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บทคัดย่อ

 ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขน�ดใหญ่ตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองเป็น
ม�ตรฐ�นในก�รรกัษ�และมปีระสทิธผิล ก�รศกึษ�นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษ�ต้นทนุอรรถประโยชน์ของก�รรกัษ�ผูป่้วยด้วย
ส�ยสวนหลอดเลอืดสมอง โดยก�รเกบ็ข้อมลูย้อนหลงัในผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัระยะเฉยีบพลนัในสถ�บนั
ประส�ทวิทย�ที่รักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง กับที่ได้รับย�ละล�ยล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ�ในปี พ.ศ. 2558-2563 
พบว่� ผู้ป่วยทั้งหมด 106 ร�ย รักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง 66 ร�ย กับรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือด
ดำ� 40 ร�ย มีต้นทุนรวมของก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองและก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� 
เท่�กับ 568,587 บ�ท และ 121,582 บ�ทต�มลำ�ดับ โดยผู้ป่วยทั้งเพศช�ยและหญิงที่รักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง
มผีลลพัธ์ท�งสขุภ�พในรูปของปีสุขภ�วะสงูกว่�ผูป่้วยทีร่กัษ�ด้วยย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอดเลอืดดำ� สำ�หรบัอตัร�ส่วนต้นทนุ
ประสิทธิผลส่วนเพิ่มของก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเพศช�ยเท่�กับ 99,184 บ�ท ต่อปีสุขภ�วะ และ
ในผู้ป่วยเพศหญิงเท่�กับ 82,715 บ�ท ต่อปีสุขภ�วะ สรุปผลการศึกษา:  ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ 
อดุตนัระยะเฉยีบพลนัด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองมคีว�มคุม้ค่�ทีค่ว�มเตม็ใจจ่�ยในบรบิทประเทศไทย 160,000 บ�ท ต่อ
ปีสุขภ�วะ

 ค�าส�าคัญ: ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง, ก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ�, โรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน, ต้นทุนอรรถประโยชน์
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Abstract
 The mechanical thrombectomy (MT) is the established standard and effective treatment for large 
vessel occluded stroke patients. This research aimed to analyze whether MT was cost-effective when 
compared with intravenous thrombolysis (IVT). This was a retrospective cohort study, reviewing medical 
records of acute ischemic stroke patients with large vessel occlusion during 2015-2020. The study includ-
ed 106 stroke patients treated with MT (n=66) versus IVT (n=40). The total cost of MT and IVT were es-
timated at 568,587 baht and 121,582 baht, respectively. Both male and female patients treated with MT 
had a greater quality-adjusted life years (QALYs) compared to those treated with IVT. The incremental 
cost-effectiveness ratios for male and female patients treated with MT were 99,184 and 82,715 baht per 
QALY gained, respectively. Conclusion: This study demonstrates that MT was cost-effective for treating 
acute ischemic stroke judging against the willingness to pay of 160,000 baht per QALY of Thailand.

 Keywords:  mechanical thrombectomy, intravenous thrombolysis, acute ischemic stroke, cost utility

ภูมิหลังและเหตุผล

โ รคหลอดเลือดสมอง (stroke) ก่อให้เกิดคว�มพิก�ร
และเป็นส�เหตุก�รต�ยอันดับต้นๆ ในผู้สูงอ�ยุ จ�ก

