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ความคุม ทุนโครงการควบคุมและปองกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ในหญิงตัง้ ครรภทีโรงพยาบาล
่
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บทคัดยอ: วัตถุประสงค:ศึกษาความคุมทุนของโครงการควบคุมและปองกันเลือดจางโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภและ
คูสมรสที่โรงพยาบาลศูนยสุรินทร วิธีการศึกษา:หญิงตั้งครรภที่อายุครรภนอยกวา16สัปดาหตั้งแตปงบประมาณ2545
ถึงกลางป2548มารับการตรวจคัดกรองเบือ้ งตน (OFหรือMCVและDCIP)หากพบวาผลการตรวจผิดปกติก็จะติดตาม
สามีเพือ่ มารับการตรวจคัดกรองหากผลการตรวจคัดกรองทัง้ คูผิ ดปกติจะสงเลือดทัง้ คูตรวจ
 ยืนยัน (Hemoglobintyping,
%HbA2,PCR)ที่คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมถาผลตรวจยืนยันวาเปนคูเสี่ยงตอโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
(Homozygous β-thalassemia, β-thalassemia/HemoglobinEและHemoglobinBart’sHydropsfetalis)จะ
มีการใหคําปรึกษาและตรวจวินิจฉัยทารกในครรภโดยวิธีเจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ(Cordocentesis)และถา
ผลการตรวจพบวาทารกเปนโรคดังกลาวจะใหคําปรึกษาพิจารณายุตการ
ิ ตัง้ ครรภแตละขัน้ ตอนไดนํามาคํานวณคาใชจา ยเพือ่
นํามาเปรียบเทียบกับคารักษาทารกที่เกิดมาเปนโรค ผลการศึกษา:หญิงตั้งครรภจํานวน5,554รายพบผลตรวจผิดปกติ
3,111ราย(รอยละ56)สามารถติดตามสามีมาตรวจเลือดได2,530ราย(รอยละ81.3)มีผลตรวจผิดปกติ1,525ราย
(รอยละ60.2)สงเลือดคูส มรสเพือ่ ตรวจยืนยันหาคูที มี่ ความเสีย่ งตอบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียทีรุ่ นแรง1,262คู พบหญิงตัง้ ครรภ
ทีมี่ โอกาสเกิดบุตรเปนโรคดังกลาว65ราย(รอยละ1.2)ไดรบั การตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภ48รายตรวจพบทารกเปนโรค
ในครรภเปนโรค8รายยุตการ
ิ ตัง้ ครรภ6รายมีคาใชจา ยทัง้ หมดทุกขัน้ ตอนรวม694,490บาทเปรียบเทียบกับคาใชจา ยใน
กรณีทารก5รายทีเป
่ นโรค β-thalassemia/HemoglobinEหากมีชีวติ อยูตลอด
 อายุขัยจะตองเสียประมาณ891,000
บาทเปนรอยละ77.9ถือวามีความคุม ทุนแตควรมีแนวทางปรับปรุงระบบการตรวจคัดกรองทีใหมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่
ลดตนทุนและเหมาะสมกับโรงพยาบาลศูนยสุรนิ ทร วิจารณและสรุป:การดําเนินงานโครงการควบคุมและปองกันโรคเลือด
จางธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลศูนยสุรนิ ทรระยะเวลารวม4ปพบวามีความคุม ทุนแตหากเทียบกับภูมภิ าคอืน่ ถือวาความคุม
ทุนนัน้ นอยกวาทีอื่ น่ ควรหาวิธปรั
ี บปรุงการตรวจคัดกรองทีมี่ ประสิทธิภาพเพือ่ ลดตนทุนโดยไมใหเกิดผลเสียตอโครงการควบคุม
และปองกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ
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เฉลียว สัตตรัตนามัย และคณะ

