ

ดว้ยขอ้มลูตน้ทนุ 3 ประเภท คอื

 3.1 กำรประเมนิตน้ทนุทำงตรงทำงกำรแพทย ์ (Direct 

medical cost) โดยใชข้อ้มลูค่ำใชจ่้ำยทีเ่รยีกเกบ็ผูป่้วยในกำร

ตรวจคดักรองโรคธำลสัซเีมยีหลงัจำกฝำกครรภ ์ไดแ้ก่ ค่ำตรวจ 

MCV, DCIP, Hb typing, α1-PCR และ PND
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 3.2 กำรประเมนิตน้ทุนทำงตรงที่ไม่เกี่ยวกบักำรแพทย ์

(direct non-medical cost) ในกำรศึกษำนี้ใชค่้ำใชจ่้ำยทีผู่ป่้วย

จ่ำยจรงิเป็นขอ้มลูตน้ทนุทำงตรงทีไ่มเ่กี่ยวกบักำรแพทย ์ไดแ้ก่ ค่ำ

เดนิทำง ค่ำทีพ่กั และค่ำอำหำรส่วนเพิม่ หำกคู่สำมภีรรยำมำรบั

บรกิำรคดักรองพรอ้มกนั จะค�ำนวณตน้ทนุทำงตรงทีไ่มเ่กี่ยวกบั

กำรแพทยร์วมกนั หำกสำมภีรรยำมำรบับรกิำรคดักรองไมพ่รอ้ม

กนั จะค�ำนวณตน้ทนุทำงตรงทีไ่มเ่กี่ยวกบักำรแพทยแ์ยกกนั

 ตน้ทนุทำงตรงทีไ่มเ่กี่ยวกบักำรแพทย ์=

ค่ำเดนิทำง + ค่ำอำหำร + ค่ำทีพ่กั

 3.3 กำรประเมนิตน้ทนุทำงออ้ม (Indirect cost) อำ้งองิ

แนวทำงตน้ทนุมนุษย ์(Human capital method) เพือ่ประเมนิ

มลูค่ำผลติภำพทีสู่ญเสยีไปจำกกำรหยุดงำน ใชร้ำยไดจ้รงิมำประเมนิ

มลูค่ำผลติภำพทีเ่สยีไปในกำรมำรบับรกิำรตรวจคดักรองธำลสัซเีมยี 

ค�ำนวณจำกค่ำจำ้งรำยเดอืนเฉลีย่เป็นค่ำจำ้งต่อนำท ี โดยคดิจำก

จ�ำนวนนำทใีนหนึ่งเดอืน แลว้คูณจ�ำนวนนำททีีใ่ชใ้นกำรรบับรกิำร

ตน้ทนุทำงออ้ม =

ค่ำจำ้งต่อนำท ีx จ�ำนวนนำททีีใ่ชใ้นกำรรบับรกิำร

การวเิคราะหข์อ้มูล

กำรวเิครำะหท์ำงสถติกิำรศึกษำนี้จะใชส้ถติเิชงิพรรณนำ ไดแ้ก่ 

จ�ำนวน รอ้ยละ ค่ำเฉลีย่ และค่ำเบีย่งเบนมำตรฐำน

กำรวเิครำะหห์ลกั (Base case analysis) จะวเิครำะหโ์ดย

อำ้งองิรำคำค่ำบรกิำรจำกโรงพยำบำลมหำวทิยำลยันเรศวร ปี พ.ศ. 

