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การศึกษาทางระบาดวิทยาพบความสัมพันธ์ระหว่างระดับแคดเมี่ยมในปัสสาวะกับโรคไตของ
ประชาชนในพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมในพื้นที่อำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งการรักษาโรคไตมีค่าใช้ จ่าย
ที่สงู และก่อให้ เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็ นจ�ำนวนมากอย่างไรก็ตามการศึกษาที่ประเมินค่าใช้
จ่ายด้ านสุขภาพจากการเจ็บป่ วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมมีอย่างจ�ำกัด การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์
เพื่อประมาณต้ นทุนการเจ็บป่ วยของโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมในพื้นที่อำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก
พ.ศ. 2556 โดยประมาณจ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตจากแคดเมี่ยมจากสัดส่วนของการเกิดโรคไตจากการ
สัมผัสแคดเมี่ยม (population attributed fraction: PAF) ซึ่งการค�ำนวณ PAF ต้ องใช้ ข้อมูลความชุก
ของโรคไตและค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ (Relative Risk) จ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตที่มสี าเหตุจากการสัมผัส
แคดเมี่ยมได้ จากการน�ำ PAF คูณกับจ�ำนวนผู้ป่วยโรคไต ค่าใช้ จ่ายด้ านสุขภาพของโรคไตจากแคดเมี่ยม
ได้ จากการน�ำจ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตจากแคดเมี่ยมคูณด้ วยต้ นทุนค่าใช้ จ่ายต่อคน ผลการศึกษาพบว่า
ประชาชนในพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี เป็ นโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยม ร้ อยละ 31.0 ของผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด ต้ นทุนการเจ็บป่ วย 97,320 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็ น
15,274,034 บาทต่อปี ซึ่งเป็ นต้ นทุนทางอ้ อมเพียงร้ อยละ 39.0 และต้ นทุนทางตรงสูงถึงร้ อยละ
61.0 การศึกษานี้พบว่าการปนเปื้ อนแคดเมี่ยมในพื้นที่อำ� เภอแม่สอดส่งผลกระทบต่อค่าใช้ จ่ายด้ าน
สุขภาพจ�ำนวนมาก ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนนโยบายหรือก�ำหนดมาตรการที่มปี ระสิทธิภาพเพื่อลด
ผลกระทบจากการปนเปื้ อนแคดเมียมในสิ่งแวดล้ อม

บทคัดย่อ

ค�ำส�ำคัญ: ต้นทุนการเจ็ บป่ วย; โรคไต; พื้ นทีป่ นเปื้ อนแคดเมีย่ ม; อ�ำเภอแม่สอด

Illness Cost of Renal Disease Due to Cadmium Exposure in Contaminated Area in Mae Sot, Tak Province