บทนําและวัตถุประสงค
โรคธาลัสซีเมียเปนโรคเลือดจางทีถ่ ายทอดทางพันธุ
กรรมที่เปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย
แตจะปมีทารกแรกเกิดเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ทั้ง3ชนิดคือHomozygous β-thalassemia, βthalassemia/ HemoglobinEและHemoglobin
Bart’sHydropsfetalisประมาณ 5,125คนโดย
คํานวณจากคูสมรสที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะคลอดทารกเปน
โรค  และ มี จํ า นวน ผู ป ว ย ที่ มี ชี วิ ต อยู ที่ ประเทศ ไทย
ประมาณ103,750คน1
ในสถานการณภาวะเศรษฐกิจปจจุบันการควบคุม
และปองกันไมใหเกิดโรคถือวาเปนแนวทางที่ประหยัด
คาใชจา ยมากกวาการรักษาเมือ่ เกิดเปนโรคขึน้ โรคเลือด
จางธาลัสซี เมีย ก็ เปน โรค หนึ่ง ที่ สามารถ ควบคุม และ
ปองกันไดในแตละปรัฐบาลตองเสียเงินงบประมาณคา
รักษาผูป ว ยโรคธาลัสซีเมียประมาณปละ5,000-6,000ลาน
บาท2 ซึ่ง ถือ เปน ภาระ ที่ หนัก มาก และ ผล กระทบ ของ
โรคธาลัสซีเมียนั้นนอกจากจะทําใหเสียคาใชจายการ
รักษาพยาบาลผูป ว ยแลวยังสงผลกระทบตอครอบครัว
บุคลากรทางการแพทยสังคมเศรษฐกิจของประเทศอีก
ดวยโรคธาลัสซีเมียมีผลทําใหผูป ว ยไมสามารถทํางานได
เต็มความสามารถเชนคนปกติลดคุณภาพของประชากร
ลงดังนัน้ ถาสามารถปองกันและควบคุมไมใหเกิดทารก
เปนโรคชนิดรุนแรงไดจะเพิม่ คุณภาพของประชากรอีก
ทั้งยังสามารถนําทรัพยากรบุคคลและเงินไปใชในการ
พัฒนา ประเทศ เพื่อ ดูแล รักษา โรค อื่น ๆ ที่ ไม สามารถ
ปองกันได
จังหวัดสุรินทรก็ถือเปนจังหวัดหนึ่งที่เปนภูมิภาคที่
เสีย่ งตอโรคเลือดจางธาลัสซีเมียเนือ่ งจากการศึกษาวิจยั
พบวาพบพาหะของฮโมโกลบินอีถึงรอยละ503-4ทําให
เชือ่ วานาจะมีทารกทีเกิ
่ ดใหมทีเป
่ นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรงสูงกวาภูมภิ าคอืน่ ๆดวยเหตุนีจึ้ งไดมีการจัด
ตัง้ โครงการควบคุมและปองกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
ในหญิงตั้งครรภขึ้นที่โรงพยาบาลศูนยสุรินทรและได

สรุป ถึง ความ คุม ทุน ของ โครงการ ควบคุม และ ปองกัน
โรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภเพื่อเปนขอมูลเบื้องตน
ในการหาแนวทางควบคุมและปองกันโรคธาลัสซีเมียที่
เหมาะสมสําหรับภูมิภาคนี้ตอไป
โรงพยาบาลศูนยสุรนิ ทรไดเริม่ ใหบริการตรวจคัด
กรองพาหะของโรคธาลัสซีเมียในหญิงตัง้ ครรภทีม่ าฝาก
ครรภตัง้ แตปพ.ศ.2542แตในการดําเนินการชวงแรก
นัน้ ประสบปญหาหลายอยางเชนวิธกี ารตรวจคัดกรอง
หาพาหะธาลัสซีเมียทีเหมาะสม
่
การตรวจเลือดเพือ่ ยืนยัน
หาคูเสี
 ย่ งมีความผิดพลาดสูงและถึงแมจะพบคูเสี
 ย่ งก็ไม
สามารถทําการตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภไดจนกระทัง่
ปพ.ศ.2545ไดมีการประสานกับศูนยอนามัยที่ 5และ
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหมทําใหการให
การบริการของโรงพยาบาลศูนยสุรนิ ทรสามารถใหการ
บริการที่ครบวงจรและตอเนื่องจนปจจุบัน
สําหรับขั้นตอนการดําเนินงานควบคุมและปองกัน
โรคเลือดจางธาลัสซีเมียของโรงพยาบาลศูนยสุรินทร
เริม่ จากการใหคําปรึกษาเบือ้ งตนแกคูส มรสการตรวจคัด
กรอง หา พาหะ ของ โรค การ ตรวจ ยืนยัน ใน กรณี ที่ ผล
ตรวจกรองผิดปกติทั้งคูโดยสงตัวอยางเลือดตรวจที่
ภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยา
ลัยเชียงใหมการใหคําปรึกษาวิธีตรวจวินจิ ฉัยทารกใน
ครรภกรณีทีทารก
่ ในครรภมีความเสีย่ งการตรวจวินจิ ฉัย
ทารกในครรภและการยุติการตั้งครรภถาทารกในครรภ
เปนโรคชนิดรุนแรง2,5ในแตละขั้นตอนตองมีคาใชจาย
ในการดําเนินการจึงมีการศึกษาถึงความคุมทุนของ
โครงการควบคุมและปองกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมียใน
หญิ ง ตั้ ง ครรภ  เปรี ย บ เที ย บ ค า ใช จ า ย ใน การ รั ก ษา
พยาบาลผูปวยที่เปนโรคเพื่อเปนขอมูลในการหาแนว
ทาง ที่ เหมาะสม เพื่อ ควบคุม และ ปองกัน โรค เลือด จาง
ธาลัสซีเมียสําหรับภูมิภาคนี้อยางแทจริง
วิธกี ารการศึกษา
ศึกษาเชิงพรรณาโดย เก็บรวบรวม ขอมูลของหญิง
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ความคุมทุนโครงการควบคุมและปองกันรคเลือดจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภที่โรงพยาบาลศูนยสุรินทร

