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บทคัดย่อ การผ่าตัดเปลี�ยนตับหรือ‘การปลูกถ่ายตับ’ เป็ นการรักษาผู้ป่วยโรคตับที�มขี ้ อบ่งชี�ทางการแพทย์ ได้ แก่ โรคตับ
ที�เกิดขึ�นแบบฉับพลันหรือ “ตับวายเฉียบพลัน” รวมทั�งโรคตับที�เกิดขึ�นเรื�อรัง เช่น โรคตับแข็ง หรือมะเร็งตับ ซึ�งใน
ต่างประเทศถือเป็ นการรักษาตามมาตรฐานในผู้ป่วยโรคตับ โดยผู้ป่วยจะมีชวี ติ รอดหลังการรักษามากกว่าร้ อยละ ��.�
ทีร� ะยะ � ปี ทัง� นี�วิธกี ารเปลี�ยนตับจําแนกตามผู้บริจาคได้ � วิธี คือ การเปลี�ยนตับจากผู้บริจาคอวัยวะทีม� ภี าวะสมองตาย
และการเปลี�ยนตับโดยนําตับมาจากผู้มีชีวิต การศึกษานี�มีวัตถุประสงค์เพื� อประเมินความคุ้มค่ าทางเศรษฐศาสตร์
ของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที�มอี ายุต�งั แต่ �� ปี ขึ�นไป ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และคํานวณ
ผลกระทบด้านภาระงบประมาณและความเป็ นไปได้ในการให้ บริการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยทีม� อี ายุตง�ั แต่ �� ปี ข�นึ ไป
รวมทั�งจัดทําข้ อเสนอเชิงนโยบายในการพิ จารณาผนวกรวมการผ่ าตัดปลูกถ่ ายตับในผู้ ใหญ่ เข้ าสู่ชุดสิทธิประโยชน์
สํานักงานหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (สปสช.) วิธกี ารศึกษาประกอบด้ วย (�) การทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้ อง
(�) การศึกษาต้ นทุนการให้ บริการในกรณีผ้ บู ริจาคที�มชี วี ิตและเสียชีวิต (�) การสัมภาษณ์แพทย์ผ้ เู ชี�ยวชาญ เกี�ยวกับ
ค่าใช้ จ่ายทั�งก่อนและหลังการรักษา (�) สัมภาษณ์ผ้ ปู ่ วยที�ได้ เข้ ารับการรักษาและระหว่างรอรับการรักษา และ (�)
การสร้ างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื�อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า ค่าใช้ จ่ายสําหรับ
การปลู กถ่ า ยตั บ เป็ นรายปี และค่ า ใช้ จ่ า ยสะสมต่ อ รายตั� งแต่ ปี ที� ได้ รั บ การผ่ า ตั ด ปลู กถ่ า ยตั บจนถึ ง ปี ที� ��
ค่าใช้ จ่ายสูงสุดประมาณ ���,���-���,��� บาทต่ อรายในปี แรกที�ได้ รับการผ่าตัด ในปี ถัดไปจะเป็ นค่าใช้ จ่าย
สําหรับยากดภูมคิ ้ มุ กันและยาปฏิชวี นะเพื�อป้ องกันการติดเชื�อแทรกซ้ อน ซึ�งหากใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาความคุ้มค่า
ของบริการสุขภาพ ของคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ การปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่ อาจมีประสิทธิผลต้ นทุน
ทั�งนี�หากผู้ได้ รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับมีอายุยืนนานเพิ�มขึ�นมากกว่า �� ปี เมื�อเปรียบเทียบการรักษาโดยการผ่าตัด
ปลูกถ่ายตับกับการไม่ได้ รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ค่าอัตราส่วนของส่วนต่ างต้ นทุนต่อประสิทธิผลส่วนเพิ� มเท่ากับ
���,���.�� บาท ต่อปี สุขภาวะ (QALY) ที�เพิ�มขึ�นหากใช้ เกณฑ์ความคุ้มค่าที� � GDP per capita หรือรายได้ ต่อหัว
ประชากร ประมาณ ���,��� บาทต่ อ QALY ดังนั� นการผ่ าตั ดปลู กถ่ ายตั บในผู้ ใหญ่ ยั งไม่ มี ความคุ้ มค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์ ถึงแม้จาํ นวนปี สขุ ภาวะเพิม� ขึ�นมาก แต่จากค่าใช้ จ่ายในการผ่าตัดและราคายากดภูมคิ ้มุ กันและยาปฏิชวี นะ
ป้ องกันการติดเชื�อที�มรี าคาสูง หากเจรจาต่อรองราคายาจะทําให้ การรักษานี�มคี วามคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากยิ�งขึ�น
คําสําคัญ: ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ, ชุดสิทธิประโยชน์, หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ประสิทธิผลต้นทุน

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้ านงบประมาณสําหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที�มอี ายุ �� ปี ขึ�นไป