ก�รศึกษ�โดยก�รสำ�รวจในชุมชนเพื่อห�คว�มชุกของโรค
หลอดเลือดสมองและปัจจัยเสี่ยงในประช�กรไทยที่มีอ�ยุ 
45-80 ปี ใน 5 ภ�คของประเทศไทย โดยสำ�รวจในช่วงปี 
พ.ศ. 2547-2549 พบว่�ในประช�กรจำ�นวน 19,997 คน 
มี 379 คน เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือคิดเป็นคว�มชุก
ร้อยละ 1.88(1)  ในปี พ.ศ. 2557 สำ�นักโรคไม่ติดต่อ กรม
ควบคมุโรค ได้ร�ยง�นผูป่้วยต�ยด้วยโรคหลอดเลอืดสมอง 
25,114 คน จึงนับว่�เป็นปัญห�สำ�คัญของส�ธ�รณสุขไทย
 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีก�รรักษ�โรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตันโดยก�รให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอด
เลือดดำ�เป็นม�ตรฐ�นก�รรักษ�ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองท่ีเร่ิมมีอ�ก�รของโรคภ�ยใน 4 ชั่วโมงคร่ึง แต่ยังมี
ปัญห�ก�รเข้�ถึงย�ละล�ยล่ิมเลือดของผู้ป่วย ได้แก่ ก�ร
ม�ไม่ทันเวล� 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือมีข้อห้�มของก�รได้รับ
ย�ละล�ยลิ่มเลือด หรือได้รับย�ละล�ยลิ่มเลือดแล้วยังมี
อ�ก�รผิดปรกติอยู่
 ก�รรักษ�ผู ้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยก�รใส่
ส�ยสวนหลอดเลือดสมอง (mechanical thrombec-
tomy) ภ�ยใต้ก�รใช้เครื่องเอกซเรย์ซ่ึงเป็นก�รรักษ�ที่มี
ประสทิธผิลม�ก เป็นคว�มก้�วหน้�ของก�รรกัษ�โรคหลอด
เลอืดสมองตบีหรอือดุตนัระยะเฉยีบพลนัและเป็นม�ตรฐ�น
ในก�รรักษ�ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ(2-4)  ในปี ค.ศ. 
2015 ว�รส�ร New England Journal of Medicine ได้
ตีพิมพ์ผลง�นวิจัย 5 เรื่อง ที่เกี่ยวกับก�รรักษ�ผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเฉียบพลันด้วยส�ยสวน
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หลอดเลือดสมอง ได้แก่ MR CLEAN(5), ESCAPE(6), RE-
VASCAT(7), SWIFT PRIME(8), EXTEND-IA(9)  ซึ่งเป็นก�ร
รักษ�โดยใช้ส�ยสวนหลอดเลือดสมองร่วมกับต�ข่�ยขด
ลวด (stent retriever devices) พบว่�มีประสิทธิผลใน
ก�รเปิดหลอดเลือดสมองที่อุดตันได้ดีกว่�ก�รรักษ�ต�ม
ม�ตรฐ�นหรอืก�รให้ย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอดเลือดดำ�(2-4)

 จ�กง�นวิจัยของ Jeban G และคณะ(10) ทำ�ก�ร
ศึกษ�ในประเทศอังกฤษ พบว่�ต้นทุนของก�รรักษ�ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยย�
ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� 1 ร�ย ในกรอบเวล� 20 
ปี เท่�กบั 2,953 ดอลล�ร์ ซึง่น้อยกว่�ต้นทนุของก�รรกัษ�
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองซึ่งเท่�กับ 13,803 ดอลล�ร์ 
อย่�งไรก็ต�ม ปีสุขภ�วะของผู้ป่วยท่ีได้รับก�รรักษ�ด้วย
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองจะสงูกว่�ผูป่้วยท่ีได้รบัก�รรกัษ�
ด้วยย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอดเลอืดดำ�อยู ่1.05 ปีในกรอบ
เวล�ที่คำ�นวณ 20 ปี เนื่องจ�กกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองจะมีคว�มพิก�รน้อยกว่� มี
อัตร�ก�รรอดชีวิตม�กกว่� เมื่อคำ�นวณอัตร�ส่วนต้นทุน
ประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (incremental cost-effectiveness 
ratio: ICER) เท่�กบั 11,651 ดอลล�ร์ ต่อปีสขุภ�วะ ดังนัน้
ในก�รศึกษ�ดังกล่�วจึงสรุปได้ว่� ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวน
หลอดเลือดสมองมีประสิทธิผลและคว�มคุ้มค่�ซึ่งช่วยลด
คว�มพิก�ร ถึงแม้ในช่วงแรกของก�รรักษ�จะมีต้นทุนก�ร
รักษ�ที่ม�กกว่�ก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอด
เลือดดำ�
 นอกจ�กน้ีมีง�นวิจัยในประเทศอิต�ลีของ Matteo 
Ruggeri(11) และคณะ พบว่�ก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยส�ยสวน
หลอดเลอืดสมองร่วมกบัก�รให้ย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอด
เลือดดำ�ให้ผลก�รรักษ�ท่ีดีกว่�เมื่อเปรียบเทียบกับก�ร
รักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�เพียงอย่�ง
เดียวในกรอบระยะเวล�ก�รศึกษ� 5 ปี โดยต้นทุนรวม
ของก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองร่วมกบัก�รให้
ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�ต่อผู้ป่วย 1 ร�ย และ

