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คํานํา
โรคเอดสเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ในอดีตที่ผานมา
รัฐบาลไดใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประชากรไทยมาอยาง
ตอเนื่อง ทั้งการใหความรู รณรงคสงเสริมการใชถุงยางอนามัยรวมกับการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธที่
ไม ป ลอดภัย อั น เป น พฤติ ก รรมเสี่ ย งต อ การติ ดเชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ถึ ง แม ว า นโยบายต า งๆ จะประสบ
ความสําเร็จและไดรับการชื่นชมในระดับนานาชาติ แตในปจจุบันยังคงมีผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรายใหม
เพิ่มขึ้นถึงปละกวาหนึ่งหมื่นคน รวมถึงผูปวยสะสมกวาหาแสนรายที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยยา
ตานไวรัส
ในป พ.ศ. 2546 มีการศึกษาเพื่อทดสอบประสิทธิผลของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีใน
ประชากรไทยซึ่งเปนการศึกษาทางคลินิกขนาดใหญ โดยมุงหวังเพื่อคนหาวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีที่เหมาะสมสําหรับคนไทย ซึ่งวัคซีนดังกลาวเปนมาตรการเสริมที่จะนํามาใชรวมกับมาตรการ
ปองกันที่ไดผล เพื่อลดและยับยั้งการแพรระบาดของโรคเอดส อยางไรก็ตาม วัคซีนดังกลาวเปนวัคซีน
ใหม ที่ อ ยู ร ะหว า งการทดลอง ยั ง ไม มี จํ า หน า ยในท องตลาด หากผลการศึ ก ษาระบุ ว า วัค ซี น มีค วาม
ปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิผ ลในการปอ งกัน การติด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ผู มีอํา นาจตัดสิ น ใจเชิ ง นโยบาย
จําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจนําวัคซีนมาใชในประชากรไทย ไดแก วัคซีนควรมี
ราคาเทาใดจึงมีความคุมคาในบริบทของประเทศไทย และควรฉีดวัคซีนใหแกประชากรกลุมใดบาง
รายงานวิจัยฉบับนี้เปนการศึกษาความคุมคาของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประชากรไทย
ซึ่งสามารถนํามาใชเปนขอมูลที่สําคัญของผูตัดสินใจเชิงนโยบายในการเลือกที่จะนําวัคซีนมาใชหรือไมใช
ในประชากรไทยกลุมตางๆ นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชเ ปนขอมูลเพื่อการเจรจาตอรองราคากับ
บริษัทผูผลิตวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เพื่อใหการดําเนินนโยบายปองกันและแกไขปญหา
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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บทคัดยอ
วัตถุประสงค การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อหาตนทุนสูงสุดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่
ทําใหวัคซีนฯ ยังมีความคุมคาในบริบทของระบบสุขภาพประเทศไทย และประเมินคุณลักษณะของ
วัคซีน ฯ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้ อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีนฯ ที่ มี
ความสําคัญและสงผลตอความคุมคา
วิธีการศึกษา การประเมินความคุมคาทางการแพทยโดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรมารคอฟเพื่อ
ประเมินตนทุนที่เกิดขึ้นและปสุขภาวะตลอดอายุขัยของประชากรในมุมมองของรัฐบาล เปรียบเทียบ
ระหวางการใชวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ชนิด Prime-Boost (ALVAC-HIV® และ AIDSVAX
B/E®) รวมกับมาตรการที่มีในปจจุบัน และการใชมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในปจจุบันซึ่ง
ไมมีวัคซีนฯ โดยศึกษาในกลุมประชากรทั่วไปอายุ 18-30 ป และในกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูง 4
กลุม ไดแก กลุมหญิงขายบริการทางเพศ กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด กลุมชายรักรวมเพศ
และกลุมทหารกองประจําการ การศึกษาวิเคราะหหาตนทุนสูงสุดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอช
ไอวีที่ทําใหวัคซีนฯ มีความคุมคาโดยวิธี Threshold analysis การวิเคราะหความไมแนนอนของคาตัว
แปรที่ใชในแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรโดยวิธี One-way sensitivity analysis และการวิเคราะหแบบ
อาศัยความนาจะเปน (Probabilistic sensitivity analysis) นอกจากนี้ในการศึกษาไดวิเคราะห Expected
value of perfect information (EVPI) เพื่อหาตัวแปรในแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่มีความสําคัญและ
ตองมีการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมในอนาคต
ผลการศึกษา ตนทุนสูงสุดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ทําใหวัคซีนมีความคุมคาใน
บริบทของประเทศไทย คือ 12,000 บาท เมื่อใหแกประชากรทั่วไปกลุมอายุ 18 ป ที่ระดับประสิทธิผล
รอยละ 70 วัคซีนสามารถปองกันโรคไดตลอดชีวิตโดยไมตองฉีดกระตุนซ้ําและผูไดรับวัคซีนไม
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงหลังจากไดรับวัคซีน และวัคซีนจะไมมีความคุมคา หากวัคซีนมีประสิทธิผล
ต่ําที่รอยละ 30 และผูที่ไดรับวัคซีนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ขึ้นไปโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกลุ มที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงหลังไดรับวัคซีนเปนปจจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ ความคุ ม ค า ของวั ค ซี น มากที่ สุ ด ป จ จั ย ที่ ส ง ผลรองลงมา ได แ ก ประสิ ท ธิ ผ ลของวั ค ซี น
ระยะเวลาที่วัคซีนสามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และอัตราการยอมรับการฉีดวัคซีน ตามลําดับ
สําหรับการวิเคราะห EVPI พบวา ควรมีการศึกษาและเก็บขอมูลตัวแปรที่ใชในแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรเพิ่มเติม ไดแก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงหลังไดรับวัคซีน ประสิทธิผลของวัคซีน
ตนทุนของการประชาสัมพันธใหประชาชนมารับวัคซีน และตนทุนของการบริหารจัดการวัคซีน เนื่องจาก
ตัวแปรดังกลาวเปนขอมูลที่สําคัญที่ใชในการประเมินความคุมคาของวัคซีน และมีผลกระทบมากที่สุดตอ
ความสูญเสียที่เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการเลือกใชหรือไมใชวัคซีน
สรุป ผลการศึกษาที่ไดมีประโยชนกับนักวิจัยที่กําลังศึกษาพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
นอกจากนี้ ยังสามารถนําไปใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผูมีอํานาจในการตัดสินใจเชิง
นโยบายที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ในการนําวัคซีนดังกลาวมา
ใชในระบบสุขภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
คําสําคัญ วัคซีน เชื้อไวรัสเอชไอวี โรคเอดส การประเมินความคุมคา ตนทุนอรรถประโยชน
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Abstract
Objectives: This study aims to determine the maximum cost of HIV vaccination at which the
vaccine is still cost-effective under the Thai healthcare setting and to identify the possible
relative importance of several vaccine characteristics and subsequent impact of risk behavior
changes among vaccine recipients. on its value for money.
Methods: A semi-Markov model was developed to estimate the relevant costs and qualityadjusted life year (QALY) over the patients’ lifetime based on the government perspective of
providing prime-boost combination HIV vaccines (ALVAC-HIV® and AIDSVAX B/E®) in
conjunction with the existing HIV prevention programs compared to existing HIV prevention
programs. The analysis focused on the general population aged 18 to 30 years as well as highrisk populations (i.e. female sex workers, injecting drug users, men who have sex with men,
and military male conscripts). Threshold analysis was carried out to determine the maximum
cost of cost-effective HIV vaccination at a Thai ceiling threshold of 100,000 Thai baht per QALY
gained. One-way and probabilistic sensitivity analyses were performed to examine the
uncertainty of all input parameters. The study also employed an analysis of expected value of
perfect information (EVPI) to determine the relative importance of input parameters and
prioritize future HIV vaccines studies.
Results: The highest cost of HIV vaccination given to the general population was identified at
12,000 Thai baht with 70% efficacy, lifetime protection, and unchanged in terms of risk
behaviour post-vaccination. The vaccine would be cost-ineffective at any price if it
demonstrated relatively low efficacy (30%) and increased risk behaviours by 10% or more of
the population. This is especially true among those high risk populations. This study also found
that incremental cost-effectiveness ratios were the most sensitive to the change in risk behavior
post-vaccination, followed by vaccine efficacy, duration of vaccine protection, and vaccine
acceptance rate. The analysis of EVPI indicated the need to quantify several parameters,
namely risk behavior changed post-vaccination, vaccine efficacy, and costs of community
engagement and vaccine delivery.
Conclusions: The results are useful and important for both researchers conducting future HIV
vaccine research, as well as policy decision makers who, in the future, will consider the
vaccines adoption in Thailand.
Keywords: Vaccine, HIV, AIDS, Economic evaluation, Cost-utility analysis
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1
บทนํา
1.1 สถานการณโรคเอดสและการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประทศไทย
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคเอดสเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยอันนํามาซึ่งการ
เสียชีวิตและการสูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Year-DALY) ในลําดับที่ 1 ของประชากร
ไทย [1] นับจากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยไดมีการดําเนินนโยบายเพื่อการปองกันและการบรรเทา
ปญหาจากเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคเอดสซึ่งมีแผนระดับชาติอยางตอเนื่อง โดยการใชมาตรการปองกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประชากรกลุมตางๆ [2] ไดแก การประชาสัมพันธรณรงคผานสื่อสารมวลชน
โครงการสงเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการใชถุงยางอนามัย การสนับสนุนใหมีการใชถุงยางอนามัยและ
เพศศึกษาแกเยาวชน การปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากแมสูลูก การใหคําปรึกษากอนการตรวจ
เลือดเพื่อหาเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยสมัครใจ การลดการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีด
เขาเสนเลือด โครงการปองกันที่เนนในกลุมผูคาบริการทางเพศและผูซื้อบริการและกลุมชายรักรวมเพศ
การเขาถึงการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส เปนตน ซึ่งประเทศไทยประสบความสําเร็จในการตอบสนอง
ดานนโยบายระดับชาติในทุกภาคสวน [3-5]
อยางไรก็ตามปญหาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคเอดสยังคงมีอยู จากขอมูลสถานการณเกี่ยวกับโรค
เอดสลาสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 [6] จากรายงานของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข สรุปวา อัตราการติดเชื้อในกลุมประชากรทั่วไปมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และอัตราการติด
เชื้อไวรัสเอชไอวีและโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมผูขายบริการทางเพศไมลดลง นอกจากนี้ อัตรา
การติดเชื้อเอชไอวีในกลุมผูขายบริการแฝง กลุมชายรักรวมเพศ และกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน
เลือดเพิ่มขึ้นและยังไมมีแนวโนมที่จะลดลง รวมถึงยังมีปจจัยสงเสริมใหเกิดการแพรระบาดของการติด
เชื้อไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้นดวย ไดแก คานิยมการมีเพศสัมพันธของเยาวชน เปนตน และขอมูลการเฝา
ระวังทางระบาดวิทยายังบงบอกวาโรคอาจกลับมาแพรระบาดอีกครั้ง
จากรายงานแนวโนมการเกิดโรคเอดส อัต ราปวยของประชากรมี แนวโนมลดลง โดยภาคกลางและ
ภาคเหนือมีอัตราปวยสูงกวาภาคอื่นๆ ปจจุบันมีผูปวยเอดสทั้งสิ้น 358,260 คน เสียชีวิตแลว 95,983
คน โดยมีแนวโนมผูปวยเสียชีวิตนอยลงจากการไดรับยาตานไวรัส กลุมผูปวยรอยละ 92.6 อยูในวัย
แรงงานและเจริญพันธุคือ อายุ 15-59 ป โดยกลุมอายุ 30-34 ป และ 25-29 ป มีจํานวนผูปวยมากที่สุด
คือ รอยละ 24.9 และ รอยละ 22.1 ตามลําดับ ผูปวยติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธรอยละ 84.1 เปนชาย
รักตางเพศรอยละ 56.6 และเปนหญิงรักตางเพศรอยละ 27.5 ปจจัยเสี่ยงอื่นๆ ไดแก กลุมผูใชยาเสพติด
ชนิดฉีดเขาเสนเลือดและการไดรับการถายทอดเชื้อจากมารดา เปนตน
นอกจากนี้ การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดสยังกอใหเกิดความสูญเสียทางดานเศรษฐศาสตร จาก
การศึกษาของชนิดาและคณะ [7] ที่ศึกษาตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งโรคเอดสถือเปนโรคที่มีสาเหตุบางสวนจากการดื่มสุรา เชน เปน
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สาเหตุของการมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัยหรือไมใชถุงยางอนามัย ผลการศึกษารายงานวาโรคเอดสเปน
โรคที่กอใหเกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันสมควรเปนอันดับที่ 1 ทั้งในเพศชายและ
เพศหญิง เปนมูลคา 36,277 ลานบาท (เสียชีวิตจํานวน 10,204 คน) และ 3,580 ลานบาท (เสียชีวิต
จํานวน 1,877 คน) ตามลําดับ และจากการศึกษาของวินัยและคณะ [8] ซึ่งเก็บขอมูลจากการทบทวน
รายงานผูปวยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดสผูใหญที่รับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชจํานวน 244
ราย พบวา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจเฉพาะรายที่เสียชีวิตกอนวัยอันสมควรจํานวน 54 ราย คิดเปน
มูลคาประมาณ 69,769,739 บาท
จากขอมูลสถานการณปจจุบันดังกลาวแสดงใหเห็นวา การติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดสยังคงเปนปญหา
สาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทยและสงผลกระทบดานเศรษฐศาสตรจากการสูญเสียผลิตภาพ การ
แกไขปญหาจําเปนตองดําเนินนโยบายและมาตรการในการแกไขอยางจริงจังและตอเนื่องโดยมาตรการ
ตางๆ ที่มีในปจจุบัน ควบคูไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี ซึ่งในปจจุบันมีการพัฒนาวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและอยูในระหวางการทดสอบ
ประสิทธิผล หากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี การนําวัคซีนฯ มาใชใน
ประชากรไทยรวมกับมาตรการตางๆ ที่มีในปจจุบันอาจจเปนวิธีที่สามารถลดปญหาของการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี/โรคเอดสในประเทศไทยไดในอนาคต
1.2 การศึกษาวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
ในป พ.ศ. 2546 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและ
จังหวั ดระยอง ร ว มกับ คณะเวชศาสตรเ ขตรอน มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบั นวิจัยวิท ยาศาสตร
การแพทยทหาร กองทัพบก ไดรวมกันดําเนินงานเพื่อศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนปองกันการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี ชนิด Prime-Boost (ALVAC-HIV® และ AIDSVAX B/E®) ในประเทศไทย [9] ซึ่งเปน
การศึกษาทดลองวัคซีนทางคลินิกระยะที่ 3 แบบ Randomized placebo controlled trial โดย
ทําการศึกษาในประชากรทั่วไปอายุระหวาง 18-30 ป ที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดชลบุรีและระยอง โดยมี
อาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยวัคซีนฯ จํานวน 16,402 ราย ซึ่งมีอาสาสมัครที่ไดรับวัคซีนฯ ครบ 6
เข็มใน 4 ครั้งจํานวน 13,976 ราย โครงการศึกษาวัคซีนฯ ไดใหรายละเอียดของวัคซีนฯ ชนิด PrimeBoost ไวดังนี้ วัคซีนฯ ชนิดนี้เปนสารชีวภาพที่สังเคราะหขึ้นโดยใชหลักการวัคซีนฯ สองชนิดที่กระตุน
ภูมิคุมกันจําเพาะสองระบบ โดยวัคซีนฯ ตัวแรก (ALVAC-HIV®) เปนวัคซีนฯ ที่ใชเชื้อไวรัสฝดาษในนก
หงสหยก (Canary pox virus) เปนตัวนํา (Vector) สารสังเคราะหที่มีคุณสมบัติเดียวกันกับสาร
พันธุกรรมของเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่กระตุนภูมิคุมกันในเซลลเม็ดเลือดขาว (Cell Mediated Immunity:
CMI) สวนวัคซีนฯ อีกชนิดหนึ่ง (AIDSVAX B/E®) เปนโปรตีนที่สังเคราะหใหมีคุณสมบัติเหมือนโปรตีน
เปลือกนอก (gp 120) ของเชื้อไวรัสเอชไอวี ที่กระตุนภูมิคุมกันในน้ําเลือด (Humoral Mediated
Immunity: HMI)
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ตารางที่ 1 สรุปคุณลักษณะของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีทดลอง 3 ชนิด ที่มีการวิจัยทาง
คลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิผล รวมถึงผูผลิต กลุมทดลองและผลการวิจัย
Vaccine Candidates
Manufacturer(s)
Design / Stage of
Development
Immunogenicity
Investigator
Population
Primary Objective
Result
Announcement