ตัง้ ครรภและคูส มรสทีม่ าฝากครรภในโรงพยาบาลศูนย
สุรินทร ที่ มี อายุ ครรภ นอย กวา 16 สัปดาห ตั้งแต ป
งบประมาณ2545-2548หญิงตัง้ ครรภทีม่ าฝากครรภทัง้
หมด13,068รายมีจํานวน5,939รายทีมี่ อายุครรภนอย
กวา16สัปดาห(กําหนดทีอายุ
่ ครรภนอยกวา16สัปดาห
เนือ่ งจากเมือ่ รวบรวมเวลาทีใช
่ ในการตรวจวินจิ ฉัยการ
ติดตามสามีการตรวจยืนยันตองใชเวลาอยางนอย6
สัปดาหรวมเปน22สัปดาหซึง่ เปนอายุครรภทีช่ าทีสุ่ ด
ที่กําหนดไวในการทําการตรวจวินิจฉัยกอนคลอด)จะ
ไดรบั การใหคําปรึกษาเบือ้ งตนสําหรับการตรวจคัดกรอง
พาหะของโรคธาลัสซีเมียหลังจากนัน้ จะทําการเก็บเลือด
สตรีตั้งครรภเพื่อตรวจพาหะของโรคธาลัสซีเมียดวยน้ํา
ยาThalscreentest(OFT)หรือMeanCorpusular
Volumn (MVC ) และ ตรวจ Dichlophenol - indophenolprecipitationtest(DCIP)หรือฮโมโกลบิน
อีscreeningtestถาพบผิดปกติอยางนอย1วิธจะ
ี ทํา
การเก็บเลือดสามีเพื่อตรวจคัดกรองดวยวิธีดังกลาว
คูส มรสทีมี่ ผลตรวจคัดกรองเบือ้ งตนมีโอกาสทีทารก
่ ใน
ครรภจะเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจะสงเลือดตรวจ
hemoglobintypingรอยละของHbA2และ/หรือ
PCR(polymereschainreaction) α-thal1SoutheastAsiatype(สงตรวจที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม)เพื่อตรวจ
ยืนยันการวินจิ ฉัยโรค
คูส มรสคูใด
 ทีม่ าตรวจยืนยันวามีความเสีย่ งทีทารก
่ ใน
ครรภจะเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงทัง้ 3ชนิดจะได
การใหคําปรึกษาอยางละเอียดเกีย่ วกับโรคเลือดจางธาลัส
ซีเมียรวมถึงการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภภายหลัง
จากไดความเขาใจเปนอยางดีและลงชือ่ ในใบยินยอมรับ
การตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภโดยการเก็บเลือดจากสาย
สะดือทารกในครรภแลวสงตรวจhemoglobintyping
โดยวิธี HPLC(HighperformanceLiquidChromatography)คูส มรสทีมี่ ทารกในครรภเปนโรคชนิดรุนแรง
จะ ไดรับ การ ยุติ การ ตั้งครรภ หรือ การ ดูแล รักษา ตาม
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ความตองการของคูส มรสตอไปรวบรวมขอมูลในแตละ
ขัน้ ตอนของโครงการฯโดยใชคอมพิวเตอรนํามาคํานวณ
คาใชจาย ใน โครงการ ควบคุม และ ปองกัน โรค เลือด
จางธาลัสซีเมียในสตรีตัง้ ครรภเปรียบเทียบกับคาใชจา ย
ที่คํานวณหากทารกที่เปนโรคมีชีวติ อยูตลอดอายุขัย
ผลการศึกษา
ในเวลา4ปมีหญิงทีม่ าฝากครรภทีโรงพยาบาล
่
ศูนย
สุรนิ ทรทัง้ หมด13,068รายมีจํานวนหญิงตัง้ ครรภทีอายุ
่
ครรภนอยกวา16สัปดาห5,939ราย(รอยละ45.5)และ