บทนํา

การผ่าตัดเปลี� ยนตับ (liver transplantation) หรือ
“การปลูกถ่ายตับ” เป็ นความก้ าวหน้ าทางการแพทย์ท�ี
สําคัญที�สดุ ในการรักษาโรคตับในปัจจุบัน การเปลี�ยนตับ
ครั� งแรกในโลกถือกําเนิดที�เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด
ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื�อปี ค.ศ.���� (พ.ศ. ����)
โดย Thomas E. Starzl(1) ข้ อบ่ งชี� สํา หรั บ การผ่ า ตั ด
ปลูกถ่ายตับ ได้ แก่ โรคตับที�เกิดขึ�นแบบฉับพลันหรือที�
เรียกว่า “ตับวายเฉียบพลัน” รวมทัง� โรคตับทีเ� กิดขึ�นเรื�อรัง
เช่ น โรคตับแข็งหรือมะเร็งตับ ซึ� งการผ่าตัดเปลี� ยนตับ
ในต่างประเทศถือเป็ นการรั กษาตามมาตรฐานในผู้ป่วย
โรคตับที�มีข้อบ่งชี� และผลการผ่าตัดรักษาถือว่าค่อนข้ าง
ดีมาก ผู้ป่วยสามารถหายจากโรคเหล่านั�น และกลับมามี
คุณภาพชีวิตที�ดี และมีชีวิตรอดเกินกว่าร้ อยละ ��.� ที�
ระยะห้ าปี สําหรับในประเทศไทยมีการทําการเปลี�ยนตับ
มากขึ�นเรื�อยๆ และมีแนวโน้ มได้ ผลดีเทียบเท่ากับในต่าง
ประเทศ(2)
วิธกี ารเปลี�ยนตับจําแนกตามผู้บริจาค ได้ � วิธี คือ(3)
�. การเปลี�ยนตับจากตับของผู้ ป่วยภาวะสมองตาย
โดยจะนําตับปริมาณทั�งหมดจากผู้ บริ จาคมาให้ กับผู้รับ
บริจาค ทั�งนี�ไม่สามารถนําตับจากผู้เสียชีวิตกรณีท�หี ัวใจ
หยุดเต้ นมาใช้ ได้ เพราะเมื�อตับเกิดภาวะขาดเลือด เนื�อเยื�อตับจะเสียจะไม่สามารถทํางานได้ การผ่าตัดประเภทนี�
จึ งไม่ ส ามารถที� จ ะกํา หนดเวลาได้ ข� ึ นกั บ มี การบริ จ าค
อวัยวะเมื�อใด
�. การเปลี�ยนตับโดยนําตับมาจากผู้มีชีวิต ประเทศ
แถบเอเชียนิยมวิธีน� ี โดยเฉพาะประเทศญี�ปุ่นโดยนําตับ
ซีกซ้ ายของผู้บริจาคไปให้ กบั ผู้ป่วย ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกา มีการดัดแปลงไปใช้ แต่กลับได้ ผลไม่ดี เนื�องจาก
คนอเมริกนั มีนาํ� หนักตัวมาก ตับซีกซ้ายมีขนาดไม่พอเพียง
จึงมีการนําตับซีกขวาซึ�งใหญ่กว่าแบ่งเอาไปให้ ผ้ รู ับ หรือ
การตัดตับออกไปให้ ผ้ รู ับร้ อยละ ��.� ส่วนตับซีกซ้ ายที�
เหลืออยู่จะงอกกลับมาจนมีขนาดใกล้ ปกติในระยะประมาณ � เดือนหลังการผ่าตัด วิธนี � จี งึ นิยมมากขึ�นในปัจจุบนั
เพราะตั บ จากผู้ ป่ วยสมองตายในแต่ ละประเทศนั� นมี
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

จํานวนไม่พอกับผู้ป่วยที�รอรับการบริจาค
ประเทศไทยได้ ดาํ เนินการผ่าตัดปลูกถ่ายตับครั�งแรก
ในปี พ.ศ. ���� ที�คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลั ย หลั งจากนั� นคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี ได้ ทาํ การปลูกถ่ายตับในปี เดียวกัน ต่อมาในปี
พ.ศ. ���� คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประสบความสําเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยทีม� ี
ภาวะสมองตายให้ กับเด็กเป็ นครั�งแรกในเอเชีย แต่เนื�อง
จากปัญหาการขาดแคลนผู้บริจาคตับ ทําให้ มีผ้ ูเสียชีวิต
จํานวนมากระหว่างรอรับการรักษา ดังนั�นในปี พ.ศ. ����
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้ ริเริ� มการ
ปลูกถ่ายตับโดยใช้ ตับจากพ่อแม่ท�ยี ังมีชีวิตอยู่(4) และใน
ปี พ.ศ. ���� ได้ มีมติท�ีประชุ มคณะกรรมการหลั กประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ครั�งที� �/���� เห็นชอบให้ เพิ� มสิทธิประโยชน์การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก
อายุไม่เกิน �� ปี สําหรับผู้ป่วยเด็กที�เป็ นโรคท่อนํา� ดีอุดตันแต่กาํ เนิด โดยมีผลตั�งแต่วันที� � ตุลาคม ����(5)
สําหรับการรักษาด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยผู้ใหญ่
นั�น ในปี พ.ศ. ���� คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รักษาด้ วยวิธกี ารผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
จากผู้บริจาคตับผู้ใหญ่ท�มี ีชีวิตอยู่ให้ กับผู้ป่วยผู้ใหญ่เป็ น
ครั�งแรก คือ จากลูกสู่พ่อ(6) อย่างไรก็ตาม การรักษาด้ วย
การปลูกถ่ายตับในผู้ ป่วยที�มีอายุ �� ปี ขึ� นไปยังไม่ ถูก
บรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ า ทําให้จาํ นวนผู้ป่วยทีไ� ด้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
มีจาํ นวนไม่มากเมื� อเปรี ยบเทียบกับจํานวนผู้ป่วยรอรับ
การปลู กถ่ า ยตั บ ในขณะที� สาํ นั กงานประกั นสั งคมได้
ประกาศให้ ผ้ ู ประกันตนได้ รับสิทธิการปลูกถ่ายตับและ
อวัยวะอื�น จํานวน � รายการ ตั�งแต่วันที� � พฤษภาคม
2557(7) ดังนั� น สปสช. จึงได้ รับการร้ องขอจากผู้ป่ วย
และสถานพยาบาลในการให้ ความช่วยเหลือผู้ ป่ วยเป็ น
รายบุคคลเพื� อผนวกการปลูกถ่ายตับในผู้ ใหญ่ ท�ีมีราคา
แพงเข้ าสู่ ชุ ดสิทธิประโยชน์ ของระบบหลั กประกั นสุ ขภาพถ้ วนหน้ า
ในการพิ จารณาความคุ้ มค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ของ
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บริการสุขภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์ฯ
ได้ มีมติเมื�อวันที� �� มิถุนายน พ.ศ. ���� กําหนดเกณฑ์
พิ จารณาบริ การสุขภาพที� ค้ ุ มค่ าและสมควรผนวกรวม
เข้ าสู่ ชุ ด สิ ทธิ ป ระโยชน์ ข องระบบหลั ก ประกั น สุ ขภาพ
ถ้ วนหน้ า ตามประสิ ท ธิ ผลต้ นทุ นของการลงทุ นด้ า น
สุขภาพที�มีต้ นทุ น �-� เท่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศต่อหัวประชากรต่อปี ที�มีคุณภาพ ถือว่าเป็ นการ
ลงทุนที�ค้ ุมค่า เมื�อ
- ต้ นทุนน้ อยกว่า � เท่าของ GDP per capita per
QALY มีประสิทธิผลต้ นทุนมาก
- ต้ นทุนระว่าง �-� เท่าของ GDP per capita per
QALY มีประสิทธิผลต้ นทุน
- ต้ นทุนมากกว่า � เท่าของ GDP per capita per
QALY ไม่มีประสิทธิผลต้ นทุน (ไม่ค้ มุ ค่า)(8)
GDP per capita per QALY หมายถึงผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อรายได้ต่อหัวต่อปี สุขภาวะทีเ� พิ�มขึ�น
การศึ กษานี� มีวั ตถุประสงค์เพื�อประเมินความคุ้ มค่ า
ทางเศรษฐศาสตร์ ของการผ่ าตั ดปลู กถ่ า ยตับ ในผู้ ป่ วย
ที�มีอายุ ต�ั งแต่ �� ปี ขึ� นไป ภายใต้ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และคํานวณผลกระทบด้ านภาระงบประมาณ และความเป็ นไปได้ในการให้บริการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที�มีอายุต�ังแต่ �� ปี ขึ�นไป รวมทั�งจัดทํา
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายให้ กับ สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขในการพิจารณาผนวกรวมการผ่าตัดปลูกถ่าย
ตั บในผู้ ป่ วยที� มี อายุ ต�ั งแต่ �� ปี ขึ� นไปเข้ าสู่ ชุ ดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า