2560 และท�ำกำรวเิครำะหค์วำมไวของตวัแปรทำงเดยีว (One-way 

sensitivity analysis) โดยกำรเปลีย่นค่ำตวัแปรตน้ทนุต่ำง ๆ 

ไดแ้ก่ ตน้ทนุในกำรตรวจ MCV, Hb typing, α1-PCR และ 

PND แทนดว้ยรำคำของกรมบญัชกีลำงและกระทรวงสำธำรณสุข 

ท ัง้น้ีไมเ่ปลีย่นแปลงตน้ทนุกำรตรวจ DCIP เนื่องจำกตน้ทนุกำร

ตรวจ DCIP ของโรงพยำบำลมหำวทิยำลยั กรมบญัชกีลำงและ

กระทรวงสำธำรณสุขมค่ีำเท่ำกนั คอื 70 บำท และเปลีย่นค่ำรำยได ้

จรงิในผูท้ีไ่มม่รีำยไดด้ว้ยอตัรำค่ำจำ้งรำยเดอืนเฉลีย่ในภำคเหนือ

ของประเทศไทยและอตัรำค่ำแรงข ัน้ต�ำ่ของจงัหวดัพษิณุโลกและ

ก�ำแพงเพชร แลว้ค�ำนวณตน้ทนุรวมทีเ่ปลีย่นแปลงและส่วนต่ำง

ของตน้ทนุรวม

ผลการวจิยั

ผูท้ีม่ำรบักำรตรวจคดักรองธำลสัซเีมยีท ัง้หมด 733 คน เป็น

หญงิตัง้ครรภ ์ 384 คน อำยุครรภส่์วนใหญ่อยู่ที ่ 8-20 สปัดำห ์

(รอ้ยละ 69.5) และกำรมำฝำกครรภม์ำพรอ้มสำมส่ีวนใหญ่ (รอ้ย

ละ 75.1) โดยขอ้มลูท ัว่ไปของผูท้ีม่ำรบักำรตรวจคดักรองธำลสั- 

ซเีมยีแสดงใน Table 1 จ�ำนวนผูท้ีเ่ขำ้รบักำรตรวจคดักรองธำลสั- 

ซเีมยีแบง่แยกตำมข ัน้ตอนแสดงดงั Table 2 โดยระยะเวลำเฉลีย่

ในกำรรบับรกิำรตรวจคดักรองธำลสัซเีมยีเท่ำกบั 233 นำที

ตน้ทนุกำรคดักรองโรคธำลสัซเีมยีในมมุมองของสงัคมเท่ำกบั 

297,171 บำท โดยเป็นตน้ทนุเฉลีย่ต่อคู่สำมภีรรยำเท่ำกบั 734 บำท

ต่อคู่ (ท�ำกำรปรบัดว้ยดชันีรำคำผูบ้รโิภค เดอืนมถินุำยน พ.ศ. 2562 

เท่ำกบั 751 บำทต่อคู่) ดงัแสดง Table 4 โดยองคป์ระกอบหลกั

เป็นตน้ทนุทำงตรงทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรแพทย ์คดิเป็นรอ้ยละ 58.2 

