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บทคัดย่อ
บทน�ำ ธาลัสซีเมียเป็ นโรคทางพันธุกรรมทีเ่ ป็ นปัญหาสาธารณสุขส�ำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะเมือ่ ไม่มรี ะบบการควบคุมและป้ องกัน
ผูป้ ่ วยรายใหม่ทมี ่ ปี ระสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส�ำหรับผูป้ ่ วยธาลัสซีเมียรุนแรงสูงมาก ระบบคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะช่วยป้ องกันการเกิดผูป้ ่ วยรายใหม่ได้ วัตถุประสงค์ เพือ่ วิเคราะห์ตน้ ทุนและผลลัพธ์ของการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในหญิงผูม้ าฝากครรภ์ทโี ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลชุมชน วิธกี าร เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ข้อมูลต้นทุนประกอบ
ด้วยต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วกับการแพทย์ ต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกีย่ วกับการแพทย์ และต้นทุนทางอ้อม วิเคราะห์ตน้ ทุนรวมในมุมมองสังคม
ส่วนผลลัพธ์ทศี ่ ึกษา ได้แก่ จ�ำนวนคู่เสีย่ งทีจ่ ำ� เป็ นต้องวินิจฉัยก่อนคลอด และท�ำการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรทางเดียว (One-way
sensitivity analysis) ผลการวิจยั ผูท้ มี ่ ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียทัง้ หมด 733 คน เป็ นหญิงตัง้ ครรภ์ 384 คน อายุครรภ์
ส่วนใหญ่อยู่ที ่ 8-20 สัปดาห์ (ร้อยละ 69.53) และส่วนใหญ่มาฝากครรภ์มาพร้อมสามี (ร้อยละ 75.13) พบว่าต้นทุนรวมในการคัดกรอง
โรคธาลัสซีเมียเป็ นต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วกับแพทย์ ร้อยละ 58.17 ต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกีย่ วกับการแพทย์ ร้อยละ 30.14 และต้นทุนทาง
อ้อม ร้อยละ 11.69 โดยต้นทุนเฉลีย่ ต่อคู่สามีภรรยาเท่ากับ 734 บาทต่อคู่ พบคู่เสีย่ งทีจ่ ำ� เป็ นต้องตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดทัง้ หมด 9
ราย ประกอบด้วยคู่เสีย่ ง Hb Bart’s hydrops fetalis 3 คู่ และ β-thalassemia/Hb E 6 คู่ หญิงตัง้ ครรภ์ 1 ราย ได้รบั การตรวจ
วินิจฉัยก่อนคลอด ผลการตรวจเป็ น Hb Bart’s hydrops fetalis 1 ราย (ร้อยละ 2.60) จากคู่สามีภรรยาทีไ่ ด้รบั การคัดกรองทัง้ หมด
สรุ ป ต้นทุนรวมในการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเป็ นต้นทุนทางตรงทีเ่ กีย่ วกับแพทย์ รองลงมา คือ ต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกีย่ วกับการแพทย์
คำ�สำ�คัญ : l การคัดกรอง l โรคธาลัสซีเมีย l ต้นทุน
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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 analysis 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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ต้นทุนและผลลัพธ์ของระบบการควบคุมโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอดในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