วิธีการศึกษา

ประกอบด้ วยวิธกี ารศึกษา � รูปแบบ คือ
1. ทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวข้องทั�งไทยและต่างประเทศเกี�ยวกับจํานวนผู้ป่วยที�มีความจําเป็ นต้ องได้ รับ
การรักษาด้ วยวิธกี ารผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
�. ศึกษาค่าใช้ จ่ายของการให้ บริการปลูกถ่ายตับใน
กรณีผ้ ูบริจาคที�มีชีวิต (living donor) และผู้บริจาคที�เสีย
ชีวิต (deceased donor) ค่าใช้ จ่ายในการให้ ยากดภูมิค้ ุม910

กัน รวมทั�งค่าใช้ จ่ายในการรักษาอาการข้ างเคียงที�เกิดขึ�น
ซึ�งตัวเลขที�ใช้ ในการคํานวณจะเป็ นประมาณการค่าใช้ จ่าย
ที�ได้ จากการจําลองสถานการณ์โดยใช้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทมี แพทย์ผ้ ใู ห้ การรักษาและพยาบาล
�. สัมภาษณ์แพทย์ผ้ ูเชี� ยวชาญในโรงพยาบาลที�ให้
บริการรักษา เกี�ยวกับงบประมาณทั�งก่อนการรักษา ใน
ระหว่ างการรักษา และหลั งการรั กษาด้ วยวิธีการผ่าตั ด
ปลูกถ่ายตับ
�. สัมภาษณ์ผ้ปู ่ วยทีไ� ด้เข้ ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด
ปลูกถ่ายตับและระหว่างรอรับการรักษาในประเด็นความ
พึงพอใจการรักษา คุณภาพชีวิต ระยะเวลาการรอรับการ
รักษาระหว่างผู้ป่วยที�มีเศรษฐานะยากจนและรํ�ารวย
�. สร้ างแบบจํา ลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื�อประเมิ น
ความคุ้ มค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ แ ละประมาณการงบประมาณในการรั กษาด้ วยวิ ธีการผ่ าตัด ปลู กถ่ ายตับใน
ผู้ ป่วยที�มีอายุต�ั งแต่ �� ปี ขึ�นไป เป็ นการศึกษาโดยใช้
มุมมองทางสังคม

ผลการศึกษา

ข้อมูลทัว� ไป
การผ่ าตั ดปลู กถ่ า ยตับ เป็ นการรั กษาผู้ ป่ วยโรคตั บ
ระยะสุดท้ าย ซึ� งไม่ สามารถรั กษาให้ หายได้ โดยวิ ธีการ
รักษาแบบอื�น และผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตภายใน � ปี
ซึ�งโรคตับเหล่านี�แบ่งออกได้ เป็ น � กลุ่มใหญ่ ๆ คือ(9)
�. เป็ นโรคตับแข็งเรื�อรัง ผู้ป่วยมักมีอาการตาเหลือง
ตัวเหลือง นํา� หนักตัวลด มีนาํ� ในช่องท้ องหรื อท้ องมาน
อาเจียนเป็ นเลือด ได้ แก่ โรคตับแข็งจากไวรัส จากยาหรือ
จากสุรา หรื อโรคที� มีการอุ ดตั นของท่อนํา� ดี กลุ่ มโรคตับแข็งชนิดปฐมภูมิ (primary biliary cirrhosis) โรคทางเดินนํา� ดีตีบตัน (biliary atresia)
�. มะเร็งตับ ได้ แก่ มะเร็งตับแบบปฐมภูมิ (hepatocellular carcinoma, HCC) เป็ นมะเร็งที�พบบ่อย ต้ องเป็ น
มะเร็งปฐมภูมิ ตั บที� อยู่ ภายในตั บ และไม่ ลุ กลามออก
นอกตับ นอกจากนี� อาจพิจารณาเปลี�ยนตับให้ กบั ผู้ป่วย
ที�เป็ นโรคมะเร็งที�แพร่กระจายมาจากอวัยวะอื�น เช่น จาก
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การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้ านงบประมาณสําหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที�มอี ายุ �� ปี ขึ�นไป

มะเร็งลํา ไส้ ใหญ่ หรื อเป็ นมะเร็งที�กระจายมาจากมะเร็ง
ของต่อมไร้ ทอ่ อย่างไรก็ตาม หลังการเปลี�ยนตับ มะเร็งจะ
กลับมาเป็ นอีก (recurrence) สูงถึงร้ อยละ ��-�� ภายใน
ระยะเวลา � ปี
�. ผู้ป่วยที�มีการทํางานของตับล้ มเหลวอย่างเฉียบพลัน (fulminant hepatic failure) จากไวรัสตับอักเสบ
หรือจากยาบางประเภท
�. โรคพันธุกรรมเมตาบอลิค (inborn error of metabolism) เช่น กลุ่มที�เป็ น a-1 antitrypsin deficiency
โรควิลสัน (Wilson’s disease) เป็ นต้ น
ปริ ม าณของตั บ ที� ใ ช้ ในการปลู ก ถ่ า ยให้ กั บ ผู้ ใหญ่
ประมาณร้ อยละ ��.�-��.� หลังจากที�ตัดออกไปแล้ ว
ประมาณ �-� เดือน ตับจะงอกประมาณร้ อยละ ��.���.� หลั ง จากนั� นจะชะลอการงอกลง ใช้ ระยะเวลา
ประมาณ � ปี ตับจะคงที� แต่งอกมาทีร� ้ อยละ ��.� เท่านั�น
ซึ�งในการปลูกถ่ายตับจากผู้ใหญ่สผู่ ้ใู หญ่น�นั นับว่าเป็ นการ
รั กษาที� มีความเสี� ยงสูงมาก จึ งต้ องใช้ แพทย์ ท�ี มีทักษะ
ความชํา นาญในการผ่ าตั ดในทุ กขั� นตอนเพราะบ่ งชี� ถึ ง
ความปลอดภัยในชีวิตทั�งของผู้บริจาคและผู้รับบริจาค(3)
อุบตั ิการณ์ของผูป้ ่ วยโรคตับแข็ง
จากการรายงานของประเทศสหรั ฐอเมริ กา พบว่ า
โรคตับแข็งมีอุบัติการณ์ ประมาณ ��� รายต่อปี ต่อ แสน
ประชากร และมี อั ตราความชุ ก ที� ร้ อยละ �.� หรื อ
���,��� ราย โดยสาเหตุหลักของโรคตับแข็งคือ การ
ดื� มแอลกอฮอล์ ในปริ มาณมาก และการติดเชื� อไวรั สตับอักเสบ (viral hepatitis) ชนิดบี และซี แบบเรื�อรัง
ในขณะที� สาเหตุหลักที� ทาํ ให้ ผ้ ู ป่ วยต้ องปลู กถ่ ายตับ ใน
สหรัฐอเมริกา คือ การดื�มแอลกอฮอล์และการติดเชื�อไวรัสตับอักเสบชนิดซีแบบเรื�อรัง(10) สําหรับประเทศไทย
ยังขาดการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบเกี�ยวกับอุบัติการณ์และความชุกของโรคตับแข็ง อย่างไรก็ตาม คาดว่า
สาเหตุหลักที�ทาํ ให้ เกิดโรคตับแข็งน่าจะมีความคล้ ายคลึง
กับประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