ในจํานวนนี้มี5,554ราย(รอยละ93.5ของหญิงที่อายุ
ครรภนอย กวา 16 สัปดาห) ไดรับ การ ตรวจ เลือด คัด
กรองเบือ้ งตนดวยน้าํ ยาThalscreeningtest(OFT)
หรือMCVพบผลผิดปกติ3,116ราย(รอยละ56)
สามารถติดตามสามีทีภรรยา
่
มีผลตรวจเลือดคัดกรองผิด
ปกติมาได2,530ราย(รอยละ81.3)และพบผลตรวจ
ผิดปกติ1,525ราย(รอยละ60.2)(ดังตารางที่1)ซึ่ง
เลือดของคูส มรสไดรบั การสงตรวจเพือ่ ยืนยันผลโดยสง
ตรวจทีมหาวิ
่ ทยาลัยเชียงใหมจํานวน1,262คู (รอยละ
82.8ของคูส มรสที่ผลเลือดผิดปกติ)
คูสามี
 ภรรยาทีมี่ โอกาสบุตรเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุน
แรง 65คูในจํานวนนี้หลังจากใหคําปรึกษาทางพันธุ
กรรมแลวยินยอมรับการตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภ48
รายตรวจพบทารกในครรภเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุน
แรง8ราย(รอยละ16.6)และไดรบั การยุตการ
ิ ตัง้ ครรภ
จํานวน6ราย(รอยละ75)โดยมีคูสมรสที่มีทารกใน
ครรภเปนโรคเบตา-ธาลัสซีเมีย/ฮโมโกลบินอี2คู ตัดสิน
ใจไมยุติการตั้งครรภ(ตารางที่1)
การตรวจThalscreentest(OFT)หรือMCV
และKKU-DCIP-ClearsหรือHbEScreeningtest
เปนการตรวจเลือดคัดกรองเบือ้ งตนทีทํ่ าไดงายใชเวลานอย
เสียคาใชจา ยถูกโรงพยาบาลศูนยสุรนิ ทรคิดคาตรวจทัง้
หมด30บาทถาผลการตรวจคัดกรองผิดปกติทัง้ คู จะ
นํามาตรวจยืนยันอีกครั้งดวยhemogolbintyping
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ตารางที่ 1 แสดง ขอมูล โครงการ ควบคุม และ ปองกัน โรค เลือด จางธาลัสซี เมีย ใน หญิง ตั้งครรภ ที่มา ฝาก ครรภ ที่
โรงพยาบาลศูนยสุรนิ ทรรวม4ป
ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ ปงบประมาณ
2545
2546
2547
2548(6เดือน)
1. จํานวนหญิงตัง้ ครรภทัง้ หมด
1,720
3,910
3,490
3,948
2. จํานวนหญิงตั้งครรภที่อายุครรภ 1,532
1,541
800
1,670
นอยกวา16สัปดาห
3. จํานวนหญิงตัง้ ครรภทีส่ งตัว
111
107
55
123
4. หญิงตั้งครรภที่ไดรับ
846
1,648
1,435
1,625
การคัดกรอง
5. ผลการคัดกรองภรรยาได
932
140
1,113
926
ผลบวก
6. ติดตามสามีมาตรวจเลือด
392
643
763
732
7. ผลคัดกรองสามีไดผลบวก
387
211
440
477
8. สงตรวจยืนยันที่มหาวิทยาลัย
85
423
478
276
เชียงใหม
9. พบคูเสี่ยงที่มีโอกาสบุตรเปนโรค
9.1Beta-thalmajor
2
0
0
0
9.2Beta-thal/HbE
5
13
35
9
9.3Bart’shydropsfetalis
0
0
1
3
10. หญิงตั้งครรภที่ไดรับการตรวจ
3
29
7
9
วินจิ ฉัยกอนคลอด
11. ทารกเปนโรค
Beta-thalmajor
0
0
0
0
Beta-thal/HbE
0
0
4
3
Bart’shydropsfetalis
0
1
0
0
12. หญิงตั้งครรภที่ยุติการตั้งครรภ
0
0
2
4