หำกประเมนิตน้ทนุกำรคดักรองโรคธำลสัซเีมยีในมมุมองของสงัคม 

แบง่ตำมข ัน้ตอนกำรตรวจคดักรอง พบวำ่ข ัน้ตอนกำรตรวจวนิิจฉยั

ก่อนคลอดมตีน้ทนุสูงสุดเท่ำกบั 3,648 บำทต่อคู่สำมภีรรยำ

ผลกำรตรวจคดักรองโรคธำลสัซเีมยีในคู่สำมภีรรยำท ัง้หมด 384 

คู่ ส่งตรวจเพิม่เตมิเพือ่ก�ำหนดคู่เสีย่ง (Hb typing, α1-PCR) ท ัง้

สิ้น 62 คู่ พบวำ่มคู่ีเสีย่งในกำรทีม่บีตุรเป็นโรคธำลสัซเีมยีท ัง้หมด 

9 คู่ โดย 6 คู่ มโีอกำสเป็นโรคธำลสัซเีมยีชนิด β-thalassemia/

Hb E และอกี 3 คู่ มโีอกำสเป็นโรคธำลสัซเีมยีชนิด Hb Bart’s 

hydrops fetalis และมรีะยะเวลำในกำรรอผลตรวจ Hb typing 

หรอื α1-PCR เฉลีย่เท่ำกบั 27 วนั แสดงใน Table 6

จำกกำรวเิครำะหค์วำมไวทำงเดยีว โดยกำรเปลีย่นค่ำตน้ทนุ

ต่ำงๆ พบวำ่ กำรเปลีย่นตน้ทนุ MCV จำก 90 บำท เป็น 120 

บำท ส่งผลกระทบต่อตน้ทนุรวมของกำรคดักรองโรคธำลสัซเีมยี

มำกทีสุ่ด แสดงดงั Table 7

วจิารณ์

ในกำรศึกษำนี้ พบวำ่ตน้ทนุกำรตรวจคดักรองโรคธำลสัซเีมยี

ก่อนคลอดส่วนใหญ่รอ้ยละ 58.2 เป็นตน้ทนุทำงตรงทีเ่กี่ยวกบั

แพทย ์ รองลงมำเป็นตน้ทนุทำงตรงทีไ่มเ่กี่ยวกบักำรแพทยร์อ้ย

ละ 30.1 และตน้ทนุทำงออ้มรอ้ยละ 11.7 โดยตน้ทนุทำงตรงที่

เกี่ยวกบัแพทยต่์อคู่สำมภีรรยำทีร่บักำรตรวจคดักรองทีโ่รงพยำบำล

มหำวทิยำลยันเรศวรมค่ีำนอ้ยกวำ่กำรตรวจทีโ่รงพยำบำลชมุชน 

(351 บำท เทยีบกบั 468 บำท) เนื่องจำก ผูม้ำรบักำรตรวจคดั

กรองมกัเป็นภรรยำเพยีงคนเดยีว หำกผลกำรตรวจคดักรองเป็น

บวกจงึตำมสำมมีำตรวจเพิม่เตมิ ท�ำใหจ้ �ำนวนกำรตรวจคดักรอง

นอ้ยกวำ่โรงพยำบำลชมุชน ซึง่ภรรยำมกัมำพรอ้มกบัสำมแีละได ้

รบักำรตรวจพรอ้มกนัท ัง้คู่ ส่งผลใหต้น้ทนุในกำรตรวจคดักรอง

ของโรงพยำบำลมหำวทิยำลยันเรศวรลดลง

กำรตรวจคดักรองโรคธำลสัซเีมยีก่อนคลอดทีโ่รงพยำบำลชมุชน

จะมตีน้ทนุทำงตรงทีไ่มเ่กี่ยวกบักำรแพทยต่์อคู่สำมภีรรยำ 1 คู่ นอ้ย

กวำ่ทีม่ำตรวจทีโ่รงพยำบำลจงัหวดัหรอืโรงพยำบำลมหำวทิยำลยั 

(217 บำท เทยีบกบั 325 บำท) เนื่องจำกโรงพยำบำลชมุชนอยู่ใกลท้ี่

อยู่อำศยัมำกกวำ่ ท�ำใหล้ดตน้ทนุค่ำเดนิทำงและค่ำอำหำร ส่งผลให ้
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Table 1  General characteristics for thalassemia screening

Characteristics Number (case) %

Gender
Male 349 47.6
Female 384 52.4

Gestational age
< 8 weeks 65 16.9
8-20 weeks 267 69.5
> 20 weeks 49 12.8
Unknown 3 0.8

Couple come together
Yes 290 75.1
No 96 24.9

Cost of meal
Yes 739 70.7
No 34 29.3

Cost of transportation
Yes 737 99.7
No 36 0.3

Health facilities
University hospital 83 11.3
Community hospital 1* 102 13.9
Community hospital 2 332 45.3
Community hospital 3 66 9.0
Community hospital 4 112 15.3
Community hospital 5 38 5.2

*Community hospital 1, 2, 3, 4, 5 are Khlong Lan Hospital, Klong Klung Hospital, Kosamphi Nakhon Hospital, Sai Ngam 

Hospital and Bueng Samakkhi Hospital

Table 2 Number of cases classified by the step of screening procedure 

Laboratory testing Number (case) %

MCV testing
Male 349 47.6
Female 384 52.4

DCIP testing (Hb E screening)
Male 349 47.6
Female 384 52.4

Hb typing
Male 62 8.5
Female 62 8.5

α1-PCR
Male 28 3.8
Female 28 3.8

Prenatal diagnosis
Female 1 0.1

Time for screening service (minute) (mean ± S.D.) 233 ± 191 -
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Table 3  Type of cost in thalassemia screening program

Type of cost
Number

(case)

Cost per unit (Baht)

(mean ± SD)

Total cost

(Baht)

Direct medical cost
MCV testing 733 90 65,970
DCIP testing 733 70 51,310
Hb Typing 124 270 33,480
α1-PCR 56 350 19,600
Prenatal diagnosis 1 2500 2,500

Direct non-medical cost
Cost for food 739 94 ± 74 30,839
Cost for transportation 737 135 ± 133 58,741
Cost for hotel 0 0 0

Indirect cost 739 90 ± 107 34,731

Table 4 Total cost for thalassemia screening from societal perspective in base case analysis

Type of Cost Cost (Baht) Percent

Direct medical cost 172,860 [176,775]a 58.2

University hospital 20,720 [21,189] 

Community hospitals 152,140 [155586] 

Direct non-medical cost 89,580 [91,609] 30.1

University hospital 19,172 [19,606] 

Community hospitals 70,408 [72,003] 

Indirect cost 34,731 [35,518] 11.7

University hospital 6,945 [7,102] 

Community hospitals 27,786 [28,415] 

Total cost 297,171 [303,902] 100.0

University hospital 46,837 [47,898] 