สถานพยาบาลที�ให้บริการปลูกถ่ายตับในผูใ้ หญ่ใน
ประเทศไทย
สถานพยาบาลที�สามารถรั กษาด้ วยการผ่าตัดปลูกถ่ า ยตั บ ประกอบด้ วยโรงพยาบาลของรั ฐ คื อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล
ศิ ริ ราช โรงพยาบาลราชวิ ถี โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์
จังหวัดขอนแก่น และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน คือ โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ปั จจุ บันโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ หยุดโปรแกรมไว้ ช�ัวคราว สําหรับโรงพยาบาลเอกชนทั�ง � แห่งยัง
ไม่มีศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับประจํา ซึ� งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็ นลูกข่ายของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
โดยจะกระจายตั บ ไปยั งโรงพยาบาลต่ างๆ ที� สามารถ
ทําการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้ ตามลําดับของผู้ ป่ วยที�
ได้ ลงทะเบียนรอรับก่อน-หลัง ความจําเป็ นเร่งด่วน และ
ตามความเข้ ากันของเนื�อเยื�อและหมู่เลือด
ผลการปลู กถ่ า ยตั บ ของโรงพยาบาลภาครั ฐ ทั� ง �
แห่งตั�งแต่วันที� � มกราคม พ.ศ. ���� - �� มิถุนายน
พ.ศ. ���� (ตารางที� �)
แพทย์ผ้ ทู าํ การรักษาให้ ข้อมูลเพิ�มเติมว่า ในปัจจุบัน
มีจาํ นวนสถานพยาบาลที�ให้ บริ การปลูกถ่ ายตับจํานวน
เพิ�มขึ� น แต่ ยั งมี ปั ญหาอุ ปสรรคต่ อการรั กษา คื อ ใน
ประเทศไทยมีจาํ นวนผู้บริจาคอวัยวะต่อปี ประมาณ �.�
รายต่อประชากร � ล้ านคนซึ�งเป็ นจํานวนที�ค่อนข้ างตํ�า
เมื�อเทียบกับจํานวนผู้ป่วยที�รอรับการรักษา (ภาพที� �)
อัตราการรอดชีวิตหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
จากการรวบรวมข้ อมู ลทุ ติ ยภูมิ และการสั ม ภาษณ์
แพทย์ผ้ ู เชี� ยวชาญซึ� งให้ บริ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับพบว่ า
ผู้ป่วยที�ได้ รับการปลูกถ่ายตับจะมีอัตราการรอดชีวิตใน
ปี ที� � ประมาณร้ อยละ ��.�-��.� และในระยะเวลา �
ปี ประมาณร้ อยละ ��.� อย่างไรก็ตาม อัตราการรอดชีวติ
ของผู้ ป่วยที�ได้ รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับจะดีข� ึ นเรื� อยๆ
เนื�องจากการเลือกผู้ป่วยทีม� สี ภาพร่างกายทีพ� ร้ อมจะดีข� นึ
911
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และประสบการณ์ของทีมผ่ าตั ดและทีมแพทย์ ผู้ ให้ การ จะมีค่าใช้ จ่ายโดยประมาณ ดังนี�
1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีค่าใช้ จ่ายในการรักษา
รักษาซึ�งจะมีประสบการณ์มากขึ�นเรื�อยๆ ทําให้ อัตราการ
ประมาณ ���,��� บาทต่ อ คน ในกรณี ท�ี ไม่ มี ภาวะ
รอดชีวิตในปัจจุ บันสูงมากกว่าข้ อมูลทุติยภูมิในอดีต
แทรกซ้ อนและค่ายากดภูมิค้ ุมกัน แบ่งเป็ น
เดื อนที� � ค่ า ใช้ จ่ ายของยากดภูมิ ค้ ุ มกั นประมาณ
การเกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการสัมภาษณ์ แพทย์ ผ้ ู เชี� ยวชาญและเจ้ าหน้ าที� ���,���-���,��� บาท
เดือนที� �-� ค่าใช้ จ่ายของยากดภูมิค้ มุ กันประมาณ
ทีเ� กี�ยวข้ อง กรณีทเ�ี กิดภาวะแทรกซ้ อนของผู้ป่วย ภายหลัง
จากที�ได้ รับการปลูกถ่ายตับ สามารถแบ่งภาวะแทรกซ้ อน ���,���-���,��� บาท
เดื อนที� � ค่ า ใช้ จ่ ายของยากดภูมิ ค้ ุ มกั นประมาณ
ออกเป็ น � กลุ่ม คือ (�) ภาวะแทรกซ้ อนหลังการผ่าตัด
ทันที และ (�) ภาวะแทรกซ้ อนขณะที�อยู่ในโรงพยาบาล ��,���-��,��� บาท
ซึ� งค่ า ใช้ จ่ า ยของยากดภู มิ ค้ ุ มกั น จะลดลงเรื� อยๆ
(ตารางที� �)
ในเดือนต่อๆ มา
�. โรงพยาบาลรามาธิบดี มีค่าใช้ จ่ ายในการรั กษา
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
โรงพยาบาลที�ทาํ การรักษาด้ วยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ประมาณ ���,���-���,��� บาทต่ อคนในกรณี ท�ี
ตารางที� � จํานวนผูป้ ่ วยทั�งหมดและจํ านวนผูท้ ี�ได้รบั การปลูกถ่ายตับ (ผูใ้ หญ่) ระหว่างพ.ศ. ����-����
รายละเอียด