ALVAC®/AIDSVAX®[9]
Sanofi Pasteur/ GSID1
Prime-Boost/ Phase III

AIDSVAX®[10]
Vaxgen
Single/ Phase III

CMIR2 & HMIR3
HMIR
4
Thai MOPH-TAVEG
BVEG5
16,402 community risk
2,546 IDUs
-prevent infection
-prevent infection
-viral load reduction
September 2009
November 2003
31.2% efficacy
No efficacy

Merck-Ad5® [11]
Merck
Single/ Phase IIB
CMIR
HVTN6
3,000 MSMs
-prevent infection
-viral load reduction
September 2007
Early termination at
interim analysis, no
efficacy

1

GSID = Global Solution for Infectious Diseases
CMIR= Cellular Mediated Immune Response
3
HMIR= Humoral Mediated Immune Response
4
MoPH-TAVEG= Ministry of Public Health-Thai AIDS Vaccine Evaluation Group
5
BVEG= Bangkok AIDS Vaccine Evaluation Group
6
HVTN= HIV Vaccine Trial Network
2

นอกเหนือจากการศึกษาวัคซีนฯ ดานประสิทธิผลดังกลาวขางตน มีหลายงานวิจัยที่ศึกษาผลกระทบของ
วัคซีนฯ ตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีน เนื่องจากอาจ
เกิดความเขาใจผิดเรื่องประสิทธิผลของวัคซีนฯ ในการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจึงมีแนวโนมที่จะ
เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง [12] เชน ละเลยการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ มีการใชเข็มฉีดยารวมกัน
มากขึ้น เปนตน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาวสงผลตอการเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีแมวาจะเปนผูที่ไดรับวัคซีนฯ แตวัคซีนฯ ไมไดมีประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอ
วีโดยสมบูรณถึงรอยละ 100 [13-14] ดังนั้นผูทําการศึกษาวัคซีนฯ จึงมีความตระหนักในประเด็นของการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีนฯ ซึ่งเปนกลุมประชากรที่เขา
รวมในการศึกษาทดลองทางคลินิกของวัคซีนฯ [15] จึงมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว เพื่อเปน
ขอมูลที่สําคัญประกอบการพิจารณานําวัคซีนฯ มาใชในอนาคตหากการศึกษาดานประสิทธิผลระบุวา
วัคซีนฯ มีประสิทธิผลเปนที่ยอมรับได [16]
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ในอดีตที่ผานมา ไดมีการศึกษาความคุมคาของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีสมมติทั้งในและ
ตางประเทศ [13, 17-20] ซึ่งทั้งหมดเปนการศึกษาความคุมคาดวยแบบจําลอง (Model based
economic evaluation) โดยเปรียบเทียบการใชวัคซีนฯ กับทางเลือกอื่น คือ การไมใชวัคซีนฯ ขณะที่ยัง
ดําเนินมาตรการปองกันอื่นๆ ที่มีในปจจุบัน อยางไรก็ตามพบวากลุมประชากรที่ศึกษาแตกตางกันในแต
ละการศึกษา ไดแก ในแอฟริกามีการศึกษาความคุมคาของการฉีดวัคซีนฯ ในกลุมประชากรเพศหญิง
[17] และทารก [20] ขณะที่การศึกษาในประเทศไทยมีการประเมินความคุมคาของวัคซีนฯ สําหรับเด็ก
อายุ 10 ป [18] และกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด [13] การศึกษาของ Bishai และคณะ [19]
ศึกษาความคุมคาของวัคซีนฯ ในประชากรทั่วไปทุกกลุมอายุในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งนี้การศึกษาสวน
ใหญเปนมุมมองของรัฐบาล ดังนั้นตนทุนที่ใชในการวิเคราะหจึงพิจารณาเฉพาะตนทุนตรงทางการแพทย
ไดแก ตนทุนของวัคซีนฯ และการบริหารจัดการวัคซีนฯ ในดานของผูใหบริการ ตนทุนการใหคําปรึกษา
และคารักษาพยาบาลผูติดเชื้อเอชไอวี [17, 19-20] มีเพียงสองการศึกษาที่วิเคราะหโดยใชมุมมองของ
สังคม ซึ่งรวมตนทุนที่เกิดขึ้นในครัวเรือนของผูปวยและญาติ ไดแก คาเดินทาง ตนทุนของการสูญเสีย
ผลิตภาพ (Productivity loss) [18-19] การศึกษาทั้งหมดสมมติประสิทธิผลของวัคซีนฯ ในการปองกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แตกตางกันตั้งแตรอยละ 10 จนถึงรอยละ 90 ผลลัพธทางสุขภาพที่วัดไดแก
จํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีที่ปองกันได [17] ปชีวิตและปสุขภาวะ [18, 20] และมูลคาของเงินที่ประหยัดได
จากการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและการเสียชีวิตจากโรคเอดส [19] ผลการศึกษาสรุปในทํานอง
เดียวกันวา การใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีทั้งที่มีประสิทธิผลในระดับสูงและต่ําแกกลุม
ประชากรที่ศึกษามีความคุมคาและทําใหเกิดการประหยัดคาใชจายดานสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส [17-20] อยางไรก็ตามความคุมคาของวัคซีนมีความแตกตางไปในแตละ
สถานการณที่สมมติขึ้น โดยปจจัยที่สงผลตอความคุมคาของวัคซีน ไดแก อุบัติการณของการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวี ประสิทธิผลและราคาของวัคซีน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีหลังจากไดรับวัคซีนฯ [13]
2
สาระสําคัญ
ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552 ทางโครงการศึกษาวัคซีนเอดสทดลองระยะที่ 3 ไดรายงานประสิทธิผล
ของวัคซีนฯ ใหสาธารณชนไดรับทราบ พบวาวัคซีนฯ มีประสิทธิผลในการปองกันและสามารถลดโอกาส
เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดรอยละ 31.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไมใชวัคซีนฯ [9] ซึ่งคา
ประสิทธิผลดังกลาวยังไมสูงพอที่จะนํามาใชได แตสามารถเปนแนวทางในการพัฒนาวัคซีนปองกันการ
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีใหมีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และหากในอนาคตมีวัคซีนฯ ที่มีประสิทธิผลเปนที่นาพอใจ
และอยูในเกณฑที่จะขึ้นทะเบียนในประเทศไทย คําถามเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นคือ 1) วัคซีนฯ ควรมีราคา
เทาใดจึงจะมีความคุมคาและ 2) ปจจัยอะไรบางเปนตัวกําหนดความคุมคาของวัคซีนฯ ดังนั้นการ
ประเมินความคุมคาของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจึงเปนการเตรียมขอมูลอันเปนประโยชน
ตอผูบริหารเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการนําวัคซีนฯ มาใชในอนาคต

5
3
วัตถุประสงค
3.1 เพื่อหาตนทุนตอคอรสสูงสุดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ทําใหวัคซีนฯ ยังมีความ
คุ ม ค า ในบริ บ ทของระบบสุ ข ภาพประเทศไทย โดยพิ จ ารณาตามเกณฑ ป ระเมิ น ความคุ ม ค า ของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ [21] ซึ่งกําหนดวาจุดคุมคาของการลงทุนเทคโนโลยี
สุขภาพหนึ่งตองไมเกิน 100,000 บาทตอปสุขภาวะ
3.2 เพื่อประเมินปจจัยที่สงผลตอความคุมคา ไดแก คุณลักษณะของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี คือ ประสิทธิผล ระยะเวลาที่วัคซีนฯ สามารถปองกันการติดเชื้อได และอัตราการยอมรับการฉีด
วัคซีนฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีหลังจากไดรับวัคซีนฯ
4
วิธีการศึกษา
4.1 รูปแบบการศึกษา
การศึกษานี้เปนการประเมินความคุมคาทางการแพทยซึ่งใชการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน (Costutility analysis: CUA) โดยอาศัยแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่ผสมผสานระหวางแบบจําลอง Decision
tree และ Markov (รูปที่ 1) เปรียบเทียบระหวางมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี 2 มาตรการ
คือ
1) การใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรวมกับมาตรการปองกันที่มีในปจจุบัน (Existing HIV
prevention programs) [22-23] เชน การสงเสริมการใชถุงยางอนามัย การใหคําปรึกษา การรณรงคและ
ประชาสัมพันธเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี การปองกันการถายทอดเชื้อจากแมสู
ลูก เปนตน
2) การไมใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีโดยใชมาตรการปองกันที่มีในปจจุบันเทานั้น
4.2 กลุมประชากรที่ศึกษา
การวิเคราะหกรณีพื้นฐาน (Base case analysis) ศึกษาการใชวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีใน
กลุมประชากรทั่วไปอายุระหวาง 18-30 ปและเปนผูมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ซึ่งเปนกลุมเดียวกันกับ
อาสาสมัครที่เขารวมโครงการศึกษาวัคซีนเอดสทดลองระยะที่ 3 [9] อยางไรก็ตามเพื่อศึกษาทางเลือก
เชิงนโยบายจึงมีการวิเคราะหกลุมยอยในประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก กลุมหญิงขายบริการทางเพศ
กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด กลุมชายรักรวมเพศ และกลุมทหารกองประจําการ
4.3 แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร
จากรูปที่ 1 แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรซึ่งใชวิเคราะหตนทุนและผลลัพธทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตลอด
อายุขัยของประชากรที่ไดรับมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเปรียบเทียบระหวาง 2 มาตรการ
ดังกลาวขางตน โดยการรับวัคซีนฯ เปนไปดวยความสมัครใจ กลาวคือ ประชากรที่ศึกษามีโอกาสที่จะ
ยอมรับหรือปฏิเสธการการฉีดวัคซีนฯ แบบจําลองนี้จําลองสถานะทางสุขภาพ (health state) 5 สถานะ
ไดแก สถานะที่สุขภาพสมบูรณแข็งแรงและไมติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (Healthy/HIV negative) สถานะที่ติด
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เชื้อไวรัสเอชไอวี
ส
แตไม
ไ แสดงอากาาร (HIV possitive with asymptomaatic) สถานะทที่ติดเชื้อไวรััสเอชไอวี
และแสดดงอาการ (HIV positive with sympptomatic) สถถานะที่ปวยเปปนโรคเอดส (AIDS) ซึ่งได
ไ รับการ
รักษาดวยยาต
ว
านไวรัรัส (Antiretrooviral treatm
ment: ART) และสถานะเเสียชีวิต (Deeath) ลูกศรทีที่แสดงใน
แบบจํ า ลองคื อ ควาามน า จะเป นของการเป
น
ลี่ ย นจากสถถานะหนึ่ ง ไปปยั ง อี ก สถานนะหนึ่ ง (Traansitional
probability) ในรอบรระยะเวลา 1 ป