บทน�ำ

การปนเปื้ อนแคดเมี ย มในดิ น นาข้ า วพื้ นที่อ �ำ เภอ
แม่ สอดส่งผลให้ ข้าวที่บริ โภคมีแคดเมี่ยมปนเปื้ อน ปี
2541มีการเก็บตัวอย่างดินจากแปลงนาข้ าวและข้ าวไป
วิเคราะห์พบว่ามีระดับสารแคดเมี่ยมสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ของสหภาพยุโรป (EU) ที่กำ� หนดไว้ คือ 3 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมและเมล็ดข้ าวมากกว่าร้ อยละ 90.0 ของข้ าวที่ส่มุ
ตัวอย่ าง มีแคดเมียมปนเปื้ อนในปริ มาณที่สูงกว่ าค่ า
มาตรฐานของ Codex ก�ำหนดไว้ คือ 0.2 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม(1)
หลังจากมีการตรวจพบการปนเปื้ อนแคดเมี่ยมในดิน
นาข้ าวและเมล็ดข้ าวในพื้นที่ ได้ มีการศึกษาผลกระทบ
สุขภาพของประชาชนอย่ างต่ อเนื่อง(2-5) จากการตรวจ
สุขภาพของโรงพยาบาลแม่ สอดโดยเก็บปั สสาวะของ
ประชากรที่มอี ายุมากกว่า 15 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้ อน พบว่าร้ อยละ 4.9 มีระดับแคดเมี่ยมอยู่ระหว่าง
5-10 ไมโครกรัม / กรัมครีเอตินีน และร้ อยละ 2.3 มี
ระดับแคดเมี่ยมมากกว่า 10 ไมโครกรัม/กรัมครีเอตินีน
ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานคือ 5 ไมโครกรัม / กรัมครีเอตินีน
ซึ่งส่งผลต่อการท�ำงานของไตนอกจากนี้ยงั พบว่าประชาชนทีบ่ ริโภคข้ าวทีป่ ลูกในพื้นทีป่ นเปื้ อน มีระดับแคดเมียม
ในปั สสาวะสูงกว่าประชากรที่บริโภคข้ าวนอกพื้นที่ปนเปื้ อน(6)
โรคไตเป็ นโรคเรื้อรังที่เป็ นปั ญหาด้ านสาธารณสุขที่
ส�ำคัญของประเทศไทย ปี 2550 พบความชุกโรคไตเรื้อรัง
ในประชากรทัว่ ไปร้ อยละ 17.5(7)และมีอตั ราการเสียชีวติ
22 ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็ นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่
10 ของประชากรไทยและสูญเสียปี สุขภาวะ 248,533
ปี (8) การศึกษาภาระโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมใน
พื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยม พบว่าประชาชนในพื้นที่ปนเปื้ อนเพศชายร้ อยละ 43.0 และเพศหญิงร้ อยละ 10.0
เป็ นโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยม(9)นอกจากนี้โรคไต
เป็ นโรคที่มคี ่าใช้ จ่ายสูง ซึ่งภาระทางเศรษฐกิจของโรคไต
ไม่เพียงแต่ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ แต่รวมไปถึง
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการขาดงาน การสูญเสียผลผลิต การ
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เสียชีวติ ก่อนวัยอันควร และค่าใช้ จ่ายจากการมีผ้ ดู แู ล โดย
เฉพาะในระยะท้ ายผู้ป่วยจ�ำเป็ นต้ องได้ รับการฟอกเลือด
หรือการรักษาการบ�ำบัดทดแทนไต ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายสูงมาก
(10)
โดยส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่ งชาติ จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าโดยการบ�ำบัดทดแทนไต ประมาณกว่า
7,000 ล้ านบาทในปี 2560(11)
การศึกษาต้ นทุนความเจ็บป่ วยโรคไตจากการสัมผัส
แคดเมี่ยม เป็ นการศึกษาต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการ
เจ็บป่ วยและเสียชีวิตที่สามารถลดได้ หากไม่มีการสัมผัส
แคดเมี่ยมในประชากร ซึ่งจะช่วยสร้ างความตระหนักถึง
ภาระทางเศรษฐศาสตร์ทเ่ี กิดจากการสัมผัสแคดเมี่ยมของ
ประชาชนในพื้ นที่ก ารศึ ก ษานี้ จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ประมาณต้ นทุนความเจ็บป่ วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมในพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยม อ�ำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก

วิธีการศึกษา

ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่อาศัยอยู่ ในพื้ นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมที่
มีอายุ 45 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ตำ� บลแม่ตาว ต�ำบลพระธาตุผาแดง (หมู่ 1, 3 และ 4) และต�ำบลแม่กุ (หมู่ 3, 4, 5,
11 และ 12) จ�ำนวน 4,569 คน
การศึกษานี้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่วนได้ แก่
1. การประมาณจ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตจากการสัมผัส
แคดเมี่ยม (N_cadmium) ค�ำนวณได้ จาก
N_cadmium = N_renal disease x population attributed fraction (PAF)
โดย N_ renal disease = P_ renal disease x Pop
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคไต (N_ renal disease) จ�ำแนกตาม
อายุและเพศได้ จากการค�ำนวณความชุกของโรค (P_ renal disease) กับจ�ำนวนประชากร (Pop) ซึ่งความชุกของ
โรคได้ จากการเชื่อมโยงข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เข้ า
รับการตรวจแคดเมี่ยมในปัสสาวะ ปี 2552(12) กับฐาน
ข้ อมูลผู้ป่วยอายุมากกว่า 45 ปี โรงพยาบาลแม่สอด ปี
Journal of Health Science 2020 Vol. 29 No. 2