โรงพยาบาล

จํานวนผู้ป่วยทั�งหมด (ราย)
จํานวนผู้ได้ รับการปลูกถ่ายตับ (ราย)

ศิริราช

จุฬาลงกรณ์

รามาธิบดี*

ศรีนครินทร์

167
170

119
120

76
77

37
37

ราชวิถ*ี *
21
21

หมายเหตุ * รวบรวมตั�งแต่ พ.ศ.����-����
** รวบรวมตั�งแต่ พ.ศ. ����-����
ภาพที� � จํานวนผูไ้ ด้รบั การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ผูบ้ ริจาคตับ และผูร้ อรับการปลูกถ่ายตับ ปี พ.ศ. ���� - ����
250

231

200

189

150
100
50
0

162

95
90 72
40
32

2546

2547

93
64

48
20

2548

24

2549

87

84
27

2550

2552

ผูป้ ่ วยได้รบั การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

172
136
113

87
55

45

2551

175

169

146

139

ผู้บริจาคตับ
912

230

43

2553

43

60

2554

2555

ผู้รอรับการปลูกถ่ายตับ
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ไม่เกิดภาวะแทรกซ้ อน และมีค่าใช้ จ่ายสําหรับยากดภูมิต้ านทาน ค่าตรวจเลือด ค่ายาต้านไวรัสในช่วง �-� เดือน
แรกประมาณเดือนละ ���,��� บาท และเดือนต่อไป
ประมาณ ��,���-��,��� บาท
�. โรงพยาบาลศิริราช มีค่าใช้ จ่ายในการรักษาประมาณเ150,000–300,000 บาทต่อคน และค่ายากดภูมิคุ้มกันประมาณ ��,���-��,��� บาทต่อคนต่อเดือน
สํา หรั บประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการรักษาด้ วยการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยทีม� อี ายุ �� ปี ข� นึ ไป กรณีทไ�ี ม่มี
ภาวะแทรกซ้ อนและกรณีท�ีมีภาวะแทรกซ้ อน แสดงใน
ตารางที� � และ � พบว่า ค่าใช้ จ่ายจะสูงมากในปี แรกที�
ได้ รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ และในปี ต่อๆ มาจะเป็ นค่า
ใช้ จ่ ายสําหรั บยากดภูมิค้ ุ มกันและการตรวจรั กษาอย่าง

ต่ อเนื� อง ซึ� งค่าใช้ จ่ ายในการผ่ าตัดปลูกถ่ ายตับจะมีค่า
แปรผันไปตามสภาวะของผู้ป่วยและสถานพยาบาลที�ให้
บริการ หากผู้ป่วยที�ได้ รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับมีสภาพ
ร่ างกายที�แข็งแรง ไม่มีภาวะแทรกซ้ อนในระหว่ างหรื อ
ภายหลังการผ่าตัดจะมีคา่ ใช้จา่ ยในการให้บริการระดับหนึง�
ในขณะที� เกิดภาวะแทรกซ้ อนระหว่ างหรื อภายหลังการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายตับจะมีค่าใช้ จ่ายเพิ� มมากขึ�น นอกจากนี�
ต้ นทุนในการผ่ าตัดและการให้ บริ การปลู กถ่ ายตั บ ของ
แต่ ละสถานพยาบาลก็มี ความแตกต่ า งกั น ในกรณี ท�ี
ไม่มีภาวะแทรกซ้ อน ค่าใช้ จ่ายในปี ที�ได้ รับการผ่าตัดจะ
เฉลี�ยประมาณ ���,��� บาท และค่าใช้ จ่ายสะสมจะสูง
ประมาณ �.�� ล้ านบาทในปี ที� � และประมาณ �.��
ล้ านบาทในปี ที� ��

ตารางที� � การเกิดภาวะแทรกซ้อนของผูป้ ่ วย
ประเภทของภาวะแทรกซ้ อน

สถานพยาบาล
โรงพยาบาล A

�. ภาวะแทรกซ้ อนหลังการผ่าตัดทันที
ก. ภาวะ hypovolemia
- เลือดออกภายในท้อง (bleeding) จากการผ่าตัด
- ความบกพร่องของการแข็งตัวของเลือด ทําให้ เลือดออกมาก
- มีนาํ� ในช่องท้องมากขึ�น (ascites)
ข. ภาวะ electrolyte imbalance
- Hypoglycemia
- Hypomagnesemia
- Hypophosphatemia
- Hyponatremia
- Hypokalemia
- Hypocalcemia
ค. ตับที�เปลี�ยนไม่ทาํ งาน (early graft dysfunction)
ง. Hepatic artery thrombosis
จ. Portal vein thrombosis
�. ภาวะแทรกซ้ อนขณะที�อยู่ในโรงพยาบาล
ก. ร่างกายปฏิเสธตับใหม่ (มักเกิดวันที� � หลังการผ่าตัด)
ข. การอุดตันและการรั�วของท่อนํา� ดี
ค. มีการติดเชื�อหลังผ่าตัด

โรงพยาบาล B



—









—




—







ที�มา: ข้ อมูลจากการสอบถามผู้เชี�ยวชาญแต่ละสถานพยาบาล, �� ตุลาคม ����
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �
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ในกรณีท�เี กิดภาวะแทรกซ้ อน ค่าใช้ จ่ายในการผ่าตัด จากการแก้ ไขภาวะแทรกซ้ อนต่ า งๆ ซึ� งจากข้ อมู ล ใน
ในปี แรกจะสูงเพิ�มขึ�นจากจํานวนวันนอนที�เพิ�มขึ�นในห้ อง ตารางที� � แสดงให้ เห็นว่า ค่าใช้ จ่ายในปี ทีไ� ด้รับการผ่าตัด
ICU ภายหลังการผ่าตัด หรือจํานวนหัตถการที�เพิ� มขึ�น จะเพิ�มสูงขึ�นเป็ นประมาณ ���,��� บาท และค่าใช้ จ่าย
ตารางที� � ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อรายของการเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในระยะเวลา �� ปี (กรณีที�ไม่มภี าวะแทรกซ้อน)
ปี ที�
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่าใช้ จ่ายที�เกิดขึ�น
ค่าใช้ จ่ายต่อปี (บาท)

Discount rate 3%

ค่าใช้ จ่ายรวมสะสม (บาท)

500,000
540,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
รวมค่าใช้ จ่าย

500,000
524,272
226,223
219,634
213,237
207,026
200,996
195,142
189,458
183,940
178,583
2,838,511