แ าลองททางเศรษฐศศาสตรที่ใชในการวิ
ใ
เคราาะห
รูปที่ 1 แบบจํ
4.4 สมมติฐานสสําคัญของแแบบจําลอง
า
กษายัยังไมมีวัคซีนป
น องกันการติติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจําหนนายในทองตลาด และ
เนื่องจากกในขณะที่ทําการศึ
โครงการรศึกษาวัคซีนเอดส
น ทดลองระยะที่ 3 ไดรายงานปรระสิทธิผลของงวัคซีนในการปองกันและะสามารถ
ลดโอกาาสเสี่ ย งต อ การติ
ก ด เชื้ อ ได
ไ ร อ ยละ 311.2 เมื่ อ เปรีรี ย บเที ย บกั บกรณี
บ
ที่ ไ ม ใใช วั ค ซี น ฯ [9] ซึ่ ง ค า
ประสิทธิผลดังกลาวยยังไมสูงพอทีที่จะนํามาใชได
ไ ดังนั้นในกการศึกษาควาามคุมคาทางงการแพทยจึงกําหนด
สมมติฐานในการวิ
า
เคราะห ดังนี้
1) ประสิสิทธิผลของวััคซีนฯ โดยกํกําหนดใหการรวิเคราะหกรณี
ร พื้นฐาน (BBase case analysis) วัคซีนฯ มี
ประสิทธิผลรอยละ 50 ซึ่งเปนคาทีท่ใชในการคํานวณขนาด
า
ตัวอยางของการศึกษาปรระสิทธิผลของวัคซีนฯ
ทดลองรระยะที่ 3 [99] โดยคาดังกลาวเปนคาที
า ่ไดจากการรคาดประมาณของกลุมผูทําการวิจัยววาเปนคา
ประสิทธิผลที่วัคซีนฯ จะสามารถถขึ้นทะเบียนยาในประเท
น
ทศไทยได แลละกรณีวิเครราะหความไมมแนนอน
(Uncertaainty analysis) กําหนดให
ห
วัคซีนฯ
น มีประสิทธิผลอยูในชวงรอยละ 330-70 ทั้งนี้ ระดั
ร บของ
ประสิทธิผลดังกลาวเเปนคาที่กําหนดจากการอออกแบบการศึกษาประสิทธิ
ท ผลของวัคคซีนเอดสทดลลองระยะ
ที่ 3 โดยยใหประสิทธิผลรอยละ 300 เปนคาต่ําที่สุดที่จะมีนัยสําคัญทาางสถิติ และปประสิทธิผลรอยละ 70
เปนคามากที
ม ่สุดที่เปนไปได โดยเปนชวงคาประสิ
ป ทธิผลทีที่คาดวาจะสาามารถเปนไปปไดจากการวิวิเคราะห
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ผลการศึกษาเบื้องตนของโครงการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนฯ และกําหนดใหประสิทธิผลของวัคซีนฯ
ในการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเทาเทียมกันในทุกชองทางของการถายทอดเชื้อ เชน จากการมี
เพศสัมพันธระหวางเพศและเพศเดียวกัน การใชเข็มฉีดยารวมกัน
2) ระยะเวลาที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี เนื่องจากยังไมปรากฏผลการ
ทดลองทางคลินิกใดที่กลาวถึงระยะเวลาที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลในการปองกัน แตปจจัยนี้นับวาเปน
ปจจัยหนึ่งที่สําคัญและควรนํามาพิจารณาในการวิเคราะหความคุมคาของวัคซีนฯ ดังนั้นการศึกษานี้จึง
ตั้งสมมติฐานโดยกําหนดใหการวิเคราะหกรณีพื้นฐานวัคซีนฯ มีประสิทธิผลในชวงระยะเวลา 10 ปและ
ตองมีการฉีดกระตุน กรณีวิเคราะหความไมแนนอนกําหนดใหวัคซีนฯ มีประสิทธิผลในชวงระยะเวลา 5
ปและตองมีการฉีดกระตุน จนถึงวัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดตลอดชีวิตโดย
ไมจําเปนตองฉีดกระตุนซ้ํา
3) ตนทุนของวัคซีนฯ ซึ่งรวมถึงตนทุนอื่นๆ เชน ตนทุนในการขนสง การเก็บรักษา การบริหารจัดการ
ของวัคซีน โดยกําหนดใหการวิเคราะหพื้นฐานวัคซีนฯ มีตนทุน 3,500 บาท เปนคาที่ไดจากการคาด
ประมาณราคาของวัคซีนฯ ของ International AIDS Vaccine Initiative (IAVI) [24] และทําการวิเคราะห
หาตนทุนสูงสุดของวัคซีนฯ ที่ทําใหวัคซีนฯ ยังมีความคุมคาในสถานการณตางๆ
4) อัตราการยอมรับการฉีดวัคซีนฯ โดยกําหนดใหการวิเคราะหกรณีพื้นฐานประชากรมีอัตราการยอมรับ
การฉีดวัคซีนฯ รอยละ 80 ซึ่งอางอิงจากงานวิจัยของ Suraratdecha และคณะ [25] ซึ่งสํารวจพบวารอย
ละ 78 ของกลุมตัวอยางที่เปนประชากรทั่วไปยินดีที่จะฉีดวัคซีน หรือรวมจาย และกรณีวิเคราะหความ
ไมแนนอนกําหนดใหประชากรมีอัตราการยอมรับการฉีดวัคซีนอยูในชวงรอยละ 30-100
5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีน ประเด็นนี้เปนขอเสีย
ของการฉีดวัคซีนฯ ซึ่งมีความสําคัญและเปนความกังวลของผูเชี่ยวชาญสําหรับการใหวัคซีนเพื่อการ
ควบคุมปองกันการแพรกระจายเชื้อไวรัสเอชไอวี เนื่องจากผูไดรับวัคซีนฯ จะมีความเขาใจวา เมื่อไดรับ
วัคซีนฯ จะสามารถปองกันโรคไดอยางสมบูรณ (False sense of security) จึงละเลยการปองกันตางๆ ที่
เคยปฏิบัติ (Dis-inhibition behavior) โดยเฉพาะกรณีที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลในระดับต่ําถึงปานกลาง
[16] กําหนดใหในการวิเคราะหพื้นฐาน ผูที่ไดรับวัคซีนฯ มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
เพิ่มขึ้นรอยละ
10 กลาวคือผูที่ไดรับวัคซีนมีความประมาทจึงละเลยการปองกันการติดเชื้อทาง
เพศสัมพันธโดยการใชถุงยางอนามัย หรือใชเข็มฉีดยารวมกันมากขึ้น และกรณีวิเคราะหความไม
แนนอนกําหนดใหพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไมเปลี่ยนแปลงหลังจากไดรับวัคซีนฯ
จนถึงเพิ่มมากขึ้นรอยละ 30 โดยสงผลตอการเพิ่มของอุบัติการณการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีซึ่งแตกตางกัน
ในแตละกลุมประชากรที่ศึกษา (ดังแสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข)
4.5 มุมมองที่ใชในการวิเคราะห
มุมมองที่ใชวิเคราะหความคุมคาทางการแพทย เปนตัวกําหนดประเภทของตนทุนที่ใชวิเคราะห ใน
การศึกษานี้เลือกวิเคราะหโดยใชมุมมองของรัฐบาล ซึ่งพิจารณาเฉพาะตนทุนตรงทางการแพทย (Direct
medical cost) ในการวิเคราะหความคุมคา
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4.6 ขอบเขตของเวลา
การประเมิ น ความคุ ม ค า ทางการแพทย ใ นการศึ ก ษานี้ จํ า ลองเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ในช ว ง 99 ป ซึ่ ง เป น
ระยะเวลาที่ครอบคลุมตลอดอายุขัย (Lifetime horizon) ของประชากรทั้งหมดในแบบจําลอง
4.7 ตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง
4.7.1 ตัวแปรความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะทางสุขภาพ
 อุบัติการณของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
ข อมู ล อุ บัติ การณข องการติด เชื้อ ไวรั ส เอชไอวีใ นประชากรทั่ว ไปแยกรายอายุข องประเทศไทยจาก
การศึกษาของคณะทํางานเพื่อการคาดประมาณเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส ป พ.ศ. 2547 [26]
และขอมูลอุบัติการณการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประชากรกลุมที่มีความเสี่ยงสูงไดจากผลการเฝาระวัง
อุบัติการณการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [27 ] ที่
รายงานขอมูลในกลุมหญิงขายบริการทางเพศและกลุมทหารกองประจําการ ขอมูลอุบัติการณในกลุมผูใช
ยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือดและกลุมชายรักรวมเพศไดจากการทบทวนวรรณกรรม [28-29] จาก
ขอมูลทั้งหมดนํามาใชเปนคาความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะทางสุขภาพจากประชากรสุขภาพ
สมบูรณเปนผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ไมมีอาการ นอกจากนี้ในการวิเคราะหไดพิจารณาระยะเวลาของกลุม
ที่มีความเสี่ยงสูงจะยังคงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการติดเชื้อและแพรเชื้อในแตละกลุม [30] ดังนี้ กลุมหญิง
ขายบริการทางเพศ 4 ป กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด 10 ป กลุมชายรักรวมเพศ 20 ป และ
กลุมทหารกองประจําการ 2 ป โดยระยะเวลาดังกลาวใชในการพิจารณาเลือกคาความนาจะเปนของการ
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ใ นแต ล ะรอบระยะเวลาของการวิ เ คราะห ใ นแบบจํ า ลอง หากครบระยะเวลาที่
ประชากรในกลุมนี้ยังคงมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ความนาจะเปนของการ
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ใ นรอบต อ ไปของแบบจํ า ลองจะเท า กั บ ประชากรทั่ ว ไป ข อ มู ล ความน า จะเป น
(อุบัติการณ) ของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแยกรายกลุมเสี่ยง ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความนาจะเปน (อุบัติการณ) ของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแยกรายกลุมเสี่ยง
ตัวแปร

รูปแบบการ คาเฉลี่ย ความคลาดเคลื่อน อางอิง
กระจาย
มาตรฐาน
ความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
เบตา
0.001
0.001
[26]
ในกลุมประชากรทั่วไปอายุ 18 ป*
ความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
เบตา
0.022
0.016
[27]
ในกลุมหญิงขายบริการทางเพศ
ความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
เบตา
0.034
0.002
[28]
ในกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด
ความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
เบตา
0.055
0.010
[29]
ในกลุมชายรักรวมเพศ
ความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
เบตา
0.002
0.001
[27]
ในกลุมทหารกองประจําการ
*จากตารางแสดงขอมูลเฉพาะอายุ 18 ป โดยในการวิเคราะหแยกรายละเอียดในแตละอายุตั้งแต 18-30 ป (ดังแสดง
รายละเอียดในภาคผนวก ก)

 ความนาจะเปนของการดําเนินของโรค
ความนาจะเปนของการดําเนินของโรคในผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส (ตารางที่ 3) แบงเปน
1) ความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะสุขภาพจากระยะที่ไมมีอาการเปนระยะที่แสดงอาการซึ่งได
ขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาในประเทศไทย [31]
2) ความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะทางสุขภาพจากระยะที่แสดงอาการเปนโรคเอดสสามารถ
คํานวณจากสัดสวนระหวางจํานวนผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู (People living with HIV) และ
จํานวนคาดประมาณของผูปวยเอดสรายใหมในป พ.ศ. 2552 นอกจากนี้ ในการวิเคราะหไดพิจารณา
โอกาสที่ผูปวยตองเปลี่ยนสูตรยาตานไวรัสซึ่งสงผลตอตนทุนในการรักษา ขอมูลดังกลาวนํามาจาก
การศึกษาของอุษาวดีและคณะ [32] ที่เก็บขอมูลจากผูปวยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดสจํานวน 646
รายที่ไดรับยาตานไวรัสจากโรงพยาบาลของรัฐ
3) ความนาจะเปนของการเสียชีวิตในแตละสถานะสุขภาพของผูปวยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดสได
จากการศึกษาในประเทศไทยซึ่งเก็บขอมูลผูปวยจํานวน 880 ราย [32-33]นอกจากนี้ ในการวิเคราะห
พิจารณาความนาจะเปนของการเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นโดยแยกรายอายุซึ่งไดขอมูลจากการศึกษาภาระ
โรคและการบาดเจ็บ [1]
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ตารางที่ 3 ความนาจะเปนของการดําเนินของโรคในผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส
ตัวแปร