ต้นทุนรวมของก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอด
เลือดดำ�เพียงอย่�งเดียวต่อผู้ป่วย 1 ร�ย เท่�กับ 13,414 
ยูโร และ 9,352 ยูโร ต�มลำ�ดับ ส่วนปีสุขภ�วะของผู้ป่วย
ที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองร่วมกับย�
ละล�ยล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ�และปีสุขภ�วะของผู้ป่วย
ที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�
เพียงอย่�งเดียวเท่�กับ 0.55 และ 0.17 ต�มลำ�ดับ เมื่อ
คำ�นวณอัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม เท่�กับ 
23,990 ยูโรต่อปีสุขภ�วะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่�ก�รรักษ�ด้วย
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองมีคว�มคุ้มค่�ในก�รรักษ�ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน
 อย่�งไรก็ต�ม สำ�หรับในประเทศไทยนั้น ก�รรักษ�
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองยังมีปัญห�ค่�ใช้จ่�ยที่
ใช้อุปกรณ์ท�งก�รแพทย์ท่ีมีร�ค�แพง สิทธิก�รรักษ�
บ�งอย่�งยังไม่ครอบคลุม ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ส�ม�รถ
จ่�ยค่�รักษ�ได้ ก�รศึกษ�นี้จึงวิเคร�ะห์ห�ข้อมูลต้นทุน
อรรถประโยชน์ของก�รรกัษ�ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบ
หรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง
เปรียบเทียบกับก�รรักษ�ด้วยก�รให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดใน
หลอดเลือดดำ� เพ่ือแสดงผลคว�มคุ้มค่�ของก�รรักษ�ผูป่้วย
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองในประเทศไทย

ระเบียบวิธีศึกษา

 ก�รศึกษ�นี้เป็นก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ 
(cost-utility analysis) โดยใช้แบบจำ�ลองท�งเศรษฐศ�สตร์ 
ทีเ่รยีกว่�แผนภมูกิ�รตัดสนิใจ (decision tree) ดังภ�พที ่1 
โดยวิเคร�ะห์เปรียบเทียบต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริก�ร
สุขภ�พ (healthcare provider perspective) และ
ประสิทธิผลในรูปแบบปีสุขภ�วะ (quality-adjusted life 
years: QALYs) ของก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลือด
สมองเปรียบเทียบกับก�รให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอด
เลือดดำ�

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2565



 i.v. rtPA = intravenous recombinant tissue plasminogen activator, mRS = modified Rankin scale

ภาพที่ 1  แบบก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน (decision tree)

 จ�กภ�พท่ี 1 แสดงท�งเลือกในก�รรักษ�ผู้ป่วยโรค
หลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัระยะเฉยีบพลนั ได้แก่ ก�ร
รักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับก�ร
รักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�เพียงอย่�ง
เดียว ซึ่งถือเป็นม�ตรฐ�นในก�รรักษ� หลังก�รรักษ�ผู้
ป่วยจะมีโอก�สเกิดผลลัพธ์ของก�รรักษ�ที่แตกต่�งกัน ซึ่ง
วัดด้วย modified Rankin scale (mRS) ที่ 3 เดือน ซึ่ง
บ่งบอกคว�มพิก�รในระดับที่ต่�งกัน
 ตัวแปรที่ใช้ในแบบจำ�ลองท�งเศรษฐศ�สตร์อ้�งอิง
ก�รเก็บข้อมูลย้อนหลังจ�กเวชระเบียนของผู ้ป่วยโรค
หลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัระยะเฉยีบพลนัของสถ�บนั