500,000
1,024,272
1,250,495
1,470,129
1,683,366
1,890,392
2,091,388
2,286,530
2,475,988
2,659,928
2,838,511
2,838,511

ที�มา: ประมาณการค่าใช้ จ่ายโดยใช้ ข้อมูลจากกรณีศกึ ษา
ตารางที� � ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อรายของการเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในระยะเวลา �� ปี (กรณีที�มีภาวะแทรกซ้อน)
ปี ที�
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมค่าใช้ จ่าย

ค่าใช้ จ่ายที�เกิดขึ�น
ค่าใช้ จ่ายต่อปี (บาท)

Discount rate 3%

ค่าใช้ จ่ายรวมสะสม (บาท)

700,000
840,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
3,329,773

700,000
815,534
226,223
219,634
213,237
207,026
200,996
195,142
189,458
183,940
178,583
3,329,773

700,000
1,515,534
1,741,757
1,961,391
2,174,628
2,381,654
2,582,650
2,777,792
2,967,250
3,151,190
3,329,773

ที�มา: ประมาณการค่าใช้ จ่ายโดยใช้ ข้อมูลจากกรณีศกึ ษา
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สะสมจะสูงประมาณ �.�� ล้ านบาทในปี ที� � และประมาณ ต่อ � QALY gained ในปี ที� �� และมีค่าใช้ จ่ายสะสม
ตลอดอายุ �� ปี จํานวน �,���,��� บาท สามารถเพิ�ม
�.�� ล้ านบาทในปี ที� ��
ค่าคุณภาพชีวิตได้ เท่ากับ ��.�� QALYs (ตารางที� �)
เมื� อวิเคราะห์ความคุ้ มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการ
โมเดลการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
การศึกษานี�ใช้ รูปแบบจําลองการประเมินความคุ้มค่า ปลูกถ่ายตับในผู้ ใหญ่ กรณีท�ี มีภาวะแทรกซ้ อน พบว่ า
ทางเศรษฐศาสตร์ คือ แผนภูมิต้นไม้ หรือ Decision tree ค่าใช้ จ่ายในปี แรกสําหรับ � ปี สุขภาวะที�เพิ�มขึ�น (QALY
โดยผู้ป่วยโรคตับแข็งที�อยู่ในเกณฑ์ต้องได้ รับการปลูก- gained) ของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ จะอยู่ท�ี ���,���
ถ่ายตับ จะมีความเป็ นไปได้ ในการได้ รับการรักษา � วิธี บาท เนื� องจากมีค่าใช้ จ่ ายในการผ่ าตัดปลู กถ่ ายตับใน
คือ การรั กษาด้ วยการปลูกถ่ายตับ กับการไม่ได้ รับการ ปี แรก และค่าใช้ จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ
ปลูกถ่ายตับ หรือการรักษาแบบประคับประคอง ซึ�งผู้ป่วย และค่าใช้ จ่ ายดังกล่ าวจะลดลงเรื� อยๆ และมีค่าใช้ จ่ าย
ทีร� ักษาด้ วยการปลูกถ่ายตับผลทีไ� ด้ คือ กลุ่มทีป� ลูกถ่ายตับ สะสมตลอดอายุ �� ปี จํานวน �,���,��� บาท สามารถ
ได้ สาํ เร็จและปราศจากภาวะแทรกซ้ อน กับกลุ่มที�มีภาวะ เพิ�มค่าคุณภาพชีวิตได้ เท่ากับ ��.�� QALYs (ตารางที�
6)
แทรกซ้ อน (ภาพที� �)
เมื�อนําข้ อมูลทั�งหมดคํานวณเพื�อหาค่าอัตราส่วนของ
ส่วนต่างต้ นทุนต่อประสิทธิผลส่วนเพิ� ม หรือ incremenผลการวิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากการนําข้อมูลทุตยิ ภูมแิ ละข้อมูลจากการสัมภาษณ์ tal cost-effectiveness ratio (ICER) พบว่า หากผู้ป่วย
แพทย์ผเ้ ู ชีย� วชาญมาทําการคํานวณความคุม้ ค่าทางเศรษฐ- ไม่ได้ รับการรั กษาด้ วยการปลูกถ่ายตับ จะมีชีวิ ตอยู่ ไม่
ศาสตร์ ของการปลู กถ่ ายตับ กรณีไม่ มีภาวะแทรกซ้ อน เกิน � ปี มีจาํ นวนปี สขุ ภาวะที� �.�� และมีคา่ ใช้จา่ ยจํานวน
ใดๆ พบว่า ค่าใช้ จ่ายในปี แรกสําหรับ � ปี สุขภาวะที�เพิ�ม ���,���.�� บาท เมื� อนํามาเปรี ยบเทียบกันระหว่ าง
ขึ�น (quality adjusted life year) หรือ QALY gained การรั กษากับการไม่ ได้ รั บการรั กษา ค่า ICER เท่ากับ
ของการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ อยู่ท�ี ���,��� บาท และค่า ���,���.�� บาทต่ อ QALY ซึ� งหากใช้ เกณฑ์ความ
ใช้ จ่ายดังกล่ าวจะลดลงเรื� อยๆ ในปี ที� �� มีค่าใช้ จ่าย คุ้มค่าที� � GDP per capita หรือ รายได้ ต่อหัวประชากร
���,��� บาท ต่อ � QALY gained และ ��,��� บาท ที� ���,��� บาทถือว่ายังไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐภาพที� � โมเดลการประเมินความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ แบบแผนภูมิตน้ ไม้ (decision tree)
ผู้ป่วยโรคตับเรื�อรัง
ที�ถูกบ่งชี�
ทางการแพทย์
สําหรับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายตับ

(Liver transplantation)

วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ผู้ป่วยไม่ได้ รับการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

ผู้ป่วยได้ รับการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายตับ

ผู้ป่วยได้ รับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายตับและ
ปราศจากภาวะแทรกซ้ อน
ผู้ป่วยได้ รับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายตับและมี
ภาวะแทรกซ้ อน
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วิจารณ์
ศาสตร์ (ภาพที� �) แต่อย่ างไรก็ตามแม้ ว่ าจํา นวนปี การรักษาด้ วยการปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที�มีอายุ �� ปี
สุขภาวะ มีการเพิ�มขึ�นอย่างมาก แต่ผลที�ได้ มานั�นเกิดจาก
ราคายากดภูมิ คุ้ มกันและยาป้ องกันการติ ดเชื� อแทรก- ขึ�นไป ยังไม่ถูกบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า เนื�องจากเป็ นวิธีการรักษาแบบ
ซ้ อนที�สงู มาก
ตารางที� � วิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน
ปี