ต้นทุนการเจ็ บป่ วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมีย่ มของประชาชนในพื้ นทีป่ นเปื้ อนแคดเมีย่ ม จังหวัดตาก

2556 ด้ วยรหัสประจ�ำตัวประชาชนและระบุการวินิจฉัย
โรคหลัก (principle diagnosis) ของการมารับบริการด้ วย
รหัส International Classification of Diseases, Tenth
Edition (ICD-10) รหัส N00 ถึง N19 จากนั้นปรับ
จ�ำนวนผู้ป่วยตามโครงสร้ างของประชากรในพื้นที่และ
ความครอบคลุมของจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้ วยสัดส่วน
ประชาชนในพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมที่เข้ ารับการบริการ
ที่โรงพยาบาลแม่สอด ดังแสดงในภาพที่ 1 จากข้ อมูล
ส�ำรวจผลกระทบต่ อประชาชนจากสถานการณ์การปน
เปื้ อนแคดเมียมในสิ่งแวดล้ อมของพื้นที่อำ� เภอแม่สอด
จังหวัดตาก(13) ซึ่งผลจากการส�ำรวจพบว่าผู้ป่วยร้ อยละ
84.0 ไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแม่สอด และ
ที่เหลือร้ อยละ 16.0 ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น
ส�ำหรับสัดส่วนโรคไตในกลุ่มอายุ 45 ปี ขึ้นไปจากการ
สัมผัสแคดเมี่ยม ได้ จากค่า population attributed fraction(PAF) จากการศึกษาก่อนหน้ าซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.4 ใน
เพศชาย และ 0.1 ในเพศหญิง(9)

2. การประมาณจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไตจากการ
สัมผัสแคดเมี่ยม ได้ จากสูตรต่อไปนี้
D_cadmium = D_ renal disease x PAF
ค�ำนวณจากผลคูณจ�ำนวนผู้เสียชีวิตอายุ 45 ปี ขึ้นไป
จากโรคไต (D_ renal disease) และสัดส่วนโรคไตจาก
การสัมผัสแคดเมี่ยม (PAF) ซี่งจ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค
ไต (D_ renal disease) ได้ จากการวิเคราะห์อตั ราการเสีย
ชีวิตเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557 จากข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อลด
ความแปรปรวนของอัตราตายในพื้นที่ขนาดเล็ก
3. การประเมินต้ นทุนทางเศรษฐศาสตร์การเจ็บป่ วย
โรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยม
พิจารณาในมุมมองของสังคม (societal perspective)
คือ จะรวมต้ นทุนที่เกิดกับผู้ป่วยและผู้ดูแล และนับรวม
ตั้งแต่ เ จ็บ ป่ วยจนหายหรื อเสีย ชี วิต โดยใช้ วิธีค วามชุ ก
(prevalence-based approach) ซึ่งครอบคลุมต้ นทุนที่เกิด
กับผู้ป่วยทุกคนในช่วงเวลาการศึกษาที่กำ� หนด ค�ำนวณ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการประมาณจ� ำนวนผูป้ ่ วยโรคไตในพื้ นทีป่ นเปื้ อนแคดเมีย่ ม

อัตราประชาชนในพื้ นทีป่ นเปื้ อนแคดเมีย่ มทีเ่ ข้า
รับบริการโรงพยาบาลแม่สอด (ร้อยละ 84.0)

กลุ่มตัวอย่างอายุ 45 ปี ขึ้ นไปทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัย
ด้วยโรคไต (ICD-10:N00-N19) จาก
โรงพยาบาลแม่สอดปี 2556