รอยละของHbA2และ/หรือPCR α-thal1Southeastasiatypeเพือ่ วินจิ ฉัยโรคอีกครัง้ โดยคิดคาตรวจ
250บาทตอคู และถาคูส มรสมีความเสีย่ งทีจะ
่ มีทารก
ในครรภเปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงจะไดรับการให
คําปรึกษาเพือ่ พิจารณาตรวจวินจิ ฉัยทารกในครรภตอไป
โดยคิดคาตรวจ1,500บาทเมือ่ พบวาทารกเปนโรคชนิด
รุนแรงจึงยุติการตั้งครรภตามขอบงชี้ของแพทยและ

รวม
13,068
5,543
366
5,554
3,111
2,530
1,485
1,262

2
62
4
48

0
7
1
6

ความตองการของคูส มรสคือคาบริการประมาณ1,000
บาท
คํานวณคาใชจายของโครงการควบคุมปองกันโรค
เลือด จางธาลัสซี เมีย ตั้งแต เริ่ม ตรวจ เลือด คัด กรอง
เบือ้ งตนจนถึงยุตการ
ิ ตัง้ ครรภในกรณีทารกในครรภเปน
โรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงตลอด4ปเปนเงินทั้งสิ้น
694,490บาท(ตารางที่ 2)เปรียบเทียบกับคาใชจา ยใน
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานและคาใชจายในโครงการปองกันและควบคุมโรค
2545
2546
2547
2548
ปงบประมาณ
จํานวน คาใชจาย จํานวน คาใชจาย จํานวน คาใชจาย จํานวน คาใชจาย
ขั้นตอนการ
( ราย) ( ราย) ( ราย) ( ราย) ( ราย) ( ราย) ( ราย) ( ราย)
ดําเนินงาน
1. ตรวจ OFT (MCV) 1,435 43,050 1,670 49,560 1,541 46,230 800 24,000
1. และ DCIP หญิง
1. ตั้งครรภ
2. ตรวจOFT(MCV) 732 21,960 763 22,890 643 19,290 392 11,760
1. และ DCIP ของ
1. สามี (กรณีผลการ
1. ตรวจคัดกรองของ
1. ภรรยาเปนบวก)
3. ตรวจ hemoglo- 440 110,000 497 119,250 387 96,750 211 52,750
1. bin typing%
1. HbA2และPCR
1. ของคูสมรสที่เปน
1. คูเสี่ยงจากผลการ
1. ตรวจคัดกรอง
7
10,500
3
4,500
4. ตรวจวินิจฉัยทารก 9
13,500 29 43,500
1. ในครรภ
4
4,000
0
0
0
0
2
5. ยุติการตั้งครรภ
2,000
1. กรณีที่ทารกใน
1. ครรภเปนโรค
694,490
รวม

29

รวม
162,840

75,900

378,750

72,000
6,000

ตารางที่ 3 คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลผูป ว ยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงที่ 6รายหากมีชีวติ ตลอดอายุขัย(ไมรวม
HbBart’shydropsfetalis)6
ชนิดของผูปวย
Homozygous β-thalassemia
β-thalassemia/HemoglobinE
HbBart’sHydropsfetalis
รวม

ยุติการตั้งครรภ
อายุขัยโดยเฉลี่ย คารักษาพยาบาล กรณีทารกใน
คารักษาหาก
(ป)
ราย/เดือน ครรภปกติ(ราย) มีชีวิตอยู(ราย)
10
10,000
0
0
30
4,950
5
891,000
1
891,000
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การรักษาพยาบาลผูป ว ยทีเป
่ นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
ทัง้ 5รายหากมีชีวติ อยูตลอด
 อายุขัยเปนเงิน891,000
บาท(ตารางที่3)
วิจารณ
การ ควบคุม และ ปองกัน โรคธาลัสซี เมีย เปน แนว
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบันเริ่มตนจากขั้นตอนที่งาย
และคาใชจา ยนอยโดยใหความสําคัญทีการ
่ ใหคําปรึกษา
และความรูแกคูสมรสโดยเนนย้ําในหัวขอที่มีความรู
ความเขาใจนอยแลวจึงทําการตรวจเลือดคัดกรองพาหะ
ของโรคธาลัสซีเมียดวยน้าํ ยาThalscreentest(OFT)
หรือMCVและตรวจDCIPดวยน้ํายาKKU-DICP
ClearsหรือHbEScreeningtestซึง่ เป็นการตรวจที่
มีความไวสูงมากและมีราคาถูกเพื่อคัดกรอง7-9ใหเหลือ
เฉพาะ หญิง ตั้งครรภ ที่ สงสัย วา อาจ เปน พาหะ ของ โรค
ธาลัสซี เมีย เพื่อ ติด ตาม สามี มา ตรวจ คัด กรอง จน ได
คูสมรสที่ทารกในครรภมีความเสี่ยงตอโรคธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรงจึงจะไดรับการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ
โดยวิธเก็
ี บเลือดจากสายสะดือทารกในครรภซึง่ ก็เปนวิธี
ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได10-13
หญิง ตั้งครรภ ที่มา ฝาก ครรภ ที่ โรงพยาบาล ศูนย
สุรินทรนั้นมีประมาณรอยละ42.5เทานั้นที่ไดรับการ
ตรวจเลือดคัดกรองเบือ้ งตนและดําเนินการควบคุมและ
ปองกันโรคธาลัสซีเมียทีเหลื
่ อมาฝากครรภเมือ่ อายุครรภ
มากเกินไปที่จะดําเนินการดังนั้นแนวทางใดๆที่ทําให
เพิ่มจํานวนหญิงตั้งครรภจํานวนหญิงตั้งครรภที่ไดรับ
การดูแลในการควบคุมและปองกันโรคธาลัสซีเมียก็จะยิง่
เพิ่มประสิทธิภาพและครอบคลุมโรคไดมากขึ้นดวย
เชนการรณรงคใหมาฝากครรภตั้งแตอายุนอยๆการให
คําปรึกษาแนะนําและใหความรูกอนแตงงานหรือกอน
การตัง้ ครรภก็ถือเปนแนวทางทีจะ
่ ตองดําเนินการตอไป
เพื่อใหไดความคุมทุนมากยิ่งขึ้น
การติดตามสามีของหญิงตั้งครรภที่มีผลการตรวจ
คัดกรองเบือ้ งตนเพือ่ มารับการตรวจเลือดสามารถทําได