รูปแบบการ
กระจาย
ความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะสุขภาพ
เบตา
จากระยะที่ไมมีอาการเปนระยะที่แสดงอาการใน
แตละป
ความน า จะเป น ของการเปลี่ ย นสถานะทาง
เบตา
สุขภาพจากระยะที่แสดงอาการเปนโรคเอดสใน
แตละป
ความนาจะเปนของการเสียชีวิตในผูติดเชื้อไวรัส
เบตา
เอชไอวีที่ไมแสดงอาการในแตละป
ความนาจะเปนของการเสียชีวิตในผูติดเชื้อไวรัส ล็อกนอรมอล
เอชไอวีที่มีอาการ(คาตัวแปรจากการวิเคราะห
การรอดชีพ)
-Constant for baseline hazard
-CD4 coefficient for baseline hazard
-Ancillary parameter in Weibull distribution
-คาเฉลี่ย CD4 (ผูปวย 234 ราย)
ความน า จะเป น ของการเสี ย ชีวิ ต ในผู ป ว ยโรค ล็อกนอรมอล
เอดส (คาตัวแปรจากการวิเคราะหการรอดชีพ)
-Constant for baseline hazard
-Age coefficient for baseline hazard
-CD4 coefficient for baseline hazard
-Ancillary parameter in Weibull distribution
-คาเฉลี่ย CD4 (ผูปวย 646 ราย)

คาเฉลี่ย
0.865

ความคลาดเคลื่อน อางอิง
มาตรฐาน
0.047
[34]

0.087

0.0004

[18,
30]

0.058

0.008

[31]
[33]

- 8.38
- 0.01
0.04
321.44

1.44
0.001
0.19
9.46
[32]

- 4.81
- 0.04
- 0.02
- 0.33
81.01

0.86
0.02
0.003
0.11
2.67

 ความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่
ไดรับวัคซีนฯ
ในการศึกษานี้ไดกําหนดสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของ
ผูที่ไดรับวัคซีนฯ อยูในชวงรอยละ 10-30 ไดแก ลดการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ และเพิ่มการ
ใชเข็มฉีดยารวมกันในกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด ซึ่งจากการศึกษาของวิวัฒนและคณะ [30]
พบวาพฤติกรรมดังกล าวสงผลตอระบาดวิทยาของการติ ดเชื้ อไวรัสเอชไอวีและเปนตั วแปรหนึ่งใน
แบบจําลอง “Asian Epidemic Model (AEM)” ที่ใชคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/โรคเอดส
ของประเทศไทย ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในชวงสมมติดังกลาว
อุบัติการณหรือความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจึงเปลี่ยนแปลงไปในแตละกลุมเสี่ยง (ดัง
แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ข)
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4.7.2 ตัวแปรดานผลลัพธทางสุขภาพ
การศึกษานี้วัดผลลัพธทางสุขภาพในหนวยของปสุขภาวะ (Quality adjusted life year: QALY) ซึ่ง
คํานวณจากปชีวิต (Life year: LY) คูณดวยคะแนนอรรถประโยชน (Utility index) ซึ่งมีคาตั้งแต 0
หมายถึงเสียชีวิต (Death) ถึง 1 หมายถึงสุขภาพที่สมบูรณ (Full health) ซึ่งไดคาอรรถประโยชนจาก
การศึกษาของยุวดีและคณะ [33] ซึ่งสัมภาษณผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจํานวน 1,277 รายในโรงพยาบาล
ชุมชน 16 แหง โดยใชแบบสอบถามคุณภาพชีวิต EQ-5D และรายงานขอมูลคาอรรถประโยชนโดยแบง
ตามระยะของโรค คื อ ค า อรรถประโยชน ข องผู ติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี แ ต ไ ม แ สดงอาการมี ค า 0.86
(ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.01) คาอรรถประโยชนของผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและคาอรรถประโยชน
แสดงอาการมีคา 0.80 (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.01) และคุณภาพชีวิตของผูปวยโรคเอดสมีคา
0.76 (ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.01)
4.7.3 ตัวแปรดานตนทุน
การศึกษานี้ทําการวิเคราะหโดยใชมุมมองของรัฐบาลจึงพิจารณาเฉพาะตนทุนตรงทางการแพทย ซึ่ง
ตนทุนทั้งหมดคํานวณในหนวยของตนทุนตอปและถูกปรับใหเปนคาในป พ.ศ. 2552 โดยใชดัชนีราคา
ผูบริโภค (Consumer price index: CPI) [35] โดยตนทุนจําแนกตามมาตรการ (ตารางที่ 4) ดังนี้
1) ตนทุนตรงทางการแพทยของการใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีชนิด Prime-Boost
ประกอบดวย ตนทุนของการประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนรับทราบและสนใจมารับวัคซีนซึ่งไดจาก
ขอมูลงบประมาณในโครงการศึกษาวัคซีนเอดสทดลองระยะที่ 3 (ศุภชัย ฤกษงาม, กรมควบคุมโรค,
กระทรวงสาธารณสุข, ติดตอขอขอมูลโดยตรง, 25 สิงหาคม 2552) ตนทุนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส
เอชไอวีในผูรับวัคซีนฯ ตนทุนของการใหคําปรึกษากอนและหลังรับวัคซีนฯ [36] ตนทุนในการรักษาผูติด
เชื้อไวรัสเอชไอวีไดขอมูลจากการศึกษาเรื่อง “เศรษฐศาสตรของการรักษาเอดสอยางมีประสิทธิภาพ:
การประเมินทางเลือกเชิงนโยบายสําหรับประเทศไทย” [37] และตนทุนการผลิตและการบริหารจัดการ
วัคซีนฯ ตอคอรส (จํานวน 6 เข็ม) 3,500 บาท [24] ซึ่งในการวิเคราะหกําหนดเปนคาสมมติเนื่องจาก
วัคซีนยังไมมีจําหนาย และกําหนดสมมติฐานใหมีการฉีดกระตุนดวยวัคซีนทั้งคอรสฯ และจํานวนครั้งที่
ฉีดขึ้นกับระยะเวลาที่วัคซีนยังมีประสิทธิผลโดยตองการใหวัคซีนมีประสิทธิผลเปนระยะเวลา 30 ป ซึ่ง
เปนระยะเวลาที่คาดประมาณครอบคลุมชวงอายุที่มีอุบัติการณติดเชื้อไวรัสเอชไอวีสูง
2) ตนทุนตรงทางการแพทยของมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีในปจจุบัน ไดขอมูลจาก
การศึกษาคาใชจายดานโรคเอดสของประเทศไทย [22-23] ในหมวดของมาตรการปองกันและคํานวณ
เปนตนทุนรายบุคคลของประชากรกลุมเปาหมาย คือ ประชากรไทยที่อายุระหวาง 18-30 ป
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ตารางที่ 4 ตัวแปรตนทุนตรงทางการแพทย (Direct medical cost)
ตัวแปรตนทุน
(บาทตอคนตอป)
ตนทุนของมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีในปจจุบัน
ตนทุนของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี*
ตนทุนการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและมารับวัคซีนฯ
ตนทุนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีในผูรับวัคซีนฯ
ตนทุนการใหคําปรึกษากอนการใหวัคซีนฯ
ตนทุนการใหคําปรึกษาหลังการใหวัคซีนฯ
ตนทุนการรักษาผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ไมแสดงอาการ
ตนทุนการรักษาผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แสดงอาการ
ตนทุนการรักษาผูปวยเอดส (ไมรวมคายาตานไวรัส)
ตนทุนการรักษาดวยยาตานไวรัสการสูตรที่ 1
ตนทุนการรักษาดวยยาตานไวรัสการสูตรที่ 2
ตนทุนการรักษาดวยยาตานไวรัสการสูตรที่ 3

รูปแบบการ คาเฉลี่ย อางอิง
กระจาย
แกมมา
24
[22-23]
แกมมา
3,500
[24]
แกมมา
937**
แกมมา
125
[36]
แกมมา
141
[36]
แกมมา
58
[36]
แกมมา
13,159
[37]
แกมมา
31,502
[37]
แกมมา
22,517
[37]
แกมมา
12,394*** [38]
แกมมา
36,617*** [38]
แกมมา
19,845*** [38]

*คาที่ไดจากการกําหนดสมมติฐานโดยใชขอมูลจากการคาดประมาณของ International AIDS Vaccine Initiative
(IAVI)
**จากขอมูลงบประมาณในโครงการศึกษาวัคซีนเอดสทดลองระยะที่ 3 (ศุภชัย ฤกษงาม, กรมควบคุมโรค, กระทรวง
สาธารณสุข, ติดตอขอขอมูลโดยตรง, 25 สิงหาคม 2552)
***ธนพัฒน เลาวหุตานนท, หนวยศูนยปฏิบัติการโรคเอดส, สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, ติดตอขอขอมูล
โดยตรง, 20 สิงหาคม 2552

4.8 การปรับลด (Discounting)
การศึกษานี้มีกรอบเวลาในการประเมินมากกวา 1 ป ตนทุนและผลลัพธที่เกิดขึ้นในอนาคตในชวงเวลา
แตกตางกันควรปรับใหเปนมูลคาในปจจุบัน โดยใชอัตราปรับลดรอยละ 3 [39] สามารถคํานวณไดดัง
สูตรปรับลด
มูลคาในปจจุบัน =

ตนทุนหรือผลลัพธ
(1+อัตราสวนลด)t
t; จํานวนปที่แตกตางจากป พ.ศ.2552 (ปฐาน)

4.9 อัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental cost-effectiveness ratio: ICER)
เปนการเปรียบเทียบระหวางมาตรการใหมคือ การใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีรวมกับ
มาตรการปองกันที่มีในปจจุบัน กับมาตรการในปจจุบันคือ การไมใหวัคซีนฯ โดยมีเฉพาะมาตรการที่มี

13
ในปจจุบันเทานั้น โดยวิเคราะหคาอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่มคือ ตนทุนที่เพิ่มขึ้นตอจํานวน
ปสุขภาวะที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการใหมในการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี คํานวณจาก
อัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม = ตนทุนของมาตรการใหม -ตนทุนของมาตรการในปจจุบัน
จํานวนปสุขภาวะที่ไดจากมาตรการใหม -จํานวนปสุขภาวะที่ไดจากมาตรการในปจจุบนั