จ� ำนวนประชากรทีไ่ ด้รบั การ
ตรวจแคดเมีย่ ม ปี 2552

จ� ำนวนผูป้ ่ วยโรคไตทั้งหมด
ในพื้ นทีป่ นเปื้ อนแคดเมีย่ ม
วารสารวิชาการสาธารณสุข 2563 ปี ที ่ 29 ฉบับที ่ 2
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ผลลัพธ์เป็ นต้ นทุนต่อคนต่อช่ วงเวลา(14) การประมาณ
ต้ นทุนด้ านสุขภาพ ประกอบด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่ ต้ นทุนตรงการแพทย์ (direct medical cost) ต้ นทุนตรงที่มใิ ช่
ทางการแพทย์ (direct non-medical cost) และต้ นทุนอ้ อม (indirect cost)มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ต้ นทุนตรงทางการแพทย์ (direct medical cost)
คือต้ นทุนค่ารักษาพยาบาลโรคไตที่เกิดจากแผนกผู้ป่วย
นอก (out-patient department cost: OPD) และแผนก
ผู้ป่วยใน (in-patient department cost: IPD cost) ได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้ จ่ายที่โรงพยาบาลเรียกเก็บ
จากผู้ป่วย (charge)โรคไตอายุ 45 ปี ขึ้นไปโรงพยาบาล
แม่สอด ปี 2556
• ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลแผนกผูป้ ่ วยนอก (OPD_
cost) ค�ำนวณจากสูตร
OPD cost = OPD_visit x Cost_OPD x N_OPD
โดย N_OPD = N_cadmium
ได้ จ ากผลคู ณ จ�ำ นวนครั้ ง เฉลี่ ย ของการเข้ า มารั บ
บริการที่แผนกผู้ป่วยนอกด้ วยโรคไตต่อคนต่อปี (OPD_
visit) ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง (Cost_OPD) และจ�ำนวน
ผู้ป่วยนอก (N_OPD) ทั้งนี้สมมุตฐิ านว่าผู้ป่วยโรคไตทุก
คนมารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อปรับจ�ำนวน
ผู้ป่วยนอก (N_OPD) จากกลุ่มตัวอย่างให้ เป็ นตัวแทน
ของประชากรในพื้นที่ ดังนั้นจ�ำนวนผู้ป่วยนอก (N_OPD)
จึงเท่ากับจ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยม

(N_cadmium) จากข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรงพยาบาล
แม่สอด ปี 2556 พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยนอกคิดเป็ นร้ อยละ
80.0 ของผู้ป่วยทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1
• ต้นทุ นค่ ารักษาพยาบาลเฉลี่ยแผนกผู ป้ ่ วยใน
(IPD_cost)
IPD cost = IPD_admission x Cost_IPD x N_IPD
โดย N_IPD = N_OPD * (0.20)
ได้ จ ากผลคู ณ จ�ำ นวนครั้ ง เฉลี่ ย ของการเข้ า มารั บ
บริการที่แผนกผู้ป่วยในด้ วยโรคไตต่อคนต่อปี (IPD_visit) ค่าใช้ จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง (Cost_OPD) และจ�ำนวนผู้ป่วย
โรคไตที่เข้ ามารับบริการที่แผนกผู้ป่วยใน (N_IPD) เพื่อ
ปรับจ�ำนวนผู้ป่วยในให้ เป็ นตัวแทนของประชากร จ�ำนวน
ผู้ป่วยในได้ จากผลคูณของจ�ำนวนผู้ป่วยนอกกับสัดส่วน
จ�ำนวนผู้ป่วยในต่อจ�ำนวนผู้ป่วยนอก จากการวิเคราะห์
ข้ อมูลกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรงพยาบาลแม่สอด ปี 2556
พบว่า จ�ำนวนผู้ป่วยในคิดเป็ นร้ อยละ 20.0 ของผู้ป่วย
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 1
3.2 ต้ นทุนตรงที่ไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์ (direct
non-medical cost) คือต้ นทุนของผู้ป่วยหรือญาติท่เี กิด
ขึ้นจากการมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล ได้ แก่
ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ูป่วยต้ องจ่ายสมทบ (Out-of-pocket) และ
ค่าเดินทาง(Transportation costs)ได้ จากสูตร
Direct non-medicalcost
= (DNM_IPD + DNM_OPD)