Community hospitals 250,334 [256,004] 

Cost per couple 734 [751] -

University hospital 794 [812] 

Community hospitals 770 [787]
aCost in [ ] is adjusted by the consumer price index of June, 2019

Table 5 Total cost for thalassemia screening from societal perspective in base case analysis

Screening
At risk couple

determination
Prenatal diagnosis 

Number (case) 384 90 1

Direct medical cost (Baht) 117,280 53,080 2,500

Direct non-medical cost (Baht) 61,715 12,433 1,000

Indirect cost (Baht) 32,263 8,042 148

Total cost (Baht) 211,258 73,555 3,648

Cost per couple (Baht) 550 817 3,648
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Table 6  Outcome of thalassemia screening program

Diagnosis
Number of couples 

at University Hosp

Number of couples 

at Community Hosp

Total number of 

couples
Percent

MCV and DCIP testing

Negative screening 53 269 322 83.8

Positive screening 6 56 62 16.2

Hb typing 

Not couple at risk 6 47 53 13.8

Couple at risk

β-thalassemia/Hb E 0 6 6 1.6

α1-PCR 

Not couple at risk 6 19 25 6.5

Couple at risk

Hb Bart’s hydrops fetalis 0 3 3 0.8

PND

Hb Bart’s hydrops fetalis 0 1 1 0.3

Waiting time for Hb typing or α1-PCR 

(Day, mean + SD)

27 ± 16 -

Table 7  One-way sensitivity analysis of cost

Cost Cost (Baht)
Total costa

(Baht)

Difference of costb

(Baht)

MCV

Comptroller General’s Department 120 319,161 +21,990

Ministry of Public Health 80 289,841 -7,330

Hb Typing

Comptroller General’s Department 260 295,931 -1,240

Ministry of Public Health 300 300,891 +3,720

α1-PCR

Comptroller General’s Department 500 305,571 +8,400

Ministry of Public Health 500 305,571 +8,400

PND

Comptroller General’s Department 3,000 297,671 +500

Ministry of Public Health 2,600 297,271 +100

Minimum wage (per month) 7,650 308,823 +9,754

Average wage (per month) 11,450 311,231 +14,060
aTotal cost is the total cost that changed.  These calculated from changing variable cost values one by one.
bDifference of cost = change of total cost – total cost of base case
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ตน้ทนุต่อคู่สำมภีรรยำเมือ่ท �ำกำรตรวจคดักรองทีโ่รงพยำบำลชมุชน 

ถกูกวำ่เมือ่ตรวจคดักรองทีโ่รงพยำบำลจงัหวดั

ระยะเวลำในกำรรอผลตรวจ Hb typing ทีโ่รงพยำบำลจงัหวดั

หรอืโรงพยำบำลมหำวทิยำลยัมรีะยะเวลำนอ้ยกวำ่โรงพยำบำลชมุชน 

โดยโรงพยำบำลมหำวทิยำลยันเรศวรมรีะยะเวลำเฉลีย่ในกำรรอผล

ตรวจ Hb typing 4 วนั ระยะเวลำทีม่ำกทีสุ่ดและนอ้ยทีสุ่ด คอื 7 

และ 2 วนั ตำมล �ำดบั ส่วนโรงพยำบำลชมุชน 5 แห่ง มรีะยะเวลำ

เฉลีย่ในกำรรอผลตรวจ Hb typing 29 วนั ระยะเวลำทีม่ำกทีสุ่ด

และนอ้ยทีสุ่ด คอื 81 และ 7 วนั ตำมล �ำดบั แสดงใหเ้หน็วำ่กำร

ตรวจเพือ่ก�ำหนดคู่เสีย่งทีโ่รงพยำบำลมหำวทิยำลยันเรศวรสำมำรถ

ท�ำไดร้วดเรว็ ท�ำใหท้รำบผลไดเ้รว็กวำ่โรงพยำบำลชมุชน ซึง่เวลำใน

กำรรอผลตรวจจะส่งผลต่อกำรยุตกิำรต ัง้ครรภ ์โดยแนวทำงกำร

ตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอดของประเทศไทยซึง่ออกโดยรำชวทิยำลยั