บทน� ำ
โรคเลือดจางธาลัสซีเมียเป็ นโรคทีถ่ า่ ยทอดทางพันธุกรรมทีพ่ บ
บ่อยในประเทศไทย ซึง่ ชนิดทีร่ ุนแรงได้แก่ Hb Bart’s hydrops
fetalis, homozygous β thalassemia และ β thalassemia/
Hb E โดยผูเ้ ป็ นโรคธาลัสซีเมียส่วนใหญ่จะต้องได้รบั การรักษาโดย
การให้เลือดและรับยาขับธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ พบว่า
ผูป้ ่ วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทีม่ อี ายุขยั เฉลีย่ 10-20 ปี จะเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็ นจ�ำนวนเงิน 1.26-3.48 ลา้ นบาท
ต่อคน ซึง่ เป็ นภาระค่าใช้จ่ายในประเทศไทยทีเ่ พิม่ ขึ้นทุกปี 1 จึงมีการ
ก�ำหนดนโยบายระดับประเทศขึ้นมาเพือ่ ส่งเสริม ป้ องกัน ควบคุม
โรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินทีผ่ ดิ ปกติ2 โดยหญิงตัง้ ครรภ์และ
สามีจะต้องได้รบั บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันว่าเป็ นคู่
สมรสเสีย่ งทีม่ โี อกาสมีบตุ รเป็ นโรคธาลัสซีเมียรุนแรงหรือไม่ ถ้า
เป็ นคู่เสีย่ งก็จะได้รบั การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดาก่อน
คลอดทุกรายตามสิทธิประโยชน์ขนั้ พื้นฐาน3
ปัจจุบนั ระบบการควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ของประเทศไทยทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยู่จะท�ำในกลุม่ หญิงตัง้ ครรภ์และ
สามีเพือ่ ตรวจหาเด็กในครรภ์ทเ่ี ป็ นโรค จากนัน้ จึงให้คำ� ปรึกษากับ
สามีและภรรยา โดยครอบครัวของเด็กอาจพิจารณาด�ำเนินการ
ตัง้ ครรภ์ต่อไปหรือยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ ซึง่ ระบบการควบคุมโรคธา
ลัสซีเมียก่อนคลอดในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรและโรง
พยาบาลชุมชน 5 แห่ง ในจังหวัดก�ำแพงเพชรจะมีการตรวจคัด
กรองพาหะธาลัสซีเมียเบื้องต้นในหญิงตัง้ ครรภ์และสามีดว้ ยวิธกี าร
ตรวจ Mean corpuscular volume (MCV) และท�ำ Dichlorophenol indophenol precipitation test (DCIP) เพือ่ ก�ำหนด
คู่เสีย่ งทีม่ โี อกาสมีบตุ รเป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และท�ำการ
ตรวจเลือดหญิงตัง้ ครรภ์และสามีดว้ ยการตรวจวิเคราะห์ชนิดและ
ปริมาณของฮีโมโกลบิน (hemoglobin typing, Hb typing) และ
การตรวจชนิดของการกลายพันธุข์ องยีนแอลฟ่ า-โกลบิน ด้วยวิธพี ี
ซีอาร์ (α1-PCR) ในกรณีทเ่ี ป็ นคู่เสีย่ งจะท�ำการตรวจวินิจฉัยก่อน
คลอดโดยการเจาะตรวจน�ำ้ คร�ำ่ หรือเลือดสายสะดือของเด็กในครรภ์
(Prenatal diagnosis: PND) เพือ่ ให้ทราบว่าเด็กในครรภ์เป็ นโรค
หรือไม่ และการพิจารณายุตกิ ารตัง้ ครรภ์ในรายทีพ่ บว่าเด็กในครรภ์
เป็ นธาลัสซีเมียรุนแรง4
ปัจจุบนั ประเทศไทยมีผูป้ ่ วยรายใหม่ทเ่ี ป็ นโรคธาลัสซีเมียเพิม่ ขึ้น
ต่อปี เป็ นจ�ำนวนมากและยังไม่มกี ารศึกษาเกี่ยวกับกับต้นทุนการคัด
กรองโรคธาลัสซีเมีย ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาหาต้นทุนและ