4.10 การวิเคราะหความไมแนนอนของผลลัพธ (Uncertainty analysis)
การศึกษานี้วิเคราะหความไมแนนอนของคาตัวแปรที่ใชในแบบจําลองMarkov โดยวิธีวิเคราะหความไว
แบบทีละตัวแปร (One-way sensitivity analysis) เพื่อหาวาขอกําหนดสมมติฐานที่ระบุขางตน 4 ขอ
ไดแก 1) ประสิทธิผลของวัคซีนฯ 2) ระยะเวลาที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
3) อัตราการยอมรับการฉีดวัคซีนฯ และ 4) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
ของผูที่ไดรับวัคซีน ขอใดที่มีความสําคัญที่สุดตอความคุมคาของวัคซีนฯ จากผลการวิเคราะหความไม
แนนอนดังกลาว ขอกําหนดสมมติฐานที่มีความสําคัญมากตอความคุมคาของวัคซีนฯ นํามาใชในการ
วิเคราะหดวยวิธี Threshold analysis ซึ่งเปนการวิเคราะหความไมแนนอนโดยการเปลี่ยนคาตัวแปรที่
สนใจ เพื่อคํานวณหาคาตนทุนสูงสุดของวัคซีนฯ ที่ทําใหวัคซีนฯ มีความคุมคาที่ระดับความเต็มใจจาย
ตอการลงทุนทางการแพทยและสาธารณสุข(Willingness to pay threshold) โดยพิจารณาตามเกณฑ
ประเมินความคุมคาของคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ [21] ซึ่งกําหนดวาจุดคุมคาของ
การลงทุนเทคโนโลยีสุขภาพหนึ่งตองมีคาอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่มไมเกินระดับความเต็ม
ใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ
การวิเคราะหความไมแนนอนแบบความนาจะเปน (Probabilistic sensitivity analysis) โดยใช Monte
Carlo simulation ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 2003 (Microsoft Corp., Redmond, WA) ซึ่งทําการ
สุมคาตัวแปรซ้ํา 1,000 ครั้ง วิธีการสุมคาตัวแปรขึ้นกับลักษณะการกระจายขอมูล [40] โดยไดกําหนด
สมมติฐานไว ดังนี้ 1) ขอมูลมีการกระจายแบบเบตา สําหรับคาของตัวแปรที่มีคาอยูในชวง 0-1 เชน คา
ความนาจะเปน คาอรรถประโยชน 2) ขอมูลมีการกระจายแบบแกมมา สําหรับคาของตัวแปรที่มีคาบวก
เทานั้น เชน ตัวแปรตนทุน 3) ขอมูลมีการกระจายแบบล็อกนอรมอล สําหรับตัวแปรจากการวิเคราะห
การรอดชีพ (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2, 3 และ 4) ผลการวิเคราะหแสดงเปนกราฟความสัมพันธ
ระหวางโอกาสที่วัคซีนจะมีความคุมคาและตนทุนตอคอรสของวัคซีนที่ระดับตางๆ
นอกจากนี้ การศึกษาไดวิเคราะห Expected value of perfect information (EVPI) 2 แบบ คือ
Population EVPI และ Partial EVPI ซึ่งเปนการวิเคราะหเพื่อประเมินมูลคาของความสูญเสียที่เกิดจาก
การตัดสินใจภายใตสภาวะที่มีความไมแนนอนและมีขอมูลประกอบการตัดสินใจเทาที่มีในปจจุบันซึ่งยัง
ไมสมบูรณ โดยสถานการณที่นํามาวิเคราะหเปนสถานการณที่วัคซีนฯ มีความคุมคาเมื่อพิจารณาตาม
เกณฑการประเมินความคุมคาของประเทศไทยที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ และ
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ใชคาประสิทธิผลของวัคซีนฯ เทากับรอยละ 31.2 (ในชวงความเชื่อมั่นรอยละ 95 ระหวาง 1.1-51.2) [9]
ซึ่งเปนผลการศึกษาประสิทธิผลจากโครงการศึกษาวัคซีนเอดสทดลองระยะที่ 3 ซึ่งประกาศผลในวันที่
24 กันยายน พ.ศ. 2552 โดยกําหนดสมมติฐานใหวัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันในชวงระยะเวลา 10 ป
ตนทุนตอคอรสของวัคซีนฯ 210 บาท และอัตราการยอมรับการฉีดวัคซีนฯ รอยละ 80 คา EVPI รวม
สามารถคํานวณไดจาก ผลตางระหวางคาคาดประมาณของผลประโยชนสุทธิ (Expected net benefit)
ของการตัดสินใจที่ถูกตองเนื่องจากมีขอมูลที่สมบูรณ (Perfect information) [41-43] เขียนแทนดวย
Eθ [maxtNB(t, θ)]
และคาคาดประมาณของผลประโยชนสุทธิที่มากที่สุดของทางเลือกที่เปรียบเทียบโดยอาศัยขอมูลที่มีอยู
ในปจจุบันซึ่งยังไมสมบูรณ ดังนั้น เปนการตัดสินใจภายใตสภาวะที่มีความไมแนนอนอาจนํามาซึ่งความ
สูญเสียเนื่องจากการตัดสินใจที่ไมถูกตอง เขียนแทนดวย
maxt [Eθ NB(t, θ)]
สูตรการคํานวณคา EVPIรวม = Eθ [maxtNB(t, θ)] - maxt [Eθ NB(t, θ)]
เมื่อกําหนดให θ คือ ชุดของคาตัวแปรที่ใชในแบบจําลองทั้งหมดซึ่งไดกําหนดลักษณะการกระจายขอมูล
ดังกลาวขางตน t คือ มาตรการที่ตัดสินใจเลือก และ NB(t, θ) คือ ผลประโยชนสุทธิที่เกิดจากการ
ตัดสินใจเลือกมาตรการ t โดยชุดคาตัวแปร θ
ซึ่งคาที่ไดเปนคา EVPI รวมที่เกิดขึ้นตอคน ดังนั้น คา Population EVPI สามารถคํานวณไดจากการคูณ
ระหวาง EVPI รวมตอคนกับจํานวนประชากรกลุมเปาหมาย ในระยะเวลา 5 ปซึ่งเปนระยะเวลาที่คาด
ประมาณวาเปนชวงที่มีการดําเนินนโยบาย ในการศึกษานี้กําหนดใหเปนกลุมเปาหมายของมาตรการ
ปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี คือ ประชากรทั่วไปอายุ 18 ป [44] โดยปรับลดจํานวนประชากรใน
อนาคตดวยอัตรารอยละ 3 ตอป [40]
คา Partial EVPI เปนการหาคาของ EVPI โดยพิจารณาแยกรายตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง ซึ่งเปนการ
คาดประมาณผลประโยชนสุทธิที่ไดจากการตัดสินใจภายใตความไมสมบูรณของขอมูลตัวแปรใดตัวแปร
หนึ่ง เพื่อเปนการจัดลําดับความสําคัญของการศึกษาในอนาคตเพื่อเก็บขอมูลตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง
Partial EVPI สามารถคํานวณไดจากผลตางระหวางคาคาดประมาณของผลประโยชนสุทธิของการ
ตัดสินใจในทิศทางที่ถูกตองตามความสมบูรณของขอมูลตัวแปรใดๆ เขียนแทนดวย
Eθi [maxt Eθlθt NB(t l θ)]
และคาคาดประมาณของผลประโยชนสุทธิที่มากที่สุดของทางเลือกที่เปรียบเทียบโดยอาศัยขอมูลตัวแปร
ใดๆ ที่มีอยูในปจจุบันซึ่งยังไมสมบูรณ เขียนแทนดวย
maxt [Eθlθt NB(t, θ)]
ดั งนั้น คาคาดประมาณของผลประโยชน สุท ธิที่ ต องเพิ่ มเพื่อการเก็ บ ขอมู ล ที่ สมบู รณ ของตัว แปรใน
แบบจําลอง มีสูตรการคํานวณดังนี้
Eθi [maxt Eθlθt NB(t l θ)]- maxt [Eθlθt NB(t, θ)]
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ซึ่งการวิเคราะหกําหนดคาของความเต็มใจที่จายตอการลงทุนทางการแพทยและสาธารณสุขของประเทศ
ไทย คือ 100,000 บาทตอปสุขภาวะ [21]
5
ผลการศึกษา
5.1 ผลการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชน
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะหตนทุนอรรถประโยชนเปรียบเทียบระหวางการใหวัคซีนปองกันการติด
เชื้อไวรัสเอชไอวีรวมกับมาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีในปจจุบัน และการไมใหวัคซีนฯ
โดยมีเฉพาะมาตรการที่มีในปจจุบันเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกลุมประชากรทั่วไปอายุ 18-30 ป วัคซีนฯ
มีความคุมคามากที่สุดสําหรับประชากรทั่วไปอายุ 18 ปโดยมีอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม
157,000 บาทตอปสุขภาวะ สําหรับกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี พบวาการ
ให วั ค ซี น ฯ แก ผู ใ ช ย าเสพติ ด ชนิ ด ฉี ด เข า เส น เลื อ ดและชายรั ก ร ว มเพศมี ค วามคุ ม ค า เป น อย า งมาก
เนื่องจากมีตนทุนที่ต่ํากวาแตใหปสุขภาวะมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการที่มีในปจจุบัน จึงทําให
อัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่มมีคาติดลบ และการใหวัคซีนฯ แกหญิงขายบริการทางเพศมี
ความคุมคารองลงมาโดยมีอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม 2,840 บาทตอปสุขภาวะ สวนทหาร
กองประจําการวัคซีนฯ มีความคุมคานอยที่สุดเนื่องจากตองใชเงินลงทุนมากที่สุดเพื่อใหไดปสุขภาวะ
เพิ่มขึ้น คือ 326,000 บาทตอปสุขภาวะ
ตารางที่ 5 ตนทุน ปสุขภาวะ และอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม (Incremental costeffectiveness ratios: ICERs) ของการใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเปรียบเทียบกับ
มาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีในปจจุบัน แยกรายกลุมประชากรที่ศึกษา
กลุมประชากร

การใหวัคซีนปองกันการ
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
ตนทุน
(บาท)
ปสุขภาวะ

มาตรการปองกันการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีที่มีในปจจุบัน
ตนทุน
(บาท)
ปสุขภาวะ

อัตราสวนตนทุนตอ
ประสิทธิผลสวนเพิ่ม
บาทตอปสุขภาวะ

ประชากรทั่วไป
อายุ 18 ป
12,900
25.73
5,490
25.68
157,000
หญิงขายบริการทางเพศ
อายุ 29 ป
47,300
23.46
46,800
23.25
2,840
ผู ใ ช ย าเสพติ ด ชนิ ด ฉี ด
เขาเสนเลือดอายุ 26 ป
53,900
13.03
62,400
12.61
วัคซีนมีความคุมคามาก*
ชายรักรวมเพศ
อายุ 26 ป
243,000
16.51
245,000
16.27
วัคซีนมีความคุมคามาก*
ทหารกองประจําการ
อายุ 21 ป
11,400
23.80
4,570
23.78
326,000
*คาตนทุนประสิทธิผลติดลบเนื่องจากตนทุนของการใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีมีคาต่ํากวามาตรการ
ปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีในปจจุบันแตใหประสิทธิผลในรูปของปสุขภาวะที่มากกวา
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5.2 ผลการวิเคราะหความไมแนนอนของผลลัพธ
เมื่อคํานึงถึงความไมแน นอนต างๆ ของคาตัว แปรที่ใ ชในแบบจําลองและข อกํ าหนดสมมติฐานของ
การศึกษาที่มีในปจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทําใหผลการศึกษา
อาจเปลี่ยนแปลงไปและมีความไมแนนอนได ซึ่งอาจสงผลตอการตัดสินใจเชิงนโยบายในการใหบริการ
วัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ดังนั้นการศึกษานี้จึงวิเคราะหความไมแนนอนของปจจัยตางๆ ใน
ประเด็นดังตอไปนี้ คือ ขอกําหนดสมมติฐานใดเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความคุมคาของวัคซีนฯ ดัง
แสดงรายละเอียดในหัวขอ 5.2.1 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปจจัยเหลานี้และประชากรกลุมเปาหมายคา
ตนทุนสูงสุดของวัคซีนฯ ที่ทําใหวัคซีนฯ มีความคุมคาเปนเทาใด ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ 5.2.2
และคาตนทุนในหัวขอ 5.2.2 นํามาวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธีความนาจะเปน เพื่อหาโอกาสของ
วัคซีนฯ ที่มีคุณลักษณะและคาตนทุนดังกลาวจะยังมีความคุมคา ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ 5.2.3
และทายสุดเปนผลการประเมินมูลคาความสูญเสียที่เกิดจากการตัดสินใจภายใตสภาวะความไมแนนอน
โดยใชขอมูลตัวแปรที่มีในปจจุบันซึ่งยังไมสมบูรณ ดังมแสดงรายละเอียดในหัวขอ 5.2.4 รวมถึงความไม
สมบูรณของขอมูลตัวแปรใดที่สงผลกระทบตอมูลคาความสูญเสียมากที่สุด ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ
5.2.5
5.2.1 ผลการวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธี One-way sensitivity analysis
จากรูปที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธี One-way sensitivity analysis ของการ
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดสมมติฐาน 4 ขอ (ดังแสดงรายละเอียดในหัวขอ 4.4) ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงคาอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม พบวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการ
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีนฯ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคุมคาของวัคซีนฯ มากที่สุด โดย
พฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 สงผลใหอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวน
เพิ่มมีคาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 160 ซึ่งแสดงใหเห็นวาความคุมคาของวัคซีนฯ ลดลงอยางมาก ปจจัยที่มี
อิทธิพลรองลงมา ไดแก ประสิทธิผลของวัคซีนฯ ระยะเวลาที่วัคซีนมีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวี และอัตราการยอมรับการฉีดวัคซีน ตามลําดับ
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เปลี่ยนแปลงรอยละ 30

ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง*

รอยละ 30

ประสิทธิผลรอยละ 70

มีประสิทธิผล5ป**

วัคซีนมีประสิทธิผลตลอดชีวิต
อัตราการยอมรับวัคซีนรอยละ 100

-100

รอยละ30

-50
0
50
100
รอยละของการเปลี่ยนแปลงคาอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่ม
จากคาที่ไดจากการวิเคราะหกรณีพื้นฐาน 157,000 บาทตอปสุขภาวะ***