สูตนิรแีพทยแ์ห่งประเทศไทยแนะน�ำใหท้ �ำหตัถกำรทำงสูตศิำสตร์

เพือ่วนิิจฉยัก่อนคลอดในผูท้ีเ่สีย่งไดบ้ตุรเป็นโรค β-thalassemia 

ก่อนอำยุครรภ ์22 สปัดำห์7 ดงันัน้กำรทีเ่วลำรอผลกำรตรวจนำน 

จะท�ำใหก้ำรตรวจข ัน้ต่อไปลำ่ชำ้ อำจท�ำใหอ้ำยุครรภเ์กนิทีจ่ะยุตกิำร

ต ัง้ครรภไ์ด ้ซึง่ท ัง้หมดนี้ควรจะตอ้งมรีะบบกำรใหค้�ำปรกึษำแนะน�ำ

ในโรคธำลสัซเีมยีแก่คู่สมรสทีเ่หมำะสมต่อไป8

กำรค�ำนวณตน้ทนุทำงออ้มทีแ่ตกต่ำงกนัส่งผลต่อตน้ทนุรวม 

กำรค�ำนวณตน้ทนุทำงออ้มใชอ้ตัรำค่ำจำ้งเฉลีย่ในเขตภำคเหนือและ

ใชค่้ำแรงข ัน้ต�ำ่แทนในผูท้ีไ่มม่รีำยไดห้ำรดว้ยจ�ำนวนนำทกีำรท�ำงำน

ตำม พรบ. คุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 จะท�ำใหร้อ้ยละของตน้ทนุ

ทำงออ้มเพิม่ขึ้นเป็น 39.1 และ 27.8 จำกตน้ทนุรวม ตำมล �ำดบั 

จะเหน็ไดว้ำ่จำกเลอืกวธิคี�ำนวณส่งผลต่อตน้ทนุรวมได ้ โดยอำจ

ท�ำใหต้น้ทนุรวมมค่ีำสูงกวำ่ควำมเป็นจรงิ

จำกกำรศึกษำนี้ พบคู่เสีย่งทีจ่ �ำเป็นทีจ่ะตอ้งตรวจวนิิจฉยัก่อน

คลอด (PND) ท ัง้หมด 9 รำย ประกอบดว้ยคู่เสีย่ง Hb Bart’s 

hydrops fetalis 3 คู่ และ β-thalassemia/Hb E 6 คู่ หญงิต ัง้

ครรภ ์1 รำย ไดร้บักำรตรวจ PND ผลกำรตรวจเป็น Hb Bart’s 

hydrops fetalis 1 รำย คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 จำกคู่สำมภีรรยำทีไ่ด ้

รบักำรคดักรองท ัง้หมด ในขณะทีคู่่เสีย่ง 8 คู่ ทำงโรงพยำบำลตน้

สงักดัไมส่ำมำรถตดิตำมได ้หลงัจำกส่งไปท�ำ PND ทีโ่รงพยำบำล

จงัหวดั ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกำรศึกษำของ กติต ิต่อจรสั และคณะฯ9 

พบวำ่โอกำสทีจ่ะตรวจพบโรคธำลสัซเีมยีชนิดรุนแรงดว้ยระบบกำร

ตรวจคดักรองแบบปจัจบุนั จำกจ�ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมกำรศึกษำ 2,954 

คู่ สำมำรถตรวจพบได ้2 รำย (รอ้ยละ 0.06) และจำกผลกำรศึกษำ

ของ อดเิทพ เชำวว์ศิิษฐ และคณะฯ10 พบวำ่โอกำสทีจ่ะตรวจพบโรค 

ธำลสัซเีมยีชนิดรุนแรงดว้ยระบบกำรตรวจคดักรองแบบปจัจบุนั 

จำกจ�ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมกำรศึกษำ 8,736 คู่ สำมำรถตรวจพบได ้8 