ผลลัพธ์ในการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอดของโรงพยาบาล
ในมุมมองทางสังคม (Societal perspective)
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วัสดุและวิธกี าร
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณา เพือ่ หาต้นทุนและผลลัพธ์
(Cost-outcome descriptions) ท�ำการเก็บข้อมูลผูท้ ไ่ี ด้รบั การตรวจ
คัดกรองโรคธาลัสซีเมียทีโ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด
พิษณุโลก และโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง จังหวัดก�ำแพงเพชร ใน
ช่วงระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
ในหญิงตัง้ ครรภ์ทม่ี าฝากครรภ์
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบบันทึกข้อมูลระบบการควบคุม
โรคธาลัสซีเมียก่อนคลอด (Case Record Form: CRF) ทีพ่ ฒั นา
มาจากแนวคิดต้นทุนในการประเมินเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ5 ประกอบ
ด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนข้อมูลต้นทุน และส่วนข้อมูลผลลัพธ์ในการคัด
กรองโรคธาลัสซีเมีย โดยแบบบันทึกผ่านการตรวจสอบความเทีย่ ง
ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากแพทย์ผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้าน
โลหิตวิทยาจ�ำนวน 1 ท่าน และผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์
จ�ำนวน 2 ท่าน และมีการน�ำแบบเก็บข้อมูลไปทดลองเก็บข้อมูล
(Try out) ของคู่หญิงตัง้ ครรภ์และสามีจำ� นวน 12 คู่6 เพือ่ ปรับ
ให้สามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์
การศึกษานี้ได้รบั อนุมตั กิ ารท�ำวิจยั จากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ COA No. 453/2016,
IRB No. 500/59
วิธกี าร
การศึกษาต้นทุนและผลลัพธ์ของการศึกษามีขนั้ ตอน ดังนี้
1. การจ�ำแนกชนิดของทรัพยากรทีใ่ ช้ (Identify of resources)
โดยจ�ำแนกทรัพยากรทีผ่ ูป้ ่ วยใช้ไปในระหว่างการตรวจคัดกรอง
โรคธาลัสซีเมีย
2. การนับจ�ำนวนทรัพยากรทีใ่ ช้ (Measuring of resource
used) เก็บรวบรวมจ�ำนวนทรัพยากรทีผ่ ูร้ บั การคัดกรองใช้ โดย
ใช้แบบบันทึกข้อมูลทีพ่ ฒั นาขึ้นมาสอบถามผูท้ เ่ี ข้ารับการตรวจคัด
กรองธาลัสซีเมียเกี่ยวกับจ�ำนวนครัง้ ทีม่ าท�ำการตรวจคัดกรองธาลัส
ซีเมีย เวลาทีใ่ ช้ในการเดินทางและรอรับบริการแต่ละครัง้ ค่าเดิน
ทาง ค่าอาหารส่วนเพิม่ ค่าทีพ่ กั การมารับบริการพร้อมกันของคู่
สามีภรรยา และรายได้ต่อเดือน
3. การประเมินมูลค่าทรัพยากรทีใ่ ช้ (Valuation of resource
used) ในการประเมินต้นทุนซึง่ เป็ นกรณีหลัก (base case) ประกอบ
ด้วยข้อมูลต้นทุน 3 ประเภท คือ
3.1 การประเมินต้นทุนทางตรงทางการแพทย์ (Direct
medical cost) โดยใช้ขอ้ มูลค่าใช้จ่ายทีเ่ รียกเก็บผูป้ ่ วยในการ
ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียหลังจากฝากครรภ์ ได้แก่ ค่าตรวจ