ตารางที่ 1 จ� ำนวนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในอายุ 45 ปี ขึ้ นไปทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยด้วยโรคไต (ICD-10:N00-N19) จาก
โรงพยาบาลแม่สอดปี 2556
กลุ่มอายุ (ปี )
45-59
60-69
70-79
80+
รวม
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จ�ำนวนผู้ป่วยนอก (คน)
ชาย
หญิง
รวม

จ�ำนวนผู้ป่วยใน (คน)
ชาย
หญิง
รวม

9
14
16
11
50

1
3
4
3
11

11
12
18
4
45

20
26
34
15
95

5
2
2
4
13

6
5
6
7
24
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ต้นทุนการเจ็ บป่ วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมีย่ มของประชาชนในพื้ นทีป่ นเปื้ อนแคดเมีย่ ม จังหวัดตาก

DNM_IPD = (Out-of-pocket + Transportation
cost) x OPD_visitx N_OPD
DNM_OPD = (Out-of-pocket+ Transportation
cost) x IPD_admission x xN_IPD
ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ูป่วยต้ องจ่ายสมทบ (out-of-pocket)
ของผู้ป่วย ได้ มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส�ำรวจ
อนามัยและสวัสดิการปี 2556 (Health and Welfare
Survey 2556)(15) ทั้งนี้ ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ูป่วยต้ องจ่ายสมทบ
จากการป่ วยในช่วง 30 วันที่ผ่านมาคิดเป็ น 157 บาทต่อ
ครั้ง ค่าเดินทางของผู้ป่วยเพื่อมารับการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาล(transportation costs) ได้ จากการวิเคราะห์
ข้ อมูลจากการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่
ปนเปื้ อนแคดเมี่ยม ปี 2556(13) พบว่าค่าเดินทางไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลจากการป่ วยครั้งล่าสุด คิดเป็ น 96
บาทต่อครั้ง
3.3 ต้ นทุนอ้ อม (indirect cost) คือต้ นทุนที่เกิดจาก
การสูญเสียผลิตภาพเนื่องจากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
(premature mortality cost) และต้ นทุนการสูญเสียผลิต
ภาพจากการขาดงาน (absenteeism cost)
• ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อน
วัยอันควร
ประมาณโดยวิธที นุ มนุษย์ (Human capital approach)
เป็ นการวัดการสูญเสียผลิตภาพในรูปแบบของการสูญเสีย
รายได้ ของผู้ป่วย ค�ำนวณได้ จากผลคูณของจ�ำนวนผู้เสีย
ชีวติ ด้ วยโรคไตจากแคดเมี่ยมจ�ำแนกตามเพศและอายุกบั
รายได้ ท่สี ญ
ู เสียในแต่ละเพศและอายุด้วยความน่าจะเป็ น
ของการมีชีวิตในปี ที่มีอายุน้ันๆ โดยจ�ำนวนผู้เสียชีวิตได้
จากการวิเคราะห์จำ� นวนผู้เสียชีวิตจากโรคไตเฉลี่ยต่อปี
จ�ำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ จากฐานข้ อมูลทะเบียน
ราษฎร์ ปี 2555 ถึง 2557 (เฉลี่ย 4 คนต่อปี ) ส่วนราย
ได้ เฉลี่ยต่อไปจ�ำแนกตามเพศและอายุได้ จากข้ อมูลการ
ส�ำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2552
ของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

วารสารวิชาการสาธารณสุข 2563 ปี ที ่ 29 ฉบับที ่ 2

• ต้นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงาน

ของผูป้ ่ วย ได้จากสูตร
Absentcost _OPD =Income x OPD_visitx N_OPD
Absentcost _IPD =Income x IPD_LOSx N_OPD
โดยทีร่ ายได้ (Income) ได้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ปนเปื้ อน
แคดเมี่ยม ปี 2556(13) พบว่าประชากรในพื้นที่มรี ายได้
เฉลี่ย 353 บาทต่อวัน ส่วนจ�ำนวนวันที่ขาดงานของผู้ป่วย
นอก ค�ำนวณจากผลคูณจ�ำนวนครั้งที่เข้ ามารับบริการ
แผนกผู้ป่วยนอกต่อคน กับจ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตแผนก
ผู้ป่วยนอก ในขณะที่ผ้ ูป่วยในค�ำนวนจากผลคูณจ�ำนวน
วันนอนเฉลี่ยต่อคน(IPD_LOS) กับจ�ำนวนผู้ป่วยแผนก
ผู้ป่วยใน ส�ำหรับต้ นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการ
ขาดงานของผู้ดแู ล ค�ำนวณเช่นเดียวกันกับต้ นทุนจากการ
สูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วยแต่พิจารณา
เฉพาะผู้ป่วยที่มอี ายุ 60 ปี ขึ้นไป