150

200

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธี One-way sensitivity analysis
ซึ่งแสดงความสัมพันธระหวางขอกําหนดสมมติฐานของการศึกษากับคาอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผล
สวนเพิ่มของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
*การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีนฯ ไดแก ลดการใชถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ และเพิ่มการใชเข็มฉีดยารวมกัน
**กํ า หนดสมมติ ฐ านให มี ก ารฉี ด กระตุ น ด ว ยวั ค ซี น ฯ ทั้ ง คอร ส และจํ า นวนครั้ ง ที่ ฉี ด ขึ้ น กั บ ระยะเวลาที่ วั ค ซี น ฯ มี
ประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยตองการใหสามารถปองกันเปนระยะเวลา 30 ป
***กําหนดใหการวิเคราะหกรณีพื้นฐาน ไดแก วัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 50 ระยะเวลาที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผล 10 ป
ตนทุนตอคอรสของวัคซีนฯ 3,500 บาท ประชาชนมีอัตราการยอมรับการฉีดวัคซีนฯ รอยละ 80 และผูที่ไดรับวัคซีนมี
พฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเพิ่มขึ้นรอยละ 10
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5.2.2 ผลการคํานวณตนทุนสูงสุดของวัคซีนฯ ที่ทําใหวัคซีนฯ มีความคุมคาในบริบทของ
ประเทศไทย
จากผลการวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธี One-way sensitivity analysis พบวามีปจจัยใดบางที่มี
อิ ท ธิ พ ลต อ ความคุ ม ค า ของวั ค ซี น ฯ ได แ ก การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมเสี่ ย งของผู ที่ ไ ด รั บ วั ค ซี น ฯ
ประสิทธิผ ลของวั ค ซี นฯ และระยะเวลาที่วัค ซี นฯ มีป ระสิท ธิผ ลปองกันการติดเชื้อ ไวรัสเอชไอวี ดัง
รายละเอียดในหัวขอ 5.2.1 เพื่อเปนขอมูลแกผูบริหารในการพิจารณาตอรองราคาของวัคซีนกับ
บริษัทผูผลิตภายใตสถานการณที่ปจจัยสําคัญเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไป โดยวิเคราะหดวยวิธี Threshold
analysis เพื่อคํานวณตนทุนตอคอรสสูงสุดของวัคซีนฯ ที่ทําใหวัคซีนฯ มีความคุมคาในบริบทของ
ประเทศไทย โดยใชเกณฑที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ [21]
ตารางที่ 6 แสดงตนทุนตอคอรสสูงสุดของวัคซีนฯ ที่ทําใหวัคซีนฯ มีความคุมคา (หากตนทุนตอคอรส
เกินคาสูงสุดนี้จะทําใหวัคซีนฯ ไมมีความคุมคาในบริบทของประเทศไทย) นั่นคือคาตนทุนของวัคซีนฯ ที่
ทําใหคาอัตราสวนตนทุนตอประสิทธิผลสวนเพิ่มไมเกินเกณฑที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอ
ปสุขภาวะ โดยวัคซีนฯ ที่มีคุณลักษณะที่ดี (มีคาประสิทธิผลในระดับสูงและสามารถปองกันการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีไดในระยะยาว) และผูที่ไดรับวัคซีนฯ ไมเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง จะมีคาตนทุนตอคอรสดังก
ลาวที่มากกวาวัคซีนที่มีคุณสมบัติดอยกวา (มีคาประสิทธิผลในระดับต่ํากวาและสามารถปองกันการติด
เชื้อไวรัสเอชไอวีไดในระยะเวลาที่สั้นกวา) และผูที่ไดรับวัคซีนฯ เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง จากตารางที่ 6 เมื่อ
พิจารณาแยกตามกลุมประชากร พบวากรณีที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 70 สามารถปองกันการติด
เชื้อ ไวรัสเอชไอวีไ ดตลอดชี วิตโดยกลุมผูที่ไดรับ วั ค ซีนฯ ไมเ พิ่ม พฤติกรรมเสี่ย งและใหวัค ซี นฯ แก
ประชากรทั่วไปอายุ 18 ป หากวัคซีนฯ มีคาตนทุนตอคอรสไมเกิน 12,000 บาท วัคซีนจะมีความคุมคา
ในบริบทของประเทศไทย และวัคซีนที่มีลักษณะเดียวกันใหแกประชากรทั่วไปอายุ 30 ปวัคซีนฯ จะ
คุมคาหากมีคาตนทุนตอคอรสไมเกิน 1,100 บาท สําหรับประชากรในกลุมที่มีความเสี่ยงสูงคาตนทุนจะ
สูงกวาประชากรทั่วไป ภายใตสถานการณเดียวกัน ไดแก กลุมชายรักรวมเพศมีคาตนทุนของวัคซีนฯ สูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมเสี่ยงอื่นๆ คือ 500,000 บาท รองลงมา คือ กลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขา
เสนเลือดวัคซีนฯ มีคาตนทุน 140,000 บาท กลุมหญิงขายบริการทางเพศวัคซีนฯ มีคาตนทุน 120,000
บาท และกลุมทหารกองประจําการวัคซีนฯ มีคาตนทุน 8,900 บาท
ในขณะที่วัคซีนฯ จะไมคุมคาเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการที่มีในปจจุบัน (ตารางที่ 6) ในกรณีดังตอไปนี้
1) วั ค ซี น ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในช ว งร อ ยละ 30-70 สามารถป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ไ ด ใ นช ว ง
ระยะเวลา 5-10 ป และวัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 30 สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีได
ตลอดชีวิตโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ ในกลุมประชากรทั่วไปอายุ 30
ป
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2) วัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 30 สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดเปนระยะเวลา 5 ปโดยไม
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ ในกลุมประชากรทั่วไปอายุ 18-30 ปและกลุม
ทหารกองประจําการ
3) วัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 30 สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดในชวงระยะเวลา 5 ป
จนถึงตลอดชีวิต โดยมีการเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ รอยละ 10 ขึ้นไป ในกลุมหญิงขาย
บริการทางเพศและกลุมชายรักรวมเพศ และกรณีที่ฉีดวัคซีนฯ ที่มีคุณลักษณะดังกลาวโดยมีการเพิ่ม
พฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ รอยละ 20 ขึ้นไป ในกลุมประชากรทั่วไปอายุ 18 ปและกลุมผูใชยา
เสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือด
4) วัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 50 สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดในชวงระยะเวลา 5 ป
จนถึงตลอดชีวิต โดยมีการเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ รอยละ 20 ขึ้นไป ในกลุมประชากร
ทั่วไปอายุ 18 ป กลุมหญิงขายบริการทางเพศและกลุมชายรักรวมเพศ
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ตารางที่ 6 ตนทุนตอคอรสสูงสุดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ทําใหวัคซีนฯ มีความคุมคา
ในบริบทของประเทศไทย โดยใชเกณฑที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ
ตนทุน (บาท) ตอคอรสสูงสุดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ทําใหวัคซีนฯมีความคุมคา
โดยใชเกณฑที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ
ตลอดชีวิต
ระยะเวลาที่วัคซีนฯมี
ประสิทธิผลปองกัน
ประสิทธิผล (รอยละ)
30
50
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ**
ประชากรทั่วไปอายุ 18 ป
ไมเปลี่ยนแปลง
4,400
7,900
เพิ่มขึ้นรอยละ 10**
2,400
6,500
เพิ่มขึ้นรอยละ 20**
ไมคุมคา
4,500
เพิ่มขึ้นรอยละ 30**
ไมคุมคา
2,000
ประชากรทั่วไปอายุ 30 ป
ไมเปลี่ยนแปลง
410
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 10**
180
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 20**
ไมคุมคา
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 30**
ไมคุมคา
ไมคุมคา
หญิงขายบริการทางเพศอายุ 29 ป
ไมเปลี่ยนแปลง
52,000
85,000
เพิ่มขึ้นรอยละ 10**
37,000
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 20**
ไมคุมคา
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 30**
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสนเลือดอายุ 26 ป
ไมเปลี่ยนแปลง
57,000
เพิ่มขึ้นรอยละ 10**
22,000
เพิ่มขึ้นรอยละ 20**
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 30**
ไมคุมคา
ชายรักรวมเพศอายุ 26 ป
ไมเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นรอยละ 10**
เพิ่มขึ้นรอยละ 20**
เพิ่มขึ้นรอยละ 30**

70

10 ป
ฉีดกระตุนตลอดชีวิต 3 คอรส*
30
50
70

5 ป
ฉีดกระตุนตลอดชีวิต 6 คอรส*
30
50
70

12,000
11,000
9,600
8,100

1,100
210
ไมคุมคา
ไมคุมคา

2,700
2,000
1,100
23

4,300
3,900
3,400
2,700

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

730
380
ไมคุมคา
ไมคุมคา

1,600
1,400
1,100
760

1,100
960
780
550

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

120,000
92,000
59,000
22,000

23,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

38,000
16,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา

54,000
41,000
26,000
9,500

12,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

20,000
8,300
ไมคุมคา
ไมคุมคา

29,000
22,000
14,000
4,500

96,000
69,000
45,000
24,000

140,000
120,000
110,000
93,000

35,000
14,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา

58,000
42,000
28,000
15,000

82,000
73,000
64,000
56,000

21,000
7,600
ไมคุมคา
ไมคุมคา

34,000
25,000
16,000
8,400

48,000
43,000
38,000
33,000

170,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

310,000
40,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา

500,000
260,000
31,000
ไมคุมคา

100,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

170,000
24,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา

250,000
140,000
19,000
ไมคุมคา

59,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

98,000
14,000
ไมคุมคา
ไมคุมคา

140,000
82,000
11,000
ไมคุมคา

ทหารกองประจําการอายุ 21 ป
ไมเปลี่ยนแปลง
2,200
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 10**
เพิ่มขึ้นรอยละ 20**
ไมคุมคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 30**
ไมคุมคา

5,500
3,100
320
ไมคุมคา

8,900
7,500
5,800
3,800

150
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

1,600
560
ไมคุมคา
ไมคุมคา

3,100
2,500
1,800
850

ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

160
ไมคุมคา
ไมคุมคา
ไมคุมคา

1,000
650
240
ไมคุมคา

*กํา หนดสมมติ ฐานให มีก ารฉีด กระตุน ด ว ยวัค ซี น ฯ ทั้ ง คอร ส และจํ า นวนครั้ ง ที่ ฉี ด ขึ้ น กับ ระยะเวลาที่ วั ค ซี น ฯ ยั ง มี
ประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยตองการใหสามารถปองกันเปนระยะเวลา 30 ป**การเพิ่มพฤติกรรม
เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีนฯ ไดแก ลดการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ และเพิ่มการใช
เข็มฉีดยารวมกัน
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5.2.3 ผลการวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธี Probabilistic sensitivity analysis
การวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธี Probabilistic sensitivity analysis พิจารณาถึงความไมแนนอนของ
คาตัวแปรที่ใชในแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่สงผลตอคาตนทุนตอคอรสสูงสุดของวัคซีนปองกันการ
ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ทําใหวัคซีนฯ มีโอกาสเกิดความคุมคาในบริบทของประเทศไทยโดยใชเกณฑที่
ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ [21] ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางตนทุนตอคอรสสูงสุดของวัคซีนฯ กับโอกาสเกิดความคุมคาของวัคซีนฯ ณ คาตนทุนตาง ๆ
แยกตามประสิทธิผล 3 ระดับ คือ วัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 30 (รูปที่ 3ก.) รอยละ 50 (รูปที่ 3ข.)
และรอยละ 70 (รูปที่ 3ค.) ตามลําดับ ฉีดวัคซีนฯ ใหแกประชากรทั่วไปอายุ 18 ปที่มีอัตราการยอมรับ
การฉีดวัคซีนฯ รอยละ 80 โดยพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 10 และเปรียบเทียบ
ระยะเวลาที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกัน 3 กรณี คือ วัคซีนฯ ปองกันการติดเชื้อไดตลอดชีวิตโดยไม
ตองฉีดกระตุนซ้ํา วัคซีนฯ ปองกันการติดเชื้อเปนระยะเวลา 10 ปและฉีดกระตุนทั้งคอรสจํานวน 3 ครั้ง
(เพื่อใหสามารถครอบคลุมระยะเวลาในการปองกันได 30 ป) และวัคซีนฯ ปองกันการติดเชื้อเปน
ระยะเวลา 5 ปและฉีดกระตุนทั้งคอรสจํานวน 6 ครั้ง (เพื่อใหสามารถครอบคลุมระยะเวลาในการปองกัน
ได 30 ป)
จากรูปที่ 3ก. หากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 30 ณ คาตนทุนตอคอรสของวัคซีนฯ 3,000 บาท และ
สามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดตลอดชีวิตโดยไมตองฉีดกระตุนซ้ํา พบวาวัคซีนฯ มีโอกาส
เกิดความคุมคาในบริบทของประเทศไทยรอยละ 78 หากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีลดลงเหลือระยะเวลา 10 ปและฉีดกระตุนทั้งคอรสจํานวน 3 ครั้ง วัคซีนฯ มีโอกาสเกิดความ
คุมคาลดลงเปนรอยละ 6 และหากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีลดลงเหลือ
ระยะเวลา 5 ปและฉีดกระตุนทั้งคอรสจํานวน 6 ครั้ง วัคซีนจะไมมีโอกาสเกิดความคุมคา
จากรูปที่ 3ข. เมื่อวิเคราะหในกรณีที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 ณ คาตนทุนตอคอรสข
องวัคซีนฯ ที่ระดับเทากันคือ 3,000 บาทและสามารถปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดตลอดชีวิต
พบวาวัคซีนฯ มีโอกาสเกิดความคุมคาเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 96 หากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติด
เชื้อลดลงเหลือระยะเวลา 10 ป วัคซีนฯ มีโอกาสเกิดความคุมคารอยละ 40
และหากวัคซีนฯ มี
ประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อลดลงเหลือระยะเวลา 5 ปวัคซีนยังคงไมมีโอกาสเกิดความคุมคา
จากรูปที่ 3ค. เมื่อวิเคราะหในกรณีที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 70 ณ คาตนทุนตอคอรสข
องวัคซีนฯ ที่ระดับเทากันคือ 3,000 บาท และมีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดตลอดชีวิต
พบวาวัคซีนฯ มีโอกาสเกิดความคุมคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 99 หากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติด
เชื้อลดลงเหลือระยะเวลา 10 ป วัคซีนฯ มีโอกาสเกิดความคุมคารอยละ 76 และหากวัคซีนมีประสิทธิผล
ป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ลดลงเหลื อ ระยะเวลา 5 ป วั ค ซี น เริ่ ม มี โ อกาสเกิ ด ความคุ ม ค า ร อ ยละ 15

โอกาสที่คาตนทุนของวัคซีนฯ ประสิทธิผลรอยละ 30 มีความคุมคา
ตามเกณฑที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ*
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วัคซีนมีประสิทธิผล 10 ป**
วัคซีนมีประสิทธิผล 5 ป**