MCV, DCIP, Hb typing, α1-PCR และ PND
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3.2 การประเมินต้นทุนทางตรงที่ไม่เกี่ยวกับการแพทย์
(direct non-medical cost) ในการศึกษานี้ใช้ค่าใช้จ่ายทีผ่ ูป้ ่ วย
จ่ายจริงเป็ นข้อมูลต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับการแพทย์ ได้แก่ ค่า
เดินทาง ค่าทีพ่ กั และค่าอาหารส่วนเพิม่ หากคู่สามีภรรยามารับ
บริการคัดกรองพร้อมกัน จะค�ำนวณต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับ
การแพทย์รวมกัน หากสามีภรรยามารับบริการคัดกรองไม่พร้อม
กัน จะค�ำนวณต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับการแพทย์แยกกัน
ต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับการแพทย์ =
ค่าเดินทาง + ค่าอาหาร + ค่าทีพ่ กั
3.3 การประเมินต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) อ้างอิง
แนวทางต้นทุนมนุษย์ (Human capital method) เพือ่ ประเมิน
มูลค่าผลิตภาพทีส่ ูญเสียไปจากการหยุดงาน ใช้รายได้จริงมาประเมิน
มูลค่าผลิตภาพทีเ่ สียไปในการมารับบริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
ค�ำนวณจากค่าจ้างรายเดือนเฉลีย่ เป็ นค่าจ้างต่อนาที โดยคิดจาก
จ�ำนวนนาทีในหนึ่งเดือน แล ้วคูณจ�ำนวนนาทีทใ่ี ช้ในการรับบริการ
ต้นทุนทางอ้อม =
ค่าจ้างต่อนาที x จ�ำนวนนาทีทใ่ี ช้ในการรับบริการ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ทางสถิตกิ ารศึกษานี้จะใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์หลัก (Base case analysis) จะวิเคราะห์โดย
อ้างอิงราคาค่าบริการจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ.
2560 และท�ำการวิเคราะห์ความไวของตัวแปรทางเดียว (One-way
sensitivity analysis) โดยการเปลีย่ นค่าตัวแปรต้นทุนต่าง ๆ
ได้แก่ ต้นทุนในการตรวจ MCV, Hb typing, α1-PCR และ
PND แทนด้วยราคาของกรมบัญชีกลางและกระทรวงสาธารณสุข
ทัง้ นี้ไม่เปลีย่ นแปลงต้นทุนการตรวจ DCIP เนื่องจากต้นทุนการ
ตรวจ DCIP ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย กรมบัญชีกลางและ
กระทรวงสาธารณสุขมีค่าเท่ากัน คือ 70 บาท และเปลีย่ นค่ารายได้
จริงในผูท้ ไ่ี ม่มรี ายได้ดว้ ยอัตราค่าจ้างรายเดือนเฉลีย่ ในภาคเหนือ
ของประเทศไทยและอัตราค่าแรงขัน้ ต�ำ่ ของจังหวัดพิษณุโลกและ
ก�ำแพงเพชร แล ้วค�ำนวณต้นทุนรวมทีเ่ ปลีย่ นแปลงและส่วนต่าง
ของต้นทุนรวม
ผลการวิจยั
ผูท้ ม่ี ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียทัง้ หมด 733 คน เป็ น
หญิงตัง้ ครรภ์ 384 คน อายุครรภ์ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 8-20 สัปดาห์
(ร้อยละ 69.5) และการมาฝากครรภ์มาพร้อมสามีส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 75.1) โดยข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ม่ี ารับการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียแสดงใน Table 1 จ�ำนวนผูท้ เ่ี ข้ารับการตรวจคัดกรองธาลัส-