ผลการศึกษา

ผลการค�ำนวณหาความชุกผู้ป่วยโรคไตจากแคดเมียม
ในพื้ นที่ป นเปื้ อนแคดเมี่ ย มที่ป รั บ จ�ำ นวนผู้ ป่ วยตาม
โครงสร้ างของประชากรและความครอบคลุมของจ�ำนวน
ผู้ป่วยในพื้นทีป่ นเปื้ อน พบว่าประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในพื้นที่
ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมที่มอี ายุ 45 ปี ขึ้นจ�ำนวน 4,569 คน
ป่ วยเป็ นโรคไตจ�ำนวน 511 คน (ร้ อยละ 11.2) เป็ น
ผู้ป่วยโรคไตที่มสี าเหตุมาจากแคดเมี่ยม จ�ำนวน 157 คน
(เพศชาย 138 คน และเพศหญิง 19 คน) (ตารางที่ 2)
คิดเป็ นร้ อยละ 30.7 ของจ�ำนวนผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด
ต้ นทุนการเจ็บป่ วยโรคไตที่เกิดจากการสัมผัสแคดเมี่ยม คิดเป็ น 97,320 บาทต่อคนต่อปี ประกอบด้ วย
ต้ นทุนตรงทางการแพทย์ 42,075 บาทต่อคนต่อปี ต้ นทุน
ตรงที่ไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์ 17,357 บาทต่อคนต่อ
ปี และต้ นทุนอ้ อม 37,889 บาทต่อคนต่อปี โดยรวมแล้ ว
คิดเป็ น 15,274,034 บาทต่อปี ซึ่งเป็ นต้ นทุนตรง ร้ อยละ 61.1 และต้ นทุนอ้ อมร้ อยละ 38.9 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 2 จ� ำนวนผูป้ ่ วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมีย่ ม
กลุ่มอายุ (ปี )

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

37
70
29
1

9
1
0
9

46
71
29
10

138

19

157

45-59
60-69
70-79
80+
รวม

ตารางที่ 3 ต้นทุนการเจ็ บป่ วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมีย่ ม ปี 2556
ชนิดของต้ นทุน

บาท/ปี

บาท/คน/ปี

ร้ อยละ

ต้ นทุนตรงทางการแพทย์
ค่ารักษาพยาบาล

6,603,421
6,603,421

42,075
42,075

43.2
43.2

ต้ นทุนตรงที่ไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์
1.ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ูป่วยต้ องจ่ายสมทบ
2.ค่าเดินทาง

2,724,078
1,690,436
1,033,642

17,357
10,771
6,586

17.8
11.1
6.8

ต้ นทุนอ้ อม
1.ต้ นทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
2.ต้ นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ป่วย
3.ต้ นทุนจากการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงานของผู้ดูแล