ประส�ทวิทย� โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนธันว�คม พ.ศ. 
2562 ถงึกรกฎ�คม พ.ศ. 2563 ก�รคดัเลอืกประช�กรกลุ่ม
ตัวอย่�งในก�รศกึษ�นีม้เีกณฑ์คดัเข้� (inclusion criteria) 
คอื เป็นกลุม่ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบหรอือดุตนัระยะ
เฉียบพลันโดยที่มีหลอดเลือด internal carotid artery, 
middle cerebral artery, basilar artery อุดตันและได้
รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ�เพียง
อย่�งเดียว และกลุ่มที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอด
เลือดสมองซึ่งอ�จจะได้หรือไม่ได้รับย�ละล�ยลิ่มเลือดใน
หลอดเลือดดำ� รวมถึงมีผลก�รติดต�มก�รรักษ�ในระยะ 
90 วัน ยกเว้นผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนระยะ 90 วัน
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 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในก�รวจิยั คอื 1) แบบเก็บข้อมลูต้นทนุ
ท�งก�รแพทย์ เก็บข้อมูลต้นทุนทั้งหมดของก�รรักษ�ด้วย
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองและย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอด
เลอืดดำ� ได้แก่ ต้นทุนค่�ลงทุน (capital cost) ได้แก่ ต้นทนุ
ด้�นอ�ค�รสถ�นที่ ต้นทุนด้�นครุภัณฑ์ อุปกรณ์-เครื่องมือ
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองและย�ละล�ยลิ่มเลือดฯ ต้นทุน
ค่�แรง (labor cost), ต้นทุนค่�วัสดุสิ้นเปลือง (material 
cost) ได้แก่ ต้นทุนค่�วัสดุต่อก�รตรวจ 1 ร�ย ต้นทุนค่�
ส�ธ�รณูปโภค เช่น ค่�นำ้�ประป� ค่�ไฟฟ้� และก�รเก็บ
ข้อมูลท�งด้�นต้นทุนจะเก็บข้อมูลจ�กแหล่งข้อมูลทุติย-
ภูมิด้�นก�รบริห�รของสถ�บันประส�ทวิทย� 2) แบบเก็บ
ข้อมลูผูป่้วยทีมี่ร�ยละเอยีดข้อมลูพืน้ฐ�น ปัจจยัเสีย่ง ข้อมลู
อ�ก�รท�งคลินิกและภ�พเอกซเรย์สมองต่�งๆ วิธีและ
ผลก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองและก�รให้ย�
ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� ผลก�รรักษ�โดยบันทึก
ข้อมลูท�งคลนิกิโดยประเมนิจ�ก mRS, NIHSS (National 
Institutes of Health stroke scale) ทัง้ก่อนและหลงัก�ร
รักษ�ที่ 3 เดือน ก�รเกิดโรคหลอดเลือดสมองซำ้� ก�รเสีย
ชีวิต และเก็บข้อมูลคุณภ�พชีวิต หลังให้ก�รรักษ�แล้วท่ี
ระยะ 3 เดือน โดยประเมินจ�ก EQ-5D-5L (Euro quality 
of life, 5 dimensions, 5 levels) จ�กนั้นจึงวิเคร�ะห์
ข้อมูลเพื่อวัดผลลัพธ์ ได้แก่ กิจวัตรประจำ�วัน คุณภ�พชีวิต 
คว�มพิก�ร จ�ก mRS, EQ-5D-5L อัตร�ก�รรอดชีพ โดย 
modified Rankin scale (mRS) คือ ก�รประเมินระดับ
คว�มพิก�รของผู้ป่วยหลังจ�กเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มี
คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 6 โดย mRS จำ�แนกได้ดังนี้ คะแนน 
0 = ไม่มีอ�ก�รผิดปกติ  คะแนน 1 = ไม่มีคว�มผิดปกติ
ที่รุนแรง ส�ม�รถทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ต�มปกติทุกอย่�ง  
คะแนน 2 = มีคว�มผิดปกติเล็กน้อย ส�ม�รถทำ�กิจวัตร
ประจำ�วันได้เกือบทุกอย่�ง  คะแนน 3 = มีคว�มผิดปกติ
พอควร ต้องก�รคนอื่นช่วยในก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วันบ�ง
อย่�งแต่ยงัส�ม�รถเดนิเองได้โดยไม่ต้องมคีนช่วย  คะแนน 
4 = มีคว�มผิดปกติม�ก ต้องก�รคว�มช่วยเหลือทั้งก�รทำ�
กจิวตัรประจำ�วนัและก�รเดนิ  คะแนน 5 = มคีว�มผดิปกติ