ซีเมียแบ่งแยกตามขัน้ ตอนแสดงดัง Table 2 โดยระยะเวลาเฉลีย่
ในการรับบริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียเท่ากับ 233 นาที
ต้นทุนการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในมุมมองของสังคมเท่ากับ
297,171 บาท โดยเป็ นต้นทุนเฉลีย่ ต่อคู่สามีภรรยาเท่ากับ 734 บาท
ต่อคู่ (ท�ำการปรับด้วยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2562
เท่ากับ 751 บาทต่อคู่) ดังแสดง Table 4 โดยองค์ประกอบหลัก
เป็ นต้นทุนทางตรงทีเ่ กี่ยวข้องกับการแพทย์ คิดเป็ นร้อยละ 58.2
หากประเมินต้นทุนการคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในมุมมองของสังคม
แบ่งตามขัน้ ตอนการตรวจคัดกรอง พบว่าขัน้ ตอนการตรวจวินิจฉัย
ก่อนคลอดมีตน้ ทุนสูงสุดเท่ากับ 3,648 บาทต่อคู่สามีภรรยา
ผลการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในคู่สามีภรรยาทัง้ หมด 384
คู่ ส่งตรวจเพิม่ เติมเพือ่ ก�ำหนดคู่เสีย่ ง (Hb typing, α1-PCR) ทัง้
สิ้น 62 คู่ พบว่ามีคู่เสีย่ งในการทีม่ บี ตุ รเป็ นโรคธาลัสซีเมียทัง้ หมด
9 คู่ โดย 6 คู่ มีโอกาสเป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิด β-thalassemia/
Hb E และอีก 3 คู่ มีโอกาสเป็ นโรคธาลัสซีเมียชนิด Hb Bart’s
hydrops fetalis และมีระยะเวลาในการรอผลตรวจ Hb typing
หรือ α1-PCR เฉลีย่ เท่ากับ 27 วัน แสดงใน Table 6
จากการวิเคราะห์ความไวทางเดียว โดยการเปลีย่ นค่าต้นทุน
ต่างๆ พบว่า การเปลีย่ นต้นทุน MCV จาก 90 บาท เป็ น 120
บาท ส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของการคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
มากทีส่ ุด แสดงดัง Table 7
วิจารณ์
ในการศึกษานี้ พบว่าต้นทุนการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
ก่อนคลอดส่วนใหญ่รอ้ ยละ 58.2 เป็ นต้นทุนทางตรงทีเ่ กี่ยวกับ
แพทย์ รองลงมาเป็ นต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับการแพทย์รอ้ ย
ละ 30.1 และต้นทุนทางอ้อมร้อยละ 11.7 โดยต้นทุนทางตรงที่
เกี่ยวกับแพทย์ต่อคู่สามีภรรยาทีร่ บั การตรวจคัดกรองทีโ่ รงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีค่าน้อยกว่าการตรวจทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
(351 บาท เทียบกับ 468 บาท) เนื่องจาก ผูม้ ารับการตรวจคัด
กรองมักเป็ นภรรยาเพียงคนเดียว หากผลการตรวจคัดกรองเป็ น
บวกจึงตามสามีมาตรวจเพิม่ เติม ท�ำให้จำ� นวนการตรวจคัดกรอง
น้อยกว่าโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ ภรรยามักมาพร้อมกับสามีและได้
รับการตรวจพร้อมกันทัง้ คู่ ส่งผลให้ตน้ ทุนในการตรวจคัดกรอง
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรลดลง
การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอดทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
จะมีตน้ ทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับการแพทย์ต่อคู่สามีภรรยา 1 คู่ น้อย
กว่าทีม่ าตรวจทีโ่ รงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
(217 บาท เทียบกับ 325 บาท) เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนอยู่ใกล้ท่ี
อยู่อาศัยมากกว่า ท�ำให้ลดต้นทุนค่าเดินทางและค่าอาหาร ส่งผลให้
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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