อัตราการ ค่าใช้ จ่ายต่อปี
รอดชีวิต
(บาท)

0
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30

100.0
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0

500,000
540,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

Discount rate ค่าใช้ จ่ายสะสมต่อราย ค่า Utility weight Cumulative
(THB)
(บาท)
ต่อปี
utility
500,000
524,272
226,223
219,634
213,237
207,026
178,583
154,047
132,882
114,625
98,877

500,000
471,845
197,945
186,689
175,920
165,621
125,008
100,130
79,729
63,044
49,438

ยอดรวม

4,007,540

0.765
0.832
0.832
0.832
0.817
0.817
0.817
0.817
0.817
0.817
0.817

0.7650
0.7488
0.7280
0.7072
0.6740
0.6536
0.5719
0.5310
0.4902
0.4494
0.4085
17.0218

ตารางที� � วิเคราะห์ความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์กรณีการผ่าตัดปลูกถ่ายตับและมีภาวะแทรกซ้อน
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ปี

อัตราการ ค่าใช้ จ่ายต่อปี
รอดชีวิต
(บาท)

0
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30

100.0
90.0
87.5
85.0
82.5
80.0
70.0
65.0
60.0
55.0
50.0

700,000
840,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

Discount rate ค่าใช้ จ่ายสะสมต่อราย ค่า Utility weight Cumulative
(THB)
(บาท)
ต่อปี
utility
700,000
815,534
226,223
219,634
213,237
207,026
178,583
154,047
132,882
114,625
98,877

700,000
733,981
197,945
186,689
175,920
165,621
125,008
100,130
79,729
63,044
49,438

ยอดรวม

4,469,676

0.760
0.832
0.832
0.832
0.817
0.817
0.817
0.817
0.817
0.817
0.817

0.7603
0.7488
0.7280
0.7072
0.6740
0.6536
0.5719
0.5310
0.4902
0.4494
0.4085
17.0170
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การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้ านงบประมาณสําหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที�มอี ายุ �� ปี ขึ�นไป
ภาพที� � การเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์ระหว่างการผ่าตัดและไม่ได้รบั การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
ผู้ป่วยที�ไม่ได้ รับ Total QALY 1.250
การปลูกถ่ายตับ Total cost 131,588.39

ร้ อยละ ��.�

ผู้ป่วยที�ได้ รับการปลูกถ่ายตับ Total QALY 17.022
และปราศจากภาวะแทรกซ้ อน Total cost 4,007,540

ผู้ป่วยที�ได้ รับการ
ปลูกถ่ายตับ
ร้ อยละ ��.�

Total QALY

17.020

Total cost 4,146,180.64

ผู้ป่วยที�ได้ รับการปลูกถ่ายตับ Total QALY 17.017
และมีภาวะแทรกซ้ อน
Total cost 4,469,676
ค่า ICER เท่ากับ ���,���.���

ใหม่ และยั งไม่ มี หลั ก ฐานการศึ ก ษาความคุ้ มค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ทําให้ ผ้ ปู ่ วยที�ได้ รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ
มีจาํ นวนค่อนข้ างน้ อย เมื�อเปรียบเทียบกับจํานวนผู้ป่วย
ที�รอรับการปลูกถ่ายตับ ผู้ป่วยที�สามารถเข้ าถึงบริการได้
จะเป็ นผู้ มีสิทธิสวั สดิการรั กษาพยาบาลข้ าราชการหรื อ
ผู้ท�มี ีเศรษฐานะค่อนข้ างดีในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที�
มีราคาแพงเหล่านี�ได้ ทําให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมในการ
เข้ าถึงบริการปลูกถ่ายตับดังกล่าว
เนื�องจากการรักษาด้ วยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ เป็ นการ
รักษาที�มีค่าใช้ จ่ายสูงมากทั�งค่าใช้ จ่ายของผู้บริจาคอวัยวะ
และผู้ ป่ วยที� รอรั บอวัยวะ รวมทั� งค่าใช้ จ่ายที�เกิดขึ� นใน
แต่ละขั�นตอนของการรักษา และหลังจากทีผ� ้ปู ่ วยออกจาก
โรงพยาบาลแล้ วจะต้ องมีค่าใช้ จ่ า ยที� ครอบคลุ มการใช้
ยากดภูมคิ ้ มุ กันตลอดชีวิตและภาวะแทรกซ้ อนต่างๆ โดย
ในปี แรกผู้ป่วยจะมีคา่ ใช้จ่ายประมาณ � ล้ านบาท แต่ยงั ไม่
รวมค่าใช้ จ่ายในกรณีทผ�ี ้ ปู ่ วยเกิดภาวะแทรกซ้ อนหลังการ
ผ่าตัด และค่าใช้ จ่ายในกรณีท�ี ผู้ป่วยเป็ นไวรัสตับอักเสบบีและซี และภาวะการติดเชื�ออืน� ๆ ซึ�งปัจจุบนั ผู้ป่วยโรคตับ
จํา นวนมากที� มี ความจํา เป็ นต้ อ งทํา การรั กษาด้ ว ยการ
ผ่ าตัดปลู กถ่ ายตับ แต่ ไม่ สามารถเข้ าถึงการรั กษานี� ได้
เนื� องจากปั ญหาเรื� องค่าใช้ จ่ายที�สูงมาก และปั ญหาการ
ขาดแคลนอวั ยวะ ทํา ให้ ผ้ ู ป่ วยที� รอการเปลี� ยนตั บต้ อง
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

เสียชีวิตประมาณร้ อยละ ��.� ของผู้ป่วยทั�งหมด และมี
แนวโน้ มเพิ�มขึ�นทุกปี
การประมาณการค่ าใช้ จ่ ายสํา หรั บการปลู กถ่ ายตั บ
เป็ นรายปี และค่าใช้ จ่ายสะสมต่อรายตั�งแต่ปีที�ได้ รับการ
ผ่าตัดปลูกถ่ายตับจนถึงอายุ �� ปี และค่าใช้ จ่ายต่อปี
พบว่า ค่าใช้ จา่ ยสูงสุดประมาณ ���,���-���,��� บาท
ต่อรายต่อปี ในปี แรกที�ได้ รับการผ่าตัด ในปี ถัดไปจะเป็ น
ค่ า ใช้ จ่ ายสํา หรั บ ยากดภูมิ ค้ ุ มกั นและยาปฏิชี วนะเพื�อ
ป้ องกันการติดเชื�อ ทั�งนี�เมื�อระยะเวลาผ่านไปและผู้ป่วยที�
สามารถมีอายุยืนยาวมากขึ�นจะทําให้ ค่าใช้ จ่ายเฉลี�ยต่อปี
ลดลงเรื�อยๆ ซึ�งหากใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาความคุ้มค่ าของบริ การสุขภาพ คณะอนุ กรรมการพั ฒนาสิ ทธิ ประโยชน์ฯ การปลูกถ่ายตับในผู้ใหญ่อาจมีประสิทธิผล
ต้ นทุน (cost-effectiveness) หากผู้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับมีอายุยืนนานเพิ�มขึ�นมากกว่า �� ปี เมื�อเปรียบเทียบการรักษาโดยการปลูกถ่ายตับกับการไม่ได้ รับการ
รักษา และอัตราส่วนของส่วนต่างต้ นทุนต่อประสิทธิผล
ส่วนเพิ�ม หรือค่า ICER เท่ากับ ���,���.�� บาท หากใช้
เกณฑ์ความคุ้มค่าที� � GDP per capita หรือรายได้ ต่อหัว
ประชากร ประมาณ ���,��� บาทต่อ QALY ดังนั�น
การรักษาด้ วยการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ทม�ี อี ายุต�งั แต่ ��
ปี ขึ�นไป ยังไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
917