อยางมีประสิทธิภาพติดตามไดเฉลีย่ รอยละ81.3ซึง่ ถือ
วามากกวารายงานอืน่ ๆ14สวนทีติ่ ดตามไมไดมักเกิดจาก
ขอจํากัดอื่นๆเชนสามีทํางานอยูตางจังหวัดหรือตาง
ประเทศ  ซึ่ง หาก สามารถ ทํางาน ให เกิด เครือขาย การ
ประสานงานของโครงการควบคุมและปองกันโรคธาลัส
ซีเมียทัว่ ประเทศไดก็สามารถที่จะแกปญหานี้ไดงาย
ปญหาของโรงพยาบาลระดับภูมภิ าคสวนใหญก็คือ
การ ตรวจ เลือด เพื่อ ยืนยัน วา เปน พาหะ หรือ โรคธาลัส
ซีเมีย เพราะ การ ตรวจ เลือด โดย PCR α-thal1
SoutheastAsiatypeหรือการตรวจHemoglobin
typingและรอยละของHbA2ตองใชเครือ่ งมือทีมี่ ราคา
แพงและบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะดาน15-17 ดวย
เหตุนี้โรงพยาบาลศูนยสุรินทรจึงไดสงเลือดไปตรวจที่
ภาควิชากุมารเวชศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยา
ลัยเชียงใหมตลอดรวม4ปทีผ่ านมาสามารถตรวจพบ
และยุติการตั้งครรภทารกที่เปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุน
แรงจํานวน6รายซึ่งถาคิดคาใชจายหากทารกมีชีวิต
ตลอด อายุ ทั้ง 6 ราย จะ ตอง เสีย คาใชจาย ประมาณ
891,000บาทและใชเงินในการปองกันและควบคุมโรค
694,490บาทคิดเปนรอยละ77.9ของคาใชจายหาก
ทารกมีชีวติ อยู ซึง่ จากคําแนะนําของWHOกลาวไววา
หากประเทศใดก็ตามที่มีความเสี่ยงของโรคHomozygous β-Thalassemiaเกิดขึน้ 1รายตอหญิงตัง้ ครรภ
10,000รายถือวามีความคุม ทุน(Positivehealtheconomic)18
จากการศึกษาของเฉลียวสัตตรัตนามัยและคณะ4
เพื่อหาอุบัติการณและสาเหตุของโรคเลือดจางในหญิง
ตั้งครรภจากจํานวนหญิงตั้งครรภที่สงมาตรวจ600
รายพบ
β-thalassemiatrait
224ราย(0.6%)
HemoglobinEtrait
229ราย(38.2%)
HomozygoushemoglobinE 254ราย(9.0%)
α-thalassemia1
228ราย(1.3%)
ดังนัน้ เมือ่ นําขอมูลมาคํานวนหาGenefrequency
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ปรากฎผลดังนี้
1. β-thalassemia= 0.6 =0.0033(a)
200
(a2) =อุบัติการณของเด็กที่จะเปนโรค
=(0.0033)2=1x10-5
เด็กทีเป
่ นโรคHomozygous β-thalassemia
เทากับ1คนใน100,000คน
2. HemoglobinE=38.2+9.0=0.23(b)
200
(2ab) =อุบัติการณของเด็กที่จะเปนโรค βthalassemia/HemoglobinE
=2(0.0033)(0.23)=15x10-4
เด็กทีเป
่ นโรคเบตา-ธาลัสซีเมีย/ฮโมโกลบินอี
เทากับ 15คนใน10,000คน
3. α-thalassemia1=1.3=0.0065(a)
200
(a2)=อุบตั การณ
ิ ของเด็กทีจะ
่ เปนโรคHemoglobinBart’sHydropsfetalis
=(0.0065)2=4.2x10-5
เด็กทีเป
่ นโรคHemoglobinBart’sHydrops
fetalisเทากับ4คนใน100,000คน
ดังนัน้ ในกรณีของจังหวัดสุรนิ ทรซึง่ มีโรคเบตาธาลัส