MCV testing
Male
Female
DCIP testing (Hb E screening)
Male
Female
Hb typing
Male
Female
α1-PCR
Male
Female
Prenatal diagnosis
Female
Time for screening service (minute) (mean ± S.D.)

Number (case)

%

349
384

47.6
52.4

349
384

47.6
52.4

62
62

8.5
8.5

28
28

3.8
3.8

1
233 ± 191

0.1
-
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Table 3 Type of cost in thalassemia screening program
Type of cost
Direct medical cost
MCV testing
DCIP testing
Hb Typing
α1-PCR
Prenatal diagnosis
Direct non-medical cost
Cost for food
Cost for transportation
Cost for hotel
Indirect cost

Number
(case)

Cost per unit (Baht)
(mean ± SD)

Total cost
(Baht)

733
733
124
56
1

90
70
270
350
2500

65,970
51,310
33,480
19,600
2,500

739
737
0
739

94 ± 74
135 ± 133
0
90 ± 107

30,839
58,741
0
34,731

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

Cost (Baht)
172,860 [176,775]a
20,720 [21,189]
152,140 [155586]
89,580 [91,609]
19,172 [19,606]
70,408 [72,003]
34,731 [35,518]
6,945 [7,102]
27,786 [28,415]
297,171 [303,902]
46,837 [47,898]
250,334 [256,004]
734 [751]
794 [812]
770 [787]

Direct medical cost
University hospital
Community hospitals
Direct non-medical cost
University hospital
Community hospitals
Indirect cost
University hospital
Community hospitals
Total cost
University hospital
Community hospitals
Cost per couple
University hospital
Community hospitals

Percent
58.2
30.1
11.7
100.0
-

Cost 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
a

Screening
Number (case)
Direct medical cost (Baht)
Direct non-medical cost (Baht)
Indirect cost (Baht)
Total cost (Baht)
Cost per couple (Baht)

384
117,280
61,715
32,263
211,258
550
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At risk couple
determination
90
53,080
12,433
8,042
73,555
817

Prenatal diagnosis
1
2,500
1,000
148
3,648
3,648
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Table 6 Outcome of thalassemia screening program
Diagnosis
MCV and DCIP testing
Negative screening
Positive screening
Hb typing
Not couple at risk
Couple at risk
β-thalassemia/Hb E
α1-PCR
Not couple at risk
Couple at risk
Hb Bart’s hydrops fetalis
PND
Hb Bart’s hydrops fetalis
Waiting time for Hb typing or α1-PCR
(Day, mean + SD)

Number of couples Number of couples Total number of
at University Hosp at Community Hosp
couples