Economic Evaluation and Budget Impact of Liver Transplantation among Thai Adults in Universal Health Insurance Coverage

อย่างไรก็ตาม หากสํา นั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเจรจาต่อรองราคายากดภูมิค้ ุมกันและ
ยาป้ องกันการติดเชื�อแทรกซ้ อนเพื�อผู้ป่วยกลุ่มนี� รวมทั�ง
สถานพยาบาลสามารถเพิ�มประสิทธิภาพในการลดค่าใช้ จ่ายในระหว่ างและภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับลงได้
จะทําให้ การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ท�ีมีอายุต�ังแต่ �� ปี
ขึ�นไปมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากยิ�งขึ�น ในการ
สนับสนุ นทางเลือกนี�เพื�อพิจารณาเข้ าสู่ชุดสิทธิประโยชน์
ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า และสามารถลด
ความเหลื� อมลํา� ในการเข้ าถึ งบริ การทางการแพทย์ ท�ี มี
ราคาแพงดังกล่าวได้
ข้ อจํา กั ดของการศึ กษานี� คื อ ข้ อมู ลค่ าใช้ จ่ ายที� ใช้
ในการประมาณการไม่ใช่ข้อมูลที�ได้ มาจากการวิเคราะห์
ต้ นทุน (costing analysis) แต่เป็ นข้ อมูลค่าใช้ จ่ายที�ได้
จากการสัมภาษณ์แพทย์ผ้ทู าํ การรักษา นอกจากนี� จํานวน
ตัวอย่างของสถานพยาบาลและผู้ป่วยที�สามารถให้ ข้อมูล
ได้ มีค่อนข้ างจํากัด ทําให้ ไม่สามารถแสดงตัวเลขที�แสดง
ความเชื�อมั�นทางสถิติ (��% confidence interval) ได้

กิตติกรรมประกาศ

คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ที�สนับสนุ นงบประมาณการศึ กษาวิจ ยั ในครัง� นี�
ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ� ลีลาอุดมลิปิ ผูอ้ ํานวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์
นายแพทย์ศุภนิต� ิ นิวาติวงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายแพทย์บณ
ั ฑูร
นนทสูติ คุณพิมพ์ชณก จันท์โชติกลุ พยาบาลประสานงาน
และบริ การการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
และคุณสุภาภรณ์ ศรีตงั� ศิริกลุ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทีอ� นุเคราะห์
ข้อมูลและให้สมั ภาษณ์สาํ หรับศึกษาครัง� นี�
ขอขอบคุณผู ป้ ่ วยและญาติ ผู ป้ ่ วยที �ได้รับการผ่าตัด
ปลูกถ่ายตับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี และโรงพยาบาลศิ ริ ร าชที � ใ ห้ข ้อมู ลที � เ ป็ น
ประโยชน์ในมุมมองของผูป้ ่ วยต่อการรักษาดังกล่าว
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Abstract: Economic Evaluation and Budget Impact Analysis of Liver Transplantation among Thai Adults in Universal Health Insurance Coverage in Thailand
Kumaree Pachanee, B.A., M.A.*; Thanawat Wongphan, M.D., M.P.A.**; Phusit Prakongsai, M.D., Ph.D.***
* International Health Policy Program, Ministry of Public Health; ** Ban Moh Hospital, Saraburi Province;
*** Bureau of International Health, Ministry of Public Health, Thailand
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Liver transplantation (LT) is an essential medical treatment for those who are diagnosed with either
acute or chronic liver failure. As a standard medical care in many developed countries, liver transplantation
is cost-effective for patients diagnosed with liver failure, and the 5-year survival rate is greater than 80%.
There are two types donors of liver transplantation: (a) cadaveric donor and (b) living donor. The objectives of this study were to conduct economic evaluation on liver transplantation for patients aged over 18
years under the universal health coverage (UHC) scheme, and to estimate the budget impact of introducing
the liver transplantation into the UHC benefit package, as well as to propose policy recommendations to the
National Health Security Office (NHSO) Benefit Package (or UCBP) Subcommittee and NHSO Executive
Board for their considerations. The study methods included (1) comprehensive literature review on demand for and supply of liver transplantation in adults, (2) costing study on liver transplantation from either
cadaveric or living donors, (3) interview with experts and medical specialists regarding costs borne by the
hospitals and patients both prior to and after liver transplantation, (4) interviews with patients who were in
the waiting lists for receiving organ donation and those who already got liver transplantation, and (5)
mathematical modeling for economic evaluation on the liver transplantation. It was found that expenses for
the first year of liver transplantation were the highest. It costed around 500,000-700,000 Thai baht
(13,889 - 19,444 USD) for the operation in the first year, and after that the expenses were for immunosuppressive medicines and antibiotics to prevent organ rejection and infection respectively. From economic evaluation, liver transplantation might be cost-effective for patients with over 10-year survival
after receiving the operation if the criteria of 1 gross domestic product (GDP) per quality adjusted life year
(QALY gained) of the UCBP subcommittee were applied. The incremental cost-effectiveness ratio of liver
transplantation was around 254,558 baht (7,482 USD) per QALY gained, which is higher than 1 GDP
per capita at 160,000 THB or 4,703 USD. It is clear that liver transplantation can result in a considerable
amount of quality of life (QOL). However, high costs of operation and expensive immunosuppressive
medicines including antibiotics lead to less cost-effectiveness of liver transplantation in economic perspectives. Negotiation to reduce the prices of immunosuppressive medicines and antibiotics can improve
the cost-effectiveness of liver transplantation.
Key words: liver transplantation, benefit package, universal health coverage, cost-effectiveness
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