ซี เมียฮโมโกลบิน อี เกิด ขึ้น ใน อัตรา 15 ราย ตอ หญิง
ตัง้ ครรภ10,000คน(ผูป ว ยเบตาธาลัสซีเมียฮโมโกลบิน
อี2รายจะมีอาการและการดําเนินของโรคคลายผูป ว ย
เบตาธาลัสซีเมียเมเจอร1ราย19นาจะมีประโยชนและ
คุมคา ใน การ จัด ให มี การ ดําเนิน การ ปองกัน โรคธาลัส
ซีเมียแตถาเมือ่ เปรียบเทียบกับรายงานของสุวทิ ยพิชยา
พันธ14โรงพยาบาลลําปางคาใชจายในการควบคุมและ
ปองกันโรคธาลัสซีเมียในหญิงตัง้ ครรภเมือ่ เปรียบเทียบ
กับคารักษาพยาบาลหากทารกคลอดเปนโรคชนิดรุนแรง
คิดเปนรอยละ2.7และรายงานของชเนนทรวนาภิรกั ษ
และคณะโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม20-21เพียง
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รอยละ2ซึง่ ถือวามีความคุม ทุนมากทัง้ นีน้ าจะเปนเพราะ
พบพาหะของ α-thalassemia1รอยละ6.6พาหะ
β-thalassemiaรอยละ5.6-6.2ในขณะทีพาหะ
่ ของ
3,22
HemoglobinEพบรอยละ9.6-10.8 ทําใหมีโอกาส
พบที่คูสมรสที่เปนคูเสี่ยงมากกวาภูมิภาคอื่นๆสําหรับ
จังหวัดสุรินทรนั้นเนื่องจากมีความแตกตางเรื่องพันธุ
กรรมและเชือ้ ชาติเพราะจากอุบตั การณ
ิ ของพาหะธาลัส
ซีเมียในหญิงตั้งครรภพบวาประมาณรอยละ50เปน
ฮโมโกลบินอีพบพาหะของเบตาธาลัสซีเมียนอยมาก
(รอยละ0.4-0.7)4 ซึ่ง จะ ทําให เกิด คู เสี่ยง ตอ โรคธาลัส
ซีเมียชนิด β-thalassemia/HemoglobinEไมมาก
นักแมวาจะถือวาคุมทุนก็ตามอยางไรก็ดีนาจะหาแนว
ทางอื่นๆ ที่เหมาะสมกับภูมิภาคนี้แนวทางหนึ่งคือให
ตรวจคัดกรองหญิงตัง้ ครรภพรอมสามีโดยตรวจเฉพาะ
OFหรือMCVหากผลตรวจผิดปกติทัง้ คูก็ ใหสงตรวจ
ยืนยันเลยโดยไมตองตรวจDCIPหากผลปกติทัง้ คูก็ ถือ
วาไมใชคูเสี่ยงหากผลผิดปกติคนใดคนหนึ่งใหตรวจ
DCIPของคนที่ผลOFหรือMCVปกติถาผลตรวจ
ปกติถือวาไมใชคูเสี
 ย่ งหากผลตรวจผิดปกติก็สงตรวจ
ยืนยันซึง่ วิธนีี จะ
้ ชวยลดการตรวจDCIPลงไดมาก(ดัง
แผนภูมิที่ 1)แนวทางที่ 2จากการศึกษาครัง้ นี้พบวาคู
เสีย่ งทีส่ งเลือดตรวจทีมหาวิ
่ ทยาลัยเชียงใหมโดยเฉพาะ
คูที ผล
่ เลือดผิดปกติทัง้ 2อยางคือผลOFและDCIP
ผิดปกติทัง้ คูมี จํานวนถึงรอยละ80ซึง่ จํานวนนีผล
้ การ
ตรวจยืนยันไมเปนคูเสี
 ย่ งเกือบทัง้ หมดเปนHemoglobinEพบวามีพาหะ α-thalassemia1แฝงรวมกับ
HemoglobinEนอยมาก(รอยละ1)ถาลดการสงตรวจ
ยืนยันในกลุมนี้จะลดตนทุนไดอีกมากแตไมสามารถ
แยกคูเสี
 ย่ งตอโรคฮโมโกลบินบารทสไฮดรอปฟตลั ลิส
อาจตองตรวจดวยคลืน่ เสียงความถีสู่ งเมือ่ อายุครรภ24
-28สัปดาห(แผนภูมิที่ 2)
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เฉลียว สัตตรัตนามัย และคณะ