Percent

53
6

269
56

322
62

83.8
16.2

6

47

53

13.8

0

6

6

1.6

6

19

25

6.5

0

3

3

0.8

0

1

1
27 ± 16

0.3
-

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
a
Total cost is the total cost that changed. These calculated from changing variable cost values one by one.
b
Difference of cost = change of total cost – total cost of base case
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ต้นทุนต่อคู่สามีภรรยาเมือ่ ท�ำการตรวจคัดกรองทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
ถูกกว่าเมือ่ ตรวจคัดกรองทีโ่ รงพยาบาลจังหวัด
ระยะเวลาในการรอผลตรวจ Hb typing ทีโ่ รงพยาบาลจังหวัด
หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีระยะเวลาน้อยกว่าโรงพยาบาลชุมชน
โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรมีระยะเวลาเฉลีย่ ในการรอผล
ตรวจ Hb typing 4 วัน ระยะเวลาทีม่ ากทีส่ ุดและน้อยทีส่ ุด คือ 7
และ 2 วัน ตามล�ำดับ ส่วนโรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง มีระยะเวลา
เฉลีย่ ในการรอผลตรวจ Hb typing 29 วัน ระยะเวลาทีม่ ากทีส่ ุด
และน้อยทีส่ ุด คือ 81 และ 7 วัน ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นว่าการ
ตรวจเพือ่ ก�ำหนดคู่เสีย่ งทีโ่ รงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรสามารถ
ท�ำได้รวดเร็ว ท�ำให้ทราบผลได้เร็วกว่าโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ เวลาใน
การรอผลตรวจจะส่งผลต่อการยุตกิ ารตัง้ ครรภ์ โดยแนวทางการ
ตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดของประเทศไทยซึง่ ออกโดยราชวิทยาลัย
สูตนิ รีแพทย์แห่งประเทศไทยแนะน�ำให้ทำ� หัตถการทางสูตศิ าสตร์
เพือ่ วินิจฉัยก่อนคลอดในผูท้ เ่ี สีย่ งได้บตุ รเป็ นโรค β-thalassemia
ก่อนอายุครรภ์ 22 สัปดาห์7 ดังนัน้ การทีเ่ วลารอผลการตรวจนาน
จะท�ำให้การตรวจขัน้ ต่อไปล่าช้า อาจท�ำให้อายุครรภ์เกินทีจ่ ะยุตกิ าร
ตัง้ ครรภ์ได้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ควรจะต้องมีระบบการให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ
ในโรคธาลัสซีเมียแก่คู่สมรสทีเ่ หมาะสมต่อไป8
การค�ำนวณต้นทุนทางอ้อมทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อต้นทุนรวม
การค�ำนวณต้นทุนทางอ้อมใช้อตั ราค่าจ้างเฉลีย่ ในเขตภาคเหนือและ
ใช้ค่าแรงขัน้ ต�ำ่ แทนในผูท้ ไ่ี ม่มรี ายได้หารด้วยจ�ำนวนนาทีการท�ำงาน
ตาม พรบ. คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะท�ำให้รอ้ ยละของต้นทุน
ทางอ้อมเพิม่ ขึ้นเป็ น 39.1 และ 27.8 จากต้นทุนรวม ตามล�ำดับ
จะเห็นได้วา่ จากเลือกวิธคี ำ� นวณส่งผลต่อต้นทุนรวมได้ โดยอาจ
ท�ำให้ตน้ ทุนรวมมีค่าสูงกว่าความเป็ นจริง
จากการศึกษานี้ พบคู่เสีย่ งทีจ่ ำ� เป็ นทีจ่ ะต้องตรวจวินิจฉัยก่อน
คลอด (PND) ทัง้ หมด 9 ราย ประกอบด้วยคู่เสีย่ ง Hb Bart’s
hydrops fetalis 3 คู่ และ β-thalassemia/Hb E 6 คู่ หญิงตัง้
ครรภ์ 1 ราย ได้รบั การตรวจ PND ผลการตรวจเป็ น Hb Bart’s
hydrops fetalis 1 ราย คิดเป็ นร้อยละ 2.6 จากคู่สามีภรรยาทีไ่ ด้
รับการคัดกรองทัง้ หมด ในขณะทีค่ ู่เสีย่ ง 8 คู่ ทางโรงพยาบาลต้น
สังกัดไม่สามารถติดตามได้ หลังจากส่งไปท�ำ PND ทีโ่ รงพยาบาล
จังหวัด ซึง่ เมือ่ เปรียบเทียบการศึกษาของ กิตติ ต่อจรัส และคณะฯ9
พบว่าโอกาสทีจ่ ะตรวจพบโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงด้วยระบบการ
ตรวจคัดกรองแบบปัจจุบนั จากจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา 2,954
คู่ สามารถตรวจพบได้ 2 ราย (ร้อยละ 0.06) และจากผลการศึกษา
ของ อดิเทพ เชาว์วศิ ิษฐ และคณะฯ10 พบว่าโอกาสทีจ่ ะตรวจพบโรค
ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงด้วยระบบการตรวจคัดกรองแบบปัจจุบนั
จากจ�ำนวนผูเ้ ข้าร่วมการศึกษา 8,736 คู่ สามารถตรวจพบได้ 8