0

โอกาสที่คาตนทุนของวัคซีนฯ ประสิทธิผลรอยละ 70 มีความคุมคา
ตามเกณฑที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ*
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โอกาสที่คาตนทุนของวัคซีนฯ ประสิทธิผลรอยละ 50 มีความคุมคา
ตามเกณฑที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาทตอปสุขภาวะ*
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โอกาสทีว่ ัคซีนฯมีความคุมคา
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วัคซีนมีประสิทธิผล 5 ป**
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โอกาสทีว่ ัคซีนฯมีความคุมคา
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รูปที่ 3
ผลการวิเคราะหความไมแนนอนโดยวิธี Probabilistic sensitivity analysis
แสดงความสัมพันธระหวางตนทุนตอคอรสสูงสุดของวัคซีนฯ กับโอกาสเกิดความคุมคาของวัคซีนฯ ณ
คาตนทุนตาง ๆ แยกตามประสิทธิผล 3 ระดับ คือ วัคซีนฯ มีประสิทธิผลรอยละ 30 (รูปที่ 3ก.) รอยละ
50 (รูปที่ 3ข.) และรอยละ 70 (รูปที่ 3ค.)
*วิเคราะหในกรณีที่ฉีดวัคซีนใหประชากรทั่วไปอายุ 18 ป โดยเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนเพิ่มขึ้นรอยละ 10
ไดแก ลดการใชถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ
**กํ า หนดสมมติฐานใหมี ก ารฉีด กระตุน ดวยวัค ซีน ฯ ทั้ง คอรสและจํา นวนครั้งที่ฉีดขึ้น กับระยะเวลาที่ วัค ซี น ฯ ยังมี
ประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยตองการใหสามารถปองกันเปนระยะเวลา 30 ป คือ ฉีดกระตุน 3 ครั้ง
หากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลเปนระยะเวลา 10 ปและฉีดกระตุน 6 ครั้งหากวัคซีนฯ มีประสิทธิผลเปนระยะเวลา 5 ป
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5.2.4 ผลการวิเคราะห Population expected value of perfect information (EVPI)
ผลการวิเคราะห Population EVPI (รูปที่ 4) คือ มูลคาของความสูญเสียที่เกิดจากการตัดสินใจเลือก
มาตรการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีความคุมคา 2 มาตรการทางเลือกที่เปรียบเทียบดังกลาว
ขางตน ภายใตสภาวะของความไมแนนอนโดยใชขอมูลเทาที่มีอยูในปจจุบันซึ่งยังมีความไมสมบูรณโดย
พิจารณาภายใตสถานการณที่มีการดําเนินมาตรการในจํานวนประชากรกลุมเปาหมายทั้งหมดในชวง
ระยะเวลา 5 ป พบวา มูลคาความสูญเสียที่เกิดจากการตัดสินใจที่ระดับความเต็มใจจาย 100,000 บาท
ตอปสุขภาวะมีมูลคาสูงสุด คือ 5,400 ลานบาทตอจํานวนประชากรกลุมเปาหมายในชวงระยะเวลา 5 ป
Population expected value of perfect information*
(ลานบาท)
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ระดับความเต็มใจจาย (บาท) ตอปสุขภาวะ

รูปที่ 4 ผลการวิเคราะห Population expected value of perfect information
*ในกรณีกําหนดสมมติฐาน ไดแก ใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีแกประชารทั่วไปอายุ 18 ป วัคซีนฯ มี
ประสิทธิผลรอยละ 31.2 สามารถปองกันการติดเชื้อไดเปนระยะเวลา 10 ป มีคาตนทุนตอคอรส 210 บาท และอัตรา
การยอมรับการฉีดวัคซีนรอยละ 80

5.2.5 ผลการวิเคราะห Partial expected value of perfect information (EVPI)
ผลการวิเคราะห Partial EVPI (รูปที่ 5) คือ มูลคาของความสูญเสียที่เกิดจากการตัดสินใจที่ระดับความ
เต็มใจจาย
100,000
บาทตอปสุขภาวะทีเ่ ปนผลจากคาตัวแปรแตละตัวที่ใชในแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร (รายละเอียดคําอธิบายตัวแปรดังตารางที่ 6) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการจัดลําดับ
ความสําคัญของการศึกษาในอนาคตสําหรับคาตัวแปรที่สงผลกระทบเปนอยางมากตอมูลคาของความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยใชขอมูลที่ไมสมบูรณในปจจุบนั พบวาตัวแปรที่มีความสําคัญและ
สงผลตอมูลคา EVPI มากที่สุดคือ ประสิทธิผลของวัคซีน (ตัวแปร Vac_eff) และการเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง
ตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีนฯ (ตัวแปร Risk) ซึ่งมีมูลคา EVPI เทากับ 1,900 และ
1,500 ลานบาท ตามลําดับ รองลงมาคือ ตนทุนของการใหวัคซีนฯ โดยไมรวมราคาวัคซีนฯ ไดแก

24
ตนทุนการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและมารับวัคซีนฯ (ตัวแปร C_ComEn) ตนทุนการตรวจคัด
กรองเชื้อไวรัสเอชไอวีในผูร ับวัคซีนฯ (ตัวแปร C_Screen) ตนทุนการใหคําปรึกษากอนการใหวัคซีนฯ
(ตัวแปร C_PreCou) ซึ่งรวมมูลคา EVPI ทั้งหมดเทากับ 570 ลานบาท และคาตัวแปรที่สงผลกระทบตอ
มูลคา
EVPI
นอย
ไดแก
ความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
(ตัวแปร
pHIVneg_HIVpos_Base) กลุมตัวแปรความนาจะเปนของการดําเนินไปของโรคในผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
และโรคเอดส กลุมตัวแปรตนทุนในการรักษา และกลุม ตัวแปรคาอรรถประโยชน
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Partial expected value of perfect information*
(ลานบาท)
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ตัวแปรที่ใชวิเคราาะหในแบบจําลองททางเศรษฐศาสตร**
*