แผนภูมิที่1 แนวทางตรวจคัดกรองที่ประหยัดแบบที่1

แผนภูมิที่2 แนวทางลดการสงตรวจยืนยัน
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สรุป
โครงการปองกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียในหญิง
ตั้งครรภแบบครบวงจรที่โรงพยาบาลศุนยสุรินทรเริ่ม
จากการใหความรูเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียการตรวจคัด
กรองเบื้องตนในหญิงตั้งครรภการตรวจยืนยันเพื่อหา
คูส มรสทีมี่ ความเสีย่ งตอการเกิดโรคธาลัสซีเมียชนิดรุน
แรงการตรวจวินิจฉัยทารกในครรภจนถึงการยุติการ
ตั้งครรภ สามารถ ตรวจ พบ และ ยุติ การ ตั้งครรภ ของ
ทารกที่เปนโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงอาจคุม คาใชจา ย
และเวลาที่สูญเสียไปเมื่อเทียบกับคารักษาหากทารกมี
ชีวติ อยูตลอด
 อายุขัยแตหากเปรียบเทียบกับภูมภิ าคอืน่ 
นับวามีความแตกตางกันมากควรจะหาวิธกี ารตรวจคัด
กรอง ที่ ประหยัด มี ประสิทธิภาพ และ เหมาะ สําหรับ
โรงพยาบาลศูนยสุรินทร
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณรองศาสตราจารยนายแพทยถวัลยวงค
รัตนสิริซึ่งมีสวนสําคัญในการแกไขรายงานฉบับนี้ใหมี
ความสมบูรณรองศาสตราจารยแพทยหญิงอรุณีเจต
ศรี สุภาพ ซึ่ง ให ขอ แนะนํา อัน เปน ประโยชน ยิ่ง คุณ
ยุบลรัตนชาวงษผูซึ ง่ จุดประกายใหเกิดโครงการนี้ รวม
ทั้งคณะ ทํางานโครงการ ควบคุมและ ปองกันโรคธาลัส
ซีเมียในหญิงตั้งครรภโรงพยาบาลสุรินทรโดยเฉพาะ
คุณนวลตาเศลวัฒนะกุลและคณะทีได
่ รวมกันทํางาน
โครงการ นี้ มา ตั้งแต เริ่มตน ดวย ความ เขมแข็ง และ
รวบรวม ขอมูล อยาง ละเอียด ถี่ ถวน ขอ ขอบคุณ นาย
แพทยปราโมทยสุจินพรหมผูอํานวยการโรงพยาบาล
ศูนยสุรนิ ทรทีอนุ
่ ญาตใหนําผลงานนีออก
้ เผยแพรและ
สุดทายขอขอบคุณแพทยหญิงบุญถมสัตตรัตนามัย
ผูชวยสรางกําลังใจและกระตุนใหทํางานนี้จนสําเร็จ
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Cost-effectivenessofPreventionandControlfor
Thalassemia inPregnantWomen atSurinHospital
SattaratanamaiC,SaerawattanakulN,NarmraungsriP,ChunhormK,
PrasitdumrongY,MalingarmD,MalingarmS,andSanguansermsriT*
SurinHospital; *Departmentofpaediatrics,FacultyofMedicine,ChiangmaiUniversity

Abstarct: Objective:Tostudythecost-effectivenessofpreventionandcontrolforthalassemiainpregnantwomenprojectatSurinHospital. PatientsandMethods:Pregnantwomenwithgestationalage
lessthan16weekswhovisitedtheantenatalcareunitfromOctober2002toMarch2005. Theywere
screenedbyOF (OsmoticFragilityTest)orMCV (MeanCorpusularVolumn)andDCIP (Dichlophenol
-IndophenolPrecipitationTest). Amongthosewomenwithabnormaltests,theirhusbanswereidentifiedandscreened.Iftheyalsohadabnormaltestsbothofthemweretakenbloodsamplesforconfirmed
tests(Hemoglobintyping, %HbA2, PCR (PolymeraseChainReaction)atDepartmentofPaediatrics,
FacultyofMedicine, ChiangmaiUniversity. Thecouplesatriskofseverethalassemia(Homozygous
β-thalassemia, β-thalassemia/ HemoglobinEandHemoglobinBart’sHydropsfetalis)wereadvisedtoperformprenataldiagnosis (Cordocentesis). Terminationofpregnancywasdonewhenthe
resultoffetalbloodwereseverethalassemia. Thetotalcostoftheprojectwasevaluatedandcompared
withanestimatedcostoftheaffectedbabieswhowouldhavesurvivedwithouttheproject. Results:
5,554pregnantwomenwerescreened,with3,111(56%)havinganabnormalresult. Amongthosewith
abnormaltests,2,530 (81.3%)husbanswerescreened. 1,525husbans(60.2%)hadabnormaltestresult.
Prenataldiagnosisofthalassemiawasperformedin48pregnantwomen. Eightfetuseshadsevere
thalassemiaand6ofthesepregnancieswereterminated.Thetotalcostoftheprojectwas694,490baht
comparedwithanestimatedcostof891,000bahtfor5casesthatwouldhavesurvivedwithoutthe
project (77.9%). Summary:Thisprojectiscost-effectivebutshouldhavethesavedandsuitable
screeningmethodsforthisarea.
KeyWords: z Thalassemiainpregnancy z Cost-effectiveness
Thai J Hematol Transf Med 2006;16:25-35.
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