5,946,535
1,954,298
3,878,445
113,793

37,889
12,452
24,712
725

38.9
12.8
25.4
0.8

15,274,034

97,320

100.0

รวม

วิจารณ์

ประชากรอายุ 45 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยม อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่ามีความชุกโรคไต
11.2 ข้ อมูลทางระบาดวิทยาของโรคไตในประเทศไทย
ค่อนข้ างหลากหลาย ขึ้นอยู่กบั กลุ่มตัวอย่างที่ทำ� การศึกษา
และวิ ธี ใ นการวิ นิ จ ฉั ย พบว่ า ความชุ ก ของโรคไตมี ค่ า
ระหว่ างร้ อยละ 8.9-20.0(7,16-19) ขณะที่การศึกษานี้
ประมาณความชุกโรคไตจากผู้ป่วยที่ได้ รับวินิจฉัยที่โรง
พยาบาล ซึ่งการศึกษา Thai SEEK Study ของสมาคม
โรคไต แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่ายังมีผ้ ูป่วยอีกจ�ำนวน
มากที่ไม่ร้ ตู วั ว่าเป็ นโรค และไม่เคยได้ รับการวินิจฉัยจาก
แพทย์(7) การศึกษานี้พบว่าความชุกโรคไตจากการสัมผัส
แคดเมี่ยมสูงถึงร้ อยละ 31.0 ของผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด ซึ่ง
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สอดคล้ องกับการศึกษาของวิทยา สวัสดิวฒ
ุ ิพงศ์และคณะ
ศึกษาผลจากการสัมผัสแคดเมี่ยมในพื้นที่ปนเปื้ อนเดียว
กับการศึกษานี้พบว่าความชุกของโรคไตและโรคนิ่วของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมสูงกว่ า
ประชากรที่ไม่ได้ อาศัยอยู่พ้ ืนปนเปื้ อน(20)
ต้ นทุนการเจ็บป่ วยโรคไตที่เกิดจากการสัมผัสแคดเมี่ยม คิดเป็ น 97,320 บาทต่ อคนต่ อปี เมื่อพิจารณา
สัดส่วนต้ นทุนการเจ็บป่ วย จะพบว่าร้ อยละ 43.0 เป็ น
ต้ นทุนที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษา
ต้ นทุนการเจ็บป่ วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease)
ของผู้ป่วยที่เข้ ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุน จังหวัดพะเยา(21) ซึ่งค่าใช้ จ่ายประเภทนี้เป็ น
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ รั ฐ ต้ องแบกรั บ และมี แ นวโน้ มจะสู ง ขึ้ น
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ต้นทุนการเจ็ บป่ วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมีย่ มของประชาชนในพื้ นทีป่ นเปื้ อนแคดเมีย่ ม จังหวัดตาก