ราย (ร้อยละ 0.09) ซึง่ มีค่าน้อยกว่าการศึกษานี้มาก ทัง้ นี้อาจเนื่อง
มาจากจ�ำนวนคู่สามีภรรยาทีเ่ ข้ารับการตรวจคัดกรองในการศึกษา
นี้ยงั น้อยเกินไปหากต้องการศึกษาอัตราการเกิดโรค ซึง่ การศึกษา
นี้ไม่ได้คาดหวังเอาไว้
จากข้อมูลผลลัพธ์ของระบบการควบคุมโรคทีใ่ ช้อยู่ยงั ได้ผลการ
ด�ำเนินงานทีไ่ ม่ดนี กั เนื่องจากมีคู่เสีย่ งเพียงคู่เดียวใน 9 คู่ (ร้อย
ละ 11) ทีไ่ ด้รบั การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดเพิม่ เติมเพือ่ ให้ทราบ
ว่าเด็กในครรภ์เป็ นโรคหรือไม่ โดยข้อขัดข้องทีพ่ บในงานวิจยั นี้มี
เพียงเรื่องของความล่าช้าในขัน้ ตอนการก�ำหนดคู่เสีย่ งจากการรอผล
ตรวจ Hb typing ของโรงพยาบาลชุมชน ซึง่ จากความล่าช้าดัง
กล่าวท�ำให้การส่งตัวคู่เสีย่ งไปยังโรงพยาบาลจังหวัดเพือ่ รับการตรวจ
PND ท�ำได้ไม่มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้อตั ราการท�ำ PND น้อยกว่า
ทีค่ วรจะเป็ น แม้วา่ โรงพยาบาลชุมชนจะสามารถตรวจคัดกรองคู่
สมรสทัง้ สามีภรรยาได้อย่างครอบคลุมและรวดเร็วแล้วก็ตาม โดย
ข้อขัดข้องนี้ยงั คงมีให้เห็นโดยทัว่ ไปในประเทศไทยและเป็ นหนึ่งใน
ปัญหาทีส่ ่งผลให้ระบบการควบคุมโรคธาลัสซีเมียไม่ได้ประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ความไวทางเดียวโดยการเปลีย่ นแปลงต้นทุน
MCV โดยใช้ราคาของกรมบัญชีกลางมีผลต่อต้นทุนรวมมากทีส่ ุด
เนื่องจากมีจำ� นวนผูท้ ไ่ี ด้รบั การตรวจการตรวจ MCV มากเมือ่ เทียบ
กับการตรวจอืน่ ๆ ส่งผลให้ตน้ ทุนรวมเพิม่ ขึ้น 21,990 บาท แม้ราคา
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงจะไม่แตกต่างจากราคาของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
นเรศวรมาก
ข้อจ�ำกัดในการศึกษานี้คอื ไม่ได้เก็บข้อมูลในส่วนของค่าดูแล
อย่างไม่เป็ นทางการซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางตรงทีไ่ ม่เกี่ยวกับ
การแพทย์ อย่างไรก็ตาม ตามแนวทางการคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
คู่สามีภรรยาจะรับการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียทัง้ คู่ ท�ำให้คู่
สามีภรรยาส่วนใหญ่จะมารับการตรวจพร้อม ๆ กัน และจากการ
ศึกษานี้อายุครรภ์ของภรรยาส่วนใหญ่อยู่ท่ี 8-20 สัปดาห์ ซึง่ เป็ น
อายุครรภ์ทส่ี ามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถเดินทางได้โดยไม่
ต้องมีผูด้ ูแล ในกรณีทภ่ี รรยามารับการตรวจฝ่ ายเดียว จึงอาจไม่มี
ค่าดูแลอย่างไม่เป็ นทางการ ดังนัน้ ค่าดูแลอย่างไม่เป็ นทางการอาจ
มีผลต่อต้นทุนรวมในการศึกษานี้นอ้ ย
สรุป
การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ชุมชน 5 แห่ง ต้นทุนอยู่ท่ี 297,171 บาท คิดเป็ นต้นทุนต่อคู่เท่ากับ
794 บาท ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้นทุนทางตรงทีเ่ กี่ยวข้องกับทางการ
แพทย์ ข้อมูลจากการศึกษานี้มปี ระโยชน์ในการวางแผนคัดกรอง
ธาลัสซีเมียและน�ำไปต่อยอดเพือ่ พัฒนาระบบการให้บริการตรวจ
คัดกรองในหญิงตัง้ ครรภ์ต่อไปในอนาคต
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ต้นทุนและผลลัพธ์ของระบบการควบคุมโรคธาลัสซีเมียก่อนคลอดในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ นางสาวจริยาภรณ์ แนมกลาง นางปานทิพย์
ค�ำตา และนางสาวสมาพร สุรยิ พงศ์ ทีช่ ่วยเหลือในการเก็บข้อมูล
ขอขอบคุณโรงพยาบาลทีเ่ ข้าร่วมการศึกษาทัง้ หมดในการวิจยั นี้
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