รูปที่ 5 ผลการวิเคราะห
ค
Partial exxpected value off perfect information ที่ระดับคววามเต็มใจจาย 1000,000 บาทตอปสุขภาวะ
*ในกรณีกําหนดสมมติ
ห
ฐาน ไดแก ใหวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไออวีแกประชารทั่วไปออายุ 18 ป วัคซีนฯ ประสิ
ป ทธิผลรอยละ 311.2 มีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไดเปน
ระยะเวลา 10 ป ตนทุนของวัคซีนฯ 210 บาทตอคอรรส และอัตราการยอมมรับการฉีดวัคซีนฯ รอยละ 80
**คําอธิบายยของตัวแปรที่ใชวิเครราะหในแบบจําลองททางเศรษฐศาสตรแสดดงรายละเอียดในตารรางที่ 6
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ตารางที่ 6 คําอธิบายตัวแปรที่ใชวิเคราะหในแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่แสดงในรูปที่ 5
สัญลักษณ
คําอธิบาย
pHIVneg_HIVpos_Base ความนาจะเปนของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประชากรทั่วไป
pAsym_Sym
ความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะทางสุขภาพของผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
จากระยะที่ไมแสดงอาการเปนระยะที่แสดงอาการ
pAsym_Death
ความนาจะเปนของการเสียชีวิตในผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ไมแสดงอาการ
pSym_AIDs
ความนาจะเปนของการเปลี่ยนสถานะทางสุขภาพจากระยะที่แสดงอาการ
เปนโรคเอดส
HzFnSymp_death
ความน า จะเป น ของการเสี ย ชี วิ ต ในผู ติ ด เชื้ อ ไวรั ส เอชไอวี ที่ แ สดงอาการ
(คาตัวแปรจากการวิเคราะหการรอดชีพ)
HzFnAIDS_death
ความนาจะเปนของการเสียชีวิตในผูปวยโรคเอดส (คาตัวแปรจากการ
วิเคราะหการรอดชีพ)
HzFnReg1_Reg2
ความนาจะเปนในการเปลี่ยนสูตรยาตานไวรัสสูตรที่ 1 เปนสูตรที่ 2 ในผูปวย
โรคเอดส (คาตัวแปรจากการวิเคราะหการรอดชีพ)
HzFnReg2_Reg3
ความนาจะเปนในการเปลี่ยนสูตรยาตานไวรัสสูตรที่ 2 เปนสูตรที่ 3 ในผูปวย
โรคเอดส (คาตัวแปรจากการวิเคราะหการรอดชีพ)
C_ComEn
ตนทุนการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและมารับการฉีดวัคซีนฯ
C_Screen
ตนทุนการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสเอชไอวีในผูรับวัคซีนฯ
C_PreCou
ตนทุนการใหคําปรึกษากอนการใหวัคซีนฯ
TC_Asymp
ตนทุนการรักษาผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ไมแสดงอาการ
TC_Sym
ตนทุนการรักษาผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่มีอาการ
TC_NewAIDS
ตนทุนการรักษาผูปวยโรคเอดสรายใหม
TC_AIDS_Reg1
ตนทุนการรักษาผูปวยโรคเอดสที่รักษาดวยยาตานไวรัสสูตรที่ 1
TC_AIDS_Reg2
ตนทุนการรักษาผูปวยโรคเอดสท่รี ักษาดวยยาตานไวรัสสูตรที่ 2
TC_AIDS_Reg3
ตนทุนการรักษาผูปวยโรคเอดสที่รักษาดวยยาตานไวรัสสูตรที่ 3
TC_AIDS
ตนทุนการรักษาที่เกิดขึ้นในผูปวยโรคเอดสทุกราย
Uasym
คาอรรถประโยชนของผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ไมแสดงอาการ
Usym
คาอรรถประโยชนของผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่แสดงอาการ
UAIDS
คาอรรถประโยชนของผูปวยโรคเอดส
Risk
การเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผูที่ไดรับวัคซีนฯ
Boost
ระยะเวลาที่วัคซีนฯ มีประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี
Vac_eff
ประสิทธิผลของวัคซีนฯ
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6. สรุปและวิจารณผลการศึกษา
การศึกษานี้ไดวิเคราะหหาตนทุนสูงสุดของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีที่ทําใหวัคซีนฯ มีความ
คุ ม ค า ในบริ บ ทของระบบสุ ข ภาพประเทศไทย โดยพิ จ ารณาตามเกณฑ ป ระเมิ น ความคุ ม ค า ของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ [21] ซึ่งกําหนดวาจุดคุมคาในการลงทุนของเทคโนโลยี
สุขภาพหนึ่งตองไมเกิน 100,000 บาทตอปสุขภาวะ โดยมูลคาของตนทุนสูงสุดที่คํานวณไดขึ้นกับปจจัย
ดานคุณลักษณะของวัค ซีนฯ ไดแก ประสิทธิผลของวัคซีนฯ และระยะเวลาที่ วัค ซีนฯ มีประสิท ธิผล
ปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของผู
ที่ไดรับวัคซีนฯ โดยวัคซีนฯ ที่มีคุณลักษณะที่ดีและผูรับวัคซีนฯ ไมเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยง มีคาตนทุน
ดั ง กล า วที่ ม ากกว า วั ค ซี น ฯ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ ด อ ยกว า และผู รั บ วั ค ซี น ฯ เพิ่ ม พฤติ ก รรมเสี่ ย ง หาก
เปรียบเทียบตนทุนสูงสุดของวัคซีนฯ ระหวางกลุมผูที่ไดรับวัคซีนฯ พบวา ตนทุนสูงสุดของวัคซีนฯ ที่ทํา
ใหวัคซีนฯมีความคุมคาและฉีดวัคซีนฯ ใหแกกลุมที่มีความเสี่ยงสูงมีคามากกวาการฉีดวัคซีนฯ ใหแก
กลุมประชากรทั่วไป ตนทุนสูงสุดสะทอนถึงความคุมคาของวัคซีนฯ หากตนทุนดังกลาวมีคายิ่งสูงนั่นคือ
การใหวัคซีนฯ ในสถานการณที่แตกตางกันในคุณลักษณะของวัคซีนฯ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยง
ของผูที่ไดรับวัคซีนฯ และกลุมประชากรที่ไดรับวัคซีนฯ เปนสถานการณที่วัคซีนฯ ยิ่งมีความคุมคามาก
ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถใชเปนขอมูลในการตอรองราคาวัคซีนฯ กับบริษัทผูผลิต อยางไรก็ตามขอมูล
ตนทุนสูงสุดที่คํานวณไดบางคาอาจเปนตนทุนที่สูงมากซึ่งอาจไมสามารถเปนไปไดในทางปฏิบัติ ดังนั้น
คาตนทุนสูงสุดของวัคซีนฯ นั้นอาจเปนเพียงคาที่ใชในการเปรียบเทียบความคุมคาในสถานการณตางๆ
เทานั้น
การศึกษานี้แสดงใหเห็นวา ความคุมคาของวัคซีนฯ ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญที่กําหนดเปนสมมติฐานของ
การวิเคราะหเนื่องจากยังไมมีวัคซีนฯ จําหนายในทองตลาด ปจจัยเหลานั้นไดแก การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีนฯ นอกเหนือจากประสิทธิผลของวัคซีนฯ และระยะเวลาที่วัคซีนฯ มี
ประสิทธิผลปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งการศึกษานี้มีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Anderson
และคณะ [14] และ Bogardและคณะ [13] ซึ่งรายงานวาวาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับ
วัคซีนเปนปจจัยสําคัญตอความชุกและอุบัติการณของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี และสอดคลองกับงานวิจัย
ในประเทศไทยของ Suraratdechaและคณะ [25] และ Newmanและคณะ [45] กลาวคือ เมื่อศึกษาโดย
การสอบถามในกลุมประชาชนทั่วไปวาหากไดรับวัคซีนฯ ที่มีประสิทธิผลดี การละเลยมาตรการปองกัน
การติดเชื้อไวรัสเอชไอวีจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และการศึกษาโดยการสอบถามในกลุมชายรักรวมเพศ
พบวาประมาณหนึ่งในสาม หากไดรับวัคซีนฯ ที่มีประสิทธิผลดี จะมีแนวโนมที่เพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงมาก
ขึ้นโดยลดการใชถุงยางอนามัยและมีคูนอนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการใหวัคซีนฯ ควรรวมกับมาตรการรณรงค
เพื่ อ ให ป ระชาชนเข า ใจและควรให ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของวั ค ซี น ฯ รวมถึ ง การย้ํ า เตื อ นให
ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่มีในปจจุบัน ถึงแมวาวัคซีนฯ จะมีประสิทธิผลต่ํา กลาวคือ มี
ประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเพียงรอยละ 30 และมีระยะเวลาที่มีประสิทธิผล
ปองกันเพียง 5 ป วัคซีนฯ อาจมีความคุมคาเมื่อฉีดใหแกประชากรในกลุมเสี่ยงสูง โดยไมเพิ่มพฤติกรรม
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เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี สําหรับประเทศไทยประชากรกลุมที่มีอุบัติการณในการติดเชื้อไวรัสเอช
ไอวีสูงไดแก กลุมชายรักรวมเพศ กลุมหญิงขายบริการทางเพศ และกลุมผูใชยาเสพติดชนิดฉีดเขาเสน
เลือด ดังนั้นนอกเหนือจากการพัฒนาวัคซีนฯ ใหมีประสิทธิผลและระยะเวลาที่มีประสิทธิผลปองกันใน
ระดับที่ดี ผูบริหารและนักวิจัยที่ศึกษาดานประสิทธิผลควรใหความสําคัญกับกลวิธีในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ และติดตามผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของกลุมผูที่ไดรับวัคซีนฯ และ
ของกลุมผูที่ไมไดรับวัคซีนฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาการมีวัคซีนฯ จําหนายในทองตลาดจะกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอระบบสุขภาพและสังคมโดยรวม
การประเมินความคุมคาของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่อยูระหวางการ
พัฒ นาและยัง ไม มี ใ นตลาดสุ ข ภาพ ทํ าใหไ ม มีข อ มูล ทั้ง ด า นต น ทุ น ประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล และ
ผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในเวชปฏิบัติ การวิจัยนี้จึงอาศัยการสังเคราะหองคความรูจากหลายแหลง
มีการสรางสมมติฐานและแบบจําลองอยางมีหลักการ มีการประเมินตรวจสอบสมมติฐานเหลานั้นในดาน
ความแมนยําอยางรอบดาน นับเปนแบบอยางที่ดีในการสรางองคความรูและขอมูลเพื่อเตรียมการรับกับ
เทคโนโลยีทางการแพทยชนิดใหม เชน ยา วัคซีน หรือเครื่องมือแพทย ที่อยูในระหวางการวิจัยพัฒนา
และยังไมไดรับการขึ้นทะเบียน ทําใหผูบริหารมีขอมูลเบื้องตนในการตัดสินใจ และสามารถตอรองกับ
บริษัทผูผลิต โดยไมจําเปนตองรอใหมีการใชเทคโนโลยีเหลานั้นจนมีขอมูลเพียงพอดังเชนการวิจัย
หลังจากผลิตภัณฑออกสูตลาดแลว (Post-marketing research) ซึ่งปฏิบัติอยูทั่วไป ถึงแมวาการวิจัย
ตามแนวทางนี้จะมีขอดอยซึ่งจะไดกลาวในสวนตอไป การวิจัยแบบใหมนี้จะสงผลใหการลงทุนดาน
สุขภาพมีประสิทธิภาพสูงสุด กลาวคือทําใหประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีทางการแพทยชนิดใหมที่
มีความคุมคาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตามการศึกษานี้มีขอจํากัดหลายประการ
ไดแก การศึกษานี้ยังไมไดพิจารณาผลลัพธ
ผลกระทบของการไดรับวัคซีนฯ ที่สําคัญอีกบางประการ เชน การเปลี่ยนแปลงการดําเนินโรคเอดสในผูที่
ไดรับวัคซีนฯ แลวภายหลังพบวาติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ทั้งนี้เนื่องจากยังไมมีขอมูลดังกลาว [10, 18]
รวมถึงมิไดพิจารณาประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการปองกันการแพรเชื้อไวรัสเอชไอวีในกลุมผูที่ไมไดรับ
วัคซีนฯ (Herd immunity) ตัวอยางเชน การลดลงของโอกาสการถายทอดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากการมี
เพศสัมพันธ หรือ การใชเข็มฉีดยารวมกันหากประชากรสวนใหญมีภูมิคุมกันจากการฉีดวัคซีนฯ แลว
หรือ การลดลงของโอกาสถายทอดเชื้อไวรัสเอชไอวีจากแมสูลูก เพราะมารดาสวนใหญไมไดติดเชื้อไวรัส
เอชไอวีเนื่องจากรับวัคซีนฯ ปองกัน ดังนั้นประโยชนของวัคซีนฯ ที่ประเมินในการศึกษานี้จึงนอยกวา
ความเปนจริง นอกจากนี้การศึกษานี้ยังไมไดพิจารณาถึงการยอมรับการฉีดวัคซีนฯ ในกรณีที่วัคซีนฯ มี
ผลทําใหเกิด Vaccine induced seropositivity (การที่เมื่อไดรับวัคซีนฯ แลวอาจทําใหผลการตรวจหา
เชื้อเอชไอวีเปนบวก) รวมถึงปจจัยดาน social stigmatization และ discremination (การตีตรารังเกียจ
และแบงแยกจากสังคมวาติดเชื้อเอชไอวีหรือปวยเปนเอดส( ซึ่งงานวิจัยในกลุมรักรวมเพศระบุวาเปน
สาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งที่มีผลตอการตัดสินใจรับวัคซีนฯ [45]
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เนื่องจากปจจุบันยังไมมีวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในตลาดสุขภาพ ขอมูลที่สําคัญสําหรับการ
ประเมินความคุมคาของวัคซีนฯ จึงมาจากสมมติฐานของผูวิจัยซึ่งไดผานการกลั่นกรองจากผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน ในการศึกษานี้กําหนดใหประสิทธิผลของวัคซีนฯ มีหลายระดับและเทากันในทุก
ชองทางของการแพรเชื้อไวรัสเอชไอวี กลาวคือ ประสิทธิผลของวัคซีนฯ ที่เกิดขึ้นกับผูใชยาเสพติดชนิด
ฉีดเขาเสนเลือด กลุมชายรักรวมเพศ (Homosexual) และกลุมที่มีเพศสัมพันธตางเพศ (Heterosexual)
ไมแตกตางกัน การศึกษานี้กําหนดใหอัตราการยอมรับการฉีดวัคซีนฯ ที่รอยละ 80 ในทุกกลุมประชากร
และกําหนดใหระยะเวลาที่วัคซีนมีประสิทธิผลปองกันหลายชวงเวลา อยางไรก็ตามผูวิจัยไดพยายาม
วิเคราะหวาสมมติฐานเหลานี้มีความสําคัญมากนอยเพียงใดและหากพบวาสมมติฐานมีความสําคัญ
ผูวิจัยยังไดวิเคราะหความคุมคาของวัคซีนในสถานการณตางๆ หากสมมติฐานเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไป
ประการตอมา มุมมองของการประเมินความคุมคามีความสําคัญอยางยิ่งตอการประเมินตนทุน ในคูมือ
การประเมินเทคโนโลยีดานสุขภาพสําหรับประเทศไทย [39] ไดแนะนําใหใชมุมมองดานสังคมเปนหลัก
เนื่องจากมีการพิจารณาตนทุนที่เกิดขึ้นทั้งในสถานพยาบาลและในครัวเรือนของผูปวย อยางไรก็ตาม
การศึกษานี้พิจารณามุมมองของรัฐบาลเทานั้น เพราะมีขอจํากัดในเรื่องของตนทุนทั้งดานปองกันและ
รักษาการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีของครัวเรือน ในอนาคตผูวิจัยสนับสนุนใหมีการศึกษาความคุมคาของ
วัคซีนฯ โดยใชมุมมองทางสังคม ซึ่งมีความครอบคลุมและรอบดานมากกวา
ประการสุดทาย การศึกษานี้มิไดคํานึงถึงผลกระทบดานภาระงบประมาณและความสามารถในการจาย
ของรัฐบาล ราคาวัคซีนฯ ที่ไดจากการศึกษาเปนราคาที่สะทอนถึงคุณสมบัติของวัคซีนฯ ที่มีความคุมคา
โดยใช เ กณฑ ที่ ร ะดั บ ความเต็ ม ใจจ า ย 100,000 บาทต อ ป สุ ข ภาวะ หรี อ เท า กั บ หนึ่ ง เท า ของรายได
ประชาชาติตอหัว (Gross national income per capita) ในป 2551 ซึ่งกําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติ [21] และคณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชนและระบบบริการ ภายใต
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา ซึ่งทําใหบริษัทผูพัฒนาวัคซีนฯ เห็นวาคุณสมบัติของวัคซีนใดบางที่
เปนที่พึงประสงคของตลาดสุขภาพ จะเห็นไดวาหากราคาของวัคซีนฯ ที่มีความคุมคาเทากับ 12,000
บาทตอคอรส อาจจะมีผลกระทบทางการเงินตอรัฐบาลสูงเกินกวาความสามารถก็ได เชน ความยอมรับ
วั ค ซี น ที่ ร อ ยละ 80 สํ า หรั บ ประชาชนทั่ ว ไปอายุ 18 ป ป ระมาณ 1,000,000 ราย มี ค วามต อ งการ
งบประมาณไมต่ํากวา 12,000 X 1,000,000 X 0.8 = 9,600 ลานบาทตอป ซึ่งเปนภาระทางการเงินของ
รัฐบาล หรือประชาชนในกรณีที่จะตองจายเงินดวยตนเอง
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7. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การศึกษานี้ไดใหขอมูลที่สําคัญแกผูบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจเชิงนโยบายและผูที่เกี่ยวของในการพัฒนา
งานวิจัยเชิงคลินิก เศรษฐศาสตร และสังคมของวัคซีนปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในอนาคต 3
ประการ ไดแก
1. ควรพัฒนาและใหความสําคัญกับการวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหคําปรึกษากอนการใหวัคซีนฯ แก
ประชากรกลุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการเพิ่มหรือลดพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อ
ไวรัสเอชไอวีภายหลังไดรับวัคซีนฯ เพราะการศึกษานี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาปจจัยนี้มีความสําคัญ
ตอการพิจารณาประโยชน และความคุมคาของวัคซีนฯ ที่มีตอระบบสุขภาพและสังคมมากนอยเพียงใด
ตราบใดที่วัคซีนฯ ยังไมมีประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อไดถึงรอยละ 100
2. ควรใหความสําคัญกับการทดสอบประสิทธิผลและความเปนไปไดของการใชวัคซีนฯ สําหรับประชากร
ที่มีความเสี่ยงสูงมากกวาการใหวัคซีนฯ แกประชากรทั่วไป เพราะวัคซีนฯ ที่อยูในระหวางการพัฒนามี
แนวโนมใหประสิทธิผลในการปองกันการติดเชื้อต่ําและนาจะมีราคาสูง ซึ่งการศึกษานี้พบวาวัคซีนฯ ที่มี
คุณสมบัติดังกลาวจะมีความคุมคาก็ตอเมื่อใหกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงเทานั้น นอกจากนี้หากมีการ
ทดสอบประสิทธิผลกับประชากรกลุมทั่วไปอาจทําใหเกิดความยากลําบากในการประเมินประสิทธิผลและ
ความคุมคาในกรณีที่นํามาใชกับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงดังที่ระบุไวแลวในขอจํากัดของการศึกษา
อยางไรก็ตามการพัฒนาวัคซีนฯ ไมนิยมพัฒนาวัคซีนฯ เพื่อกลุมเสี่ยงสูงเปนการเฉพาะเนี่องจากมี
จํานวนกลุมเปาหมายนอยเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปซึ่งมีความเปนไปไดที่จะเปนกลุมเสี่ยงนอยกวา
3. ขอมูลราคาวัคซีนฯ ที่ไดจากการศึกษานี้ เปนราคาวัคซีนฯ ที่มีความคุมคา ภายใตสถานการณสมมติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของวัคซีนฯ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงของผูที่ไดรับวัคซีน
ซึ่งผูตัดสินใจเชิงนโยบายสามารถนําไปใชในการเจรจาตอรองกับบริษัทผูผลิตได
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ตารางแสดงคาความนาจะเปน (อุบัติการณ) ของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในประชากรทั่วไปอายุ 18-30 ป
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72.12
21.17 49.54
85.88
24.13 57.28 100.30
27.18 65.35 115.38
30.31 73.68 131.28
33.51 82.20 148.01
36.78 90.85 165.20
40.11 99.54 182.57
43.47 108.14 199.79
46.86 116.57 217.60

38

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568

กลุมประชากรทั่วไป
รอยละที่ลดลงของ
อัตราการใชถุงยางอนามัย
10
20
30
2.77
5.67
8.42
4.25
8.78
13.27
6.03
12.69 19.65
8.09
17.36 27.53
10.39 22.71 36.83
12.87 28.68 47.45
15.52 35.17 59.26
18.29 42.14 72.12
21.17 49.54 85.88
24.13 57.28 100.30
27.18 65.35 115.38
30.31 73.68 131.28
33.51 82.20 148.01
36.78 90.85 165.20
40.11 99.54 182.57
43.47 108.14 199.79
46.86 116.57 217.60