เนื่องจากโรคไตเป็ นโรคเรื้อรัง และแม้ ว่าการสัมผัสแคดเมี่ยมจะมีแนวโน้ มลดลง แต่ พยาธิสภาพของไตที่ถูก
ท�ำลายยังคงด�ำเนินต่อไป(22) ดังนั้นการหาแนวทางในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่
ยม ซึ่งจัดเป็ นกลุ่มเสี่ยงนั้นมีความส�ำคัญและควรเร่ ง
ด�ำเนินการ จากการศึกษาข้ อเสนอเชิงนโยบายส�ำหรับการ
แก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมที่ก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาพของ
ประชาชนรอบเขตอุตสาหกรรม ของสรันยาและพรชัย(23)
ได้ นำ� ไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ดังนี้
1) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ ควรมี
บทบาทในการด�ำเนินมาตรการที่สำ� คัญร่วมกับหน่วยงาน
เฝ้ าระวังปั ญหาสุขภาพของประชาชนและเฝ้ าระวังทาง
สิ่งแวดล้ อมในพื้นที่ปนเปื้ อนให้ มคี วามต่อเนื่อง
2) สนับสนุ นให้ มีศูนย์ในการบูรณาการข้ อมูลด้ าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้ อมของประชาชนในพื้นที่ปนเปื้ อน
เพื่อรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวให้ เป็ นระบบ ซึ่งสามารถน�ำมา
เป็ นข้ อเสนอส�ำหรับพื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมได้ เช่นกัน
การศึกษานี้มขี ้ อจ�ำกัด ได้ แก่
1) ค่า population attributable fraction (PAF) ที่นำ�
มาใช้ ในการศึกษานี้ ประมาณจากค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์
(relative risk) ของประชากรที่สัม ผัส แคดเมี่ ย มใน
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีการติดตามเป็ นเวลา 20 ปี (24) จึงเป็ น
ข้ อจ�ำกัดอย่ างหนึ่งของลักษณะประชากรที่แตกต่ างกัน
ดังนั้น ในอนาคตหากมีค่าความเสี่ยงสัมพัทธ์ของประชากรในพื้ นที่ป นเปื้ อนแคดเมี่ ย มมาประมาณจะได้ ค่ า ที่
ใกล้ เคียงความเป็ นจริงมากขึ้น
2) ข้ อมูลตัวแปรด้ านต้ นทุนที่ใช้ ในการศึกษา เช่น ค่า
เดินทาง รายได้ เป็ นค่าที่ได้ จากการส�ำรวจประชาชนใน
พื้นที่ปนเปื้ อนแคดเมี่ยมซึ่งมีรายได้ น้อยจึงอาจมีค่าน้ อย
กว่าประชากรโดยเฉลี่ย
3) ค่าใช้ จ่ายที่ผ้ ูป่วยต้ องจ่ายสบทบ เป็ นค่าที่ได้ จาก
การส�ำรวจอนามัยและสวัสดิการปี 2556 ของประชาชน
ทั่วไปที่ไปรับบริการทางการแพทย์ด้วยโรคต่างๆ จึงอาจ
แตกต่างจากความเป็ นจริงในกรณีของผู้ป่วยโรคไต
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ทั้งนี้ ต้ นทุนการเจ็บป่ วยประมาณจากข้ อมูลการเรียก
เก็บค่าใช้ จ่าย (charge) ที่โรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ป่วย
แต่ ละราย ซึ่งอาจจะไม่ ใช่ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง และ
เป็ นต้ นทุนการเจ็บป่ วยโรคไตในช่วงเวลา 1 ปี ของผู้ป่วย
กลุ่มอายุต้งั แต่ 45 ปี ขึ้นไปเท่านั้น นอกจากโรคไตแล้ วก็
ยังมีโรคอื่นที่มีหลักฐานทางวิชาการแน่ชัดว่าเป็ นผลจาก
การสัมผัสแคดเมี่ยม เช่น โรคกระดูกพรุน รวมถึงมีต้นทุน
ความสูญเสียด้ านคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน
จากการสูญเสียอาชีพหรือวิถชี ีวิตดั้งเดิมอีก ด้ วย(12) ดัง
นั้นการศึกษาในอนาคตจึงควรท�ำการศึกษาผลกระทบให้
รอบด้ านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสะท้ อนความ
สูญเสียทางด้ านเศรษฐศาสตร์ได้ อย่างแท้ จริง
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Abstract: Illness Cost of Renal Disease Due to Cadmium Exposure in Contaminated Area in Mae Sot, Tak Province
Nisarat Songprasert, M.S.*; Suchunya Aungulanon, Ph.D.*; Witaya Swaddiwudhipong, M.D., M.Sc.**;
Nuttapat Makka, M.B.A.*; Kanitta Bundhamcharoen, D.S., M.A., Ph.D.*
* International Health Policy Program, Ministry of Public Health; ** Department of Community and Social
Medicine, Mae Sot General Hospital, Thailand
Journal of Health Science 2019;28:221-9.
An increasing body of epidemiologic evidence supports the association between high urinary cadmium
level and renal dysfunction among population in Mae Sot, Tak province. Illness costs of renal disease are substantial. However, few studies have assessed illness costs due to cadmium exposure. The objective of this study
was to estimate the illness costs attributable to cadmium in contaminated villages in Mae sot, Tak province in the
year 2013.We employed the population attributed fraction (PAF) which is generally defined as the proportion of
a disease in a population that is attributable to cadmium exposure. PAF can be calculated from the prevalence
of renal disease and relative risk. The number of renal patients attributable to cadmium was calculated as the
product of PAF and the total number of renal patients. The costs of cadmium were further estimated by multiplying the number of renal patients attributable to cadmium by unit cost per patient. We found that cadmium exposure was responsible for31 percent of renal diseases among population age ≥ 45 years in Maesot, Tak. Costs
attributable to cadmium were estimated at 97,320 Baht per person and 15,274,034 Baht per year. The major
component of total cost was direct cost, accounted for 61 percent. This study highlights the economic impact of
environmental cadmium exposure in Maesot was substantial. Effective policies and interventions to reduce the
impact of cadmium are required.
Keywords: illness cost; renal disease; cadmium contaminated area; Mae Sot district
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