รำย (รอ้ยละ 0.09) ซึง่มค่ีำนอ้ยกวำ่กำรศึกษำนี้มำก ท ัง้นี้อำจเนื่อง

มำจำกจ�ำนวนคู่สำมภีรรยำทีเ่ขำ้รบักำรตรวจคดักรองในกำรศึกษำ

นี้ยงันอ้ยเกนิไปหำกตอ้งกำรศึกษำอตัรำกำรเกดิโรค ซึง่กำรศึกษำ

นี้ไมไ่ดค้ำดหวงัเอำไว ้

จำกขอ้มลูผลลพัธข์องระบบกำรควบคุมโรคทีใ่ชอ้ยู่ยงัไดผ้ลกำร

ด�ำเนินงำนทีไ่มด่นีกั เนื่องจำกมคู่ีเสีย่งเพยีงคู่เดยีวใน 9 คู่ (รอ้ย

ละ 11) ทีไ่ดร้บักำรตรวจวนิิจฉยัก่อนคลอดเพิม่เตมิเพือ่ใหท้รำบ

วำ่เดก็ในครรภเ์ป็นโรคหรอืไม ่โดยขอ้ขดัขอ้งทีพ่บในงำนวจิยันี้มี

เพยีงเรื่องของควำมลำ่ชำ้ในข ัน้ตอนกำรก�ำหนดคู่เสีย่งจำกกำรรอผล

ตรวจ Hb typing ของโรงพยำบำลชมุชน ซึง่จำกควำมลำ่ชำ้ดงั

กลำ่วท�ำใหก้ำรส่งตวัคู่เสีย่งไปยงัโรงพยำบำลจงัหวดัเพือ่รบักำรตรวจ 

PND ท�ำไดไ้มม่ปีระสทิธภิำพ ส่งผลใหอ้ตัรำกำรท�ำ PND นอ้ยกวำ่

ทีค่วรจะเป็น แมว้ำ่โรงพยำบำลชมุชนจะสำมำรถตรวจคดักรองคู่

สมรสท ัง้สำมภีรรยำไดอ้ย่ำงครอบคลมุและรวดเรว็แลว้กต็ำม โดย

ขอ้ขดัขอ้งนี้ยงัคงมใีหเ้หน็โดยท ัว่ไปในประเทศไทยและเป็นหนึ่งใน

ปญัหำทีส่่งผลใหร้ะบบกำรควบคุมโรคธำลสัซเีมยีไมไ่ดป้ระสทิธภิำพ

กำรวเิครำะหค์วำมไวทำงเดียวโดยกำรเปลีย่นแปลงตน้ทุน 

MCV โดยใชร้ำคำของกรมบญัชกีลำงมผีลต่อตน้ทนุรวมมำกทีสุ่ด 

เนื่องจำกมจี�ำนวนผูท้ีไ่ดร้บักำรตรวจกำรตรวจ MCV มำกเมือ่เทยีบ

กบักำรตรวจอืน่ ๆ  ส่งผลใหต้น้ทนุรวมเพิม่ขึ้น 21,990 บำท แมร้ำคำ

ทีเ่ปลีย่นแปลงจะไมแ่ตกต่ำงจำกรำคำของโรงพยำบำลมหำวทิยำลยั

นเรศวรมำก

ขอ้จ�ำกดัในกำรศึกษำนี้คอื ไมไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูในส่วนของค่ำดูแล

อย่ำงไมเ่ป็นทำงกำรซึง่เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทนุทำงตรงทีไ่มเ่กี่ยวกบั

กำรแพทย ์อย่ำงไรกต็ำม ตำมแนวทำงกำรคดักรองโรคธำลสัซเีมยี 

คู่สำมภีรรยำจะรบักำรตรวจคดักรองโรคธำลสัซเีมยีท ัง้คู่ ท �ำใหคู่้

สำมภีรรยำส่วนใหญ่จะมำรบักำรตรวจพรอ้ม ๆ กนั และจำกกำร

ศึกษำนี้อำยุครรภข์องภรรยำส่วนใหญ่อยู่ที ่8-20 สปัดำห ์ซึง่เป็น

อำยุครรภท์ีส่ำมำรถช่วยเหลอืตวัเองได ้สำมำรถเดนิทำงไดโ้ดยไม่

ตอ้งมผูีดู้แล ในกรณีทีภ่รรยำมำรบักำรตรวจฝ่ำยเดยีว จงึอำจไมม่ี

ค่ำดูแลอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร ดงันัน้ค่ำดูแลอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำรอำจ

มผีลต่อตน้ทนุรวมในกำรศึกษำนี้นอ้ย

สรุป

กำรตรวจคดักรองโรคธำลสัซเีมยีของโรงพยำบำลและโรงพยำบำล

ชมุชน 5 แห่ง ตน้ทนุอยู่ที ่297,171 บำท คดิเป็นตน้ทนุต่อคู่เท่ำกบั 

794 บำท ตน้ทนุส่วนใหญ่เป็นตน้ทนุทำงตรงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัทำงกำร

แพทย ์ขอ้มลูจำกกำรศึกษำนี้มปีระโยชนใ์นกำรวำงแผนคดักรอง

ธำลสัซเีมยีและน�ำไปต่อยอดเพือ่พฒันำระบบกำรใหบ้รกิำรตรวจ

คดักรองในหญงิตัง้ครรภต่์อไปในอนำคต
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