รุนแรง นอนติดเตียง ไม่ส�ม�รถทำ�กิจวัตรประจำ�วันเองได้ 
ต้องก�รก�รดูแลอย่�งใกล้ชิด  คะแนน 6 = เสียชีวิต ส่วน 
NIHSS คือ ก�รประเมินคว�มรุนแรงของอ�ก�รของโรค
หลอดเลือดสมอง มีคะแนน 0-42 คะแนน 0 ปกติ คะแนน
ม�กขึน้ต�มคว�มรนุแรงของโรค ซ่ึง mRS และ NIHSS เป็น
ค่�ก�รประเมินท�งคลินิกทั้งก่อนและหลังรักษ�ที่ใช้เป็น
ม�ตรฐ�นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง mRS ที่เพิ่มม�ก
ขึ้นมีผลกับปีชีวิตรอดที่ลดลง(12)

ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจำาลองทางเศรษฐศาสตรป์ระกอบ

ไปด้วย

 ประสทิธผิลของก�รรกัษ�ผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง
ตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลือด
สมองเปรียบเทียบก�รให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือด
ดำ�เพียงอย่�งเดียว ได้แก่ สัดส่วนของ mRS ที่ 3 เดือนของ
ผูป่้วยซึง่เป็นผลลพัธ์จ�กก�รรกัษ�ของแต่ละท�งเลอืกซึง่ได้
ม�จ�กก�รเก็บข้อมูลจริงดังที่กล่�วข้�งต้น
 ต้นทุน พิจ�รณ�จ�กมุมมองของผู ้ให้บริก�รจึง
ครอบคลุมเฉพ�ะต้นทุนท�งตรงด้�นก�รแพทย์ (direct 
medical cost) ในก�รรักษ�ผู้ป่วยเมื่อมีอ�ก�รโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันในก�รรักษ�ด้วย
ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� หรือส�ยสวนหลอด
เลอืดสมอง ร่วมกบัค่�รกัษ�ทีเ่กดิจ�กก�รนอนโรงพย�บ�ล
คร้ังเดียวเท่�นัน้ ไม่ได้รวมค่�รักษ�อืน่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วง
เวล�ถัดม� เช่น ค่�ก�ยภ�พบำ�บัด ค่�ก�รรักษ�ที่เกิดจ�ก
ภ�วะแทรกซ้อนหลังก�รเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อดุตนัซำ�้ในครัง้ต่อม� และใช้ข้อมลูต้นทนุร่วม (joint cost) 
ได้แก่ ต้นทุนจ�กฝ่�ยธุรก�รต่�งๆ ที่ให้ก�รรักษ�กับผู้ป่วย 
โดยปกติแล้วต้นทุนร่วมนี้จะถูกแบ่งสรรให้แก่หน่วยต้นทุน
ต่�งๆ ซ่ึงจะคิดเป็นร้อยละ 20 ของข้อมูลต้นทุนท�งตรง 
ซึง่ถือว่�เป็นต้นทนุในมมุมองของผูใ้ห้บรกิ�ร ซึง่จดุประสงค์
ทีเ่กบ็เฉพ�ะข้อมลูต้นทนุท�งตรงเพือ่ทีจ่ะให้เหน็ประโยชน์
และคว�มคุม้ค่�จ�กก�รรักษ�โรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอื
อุดตันระยะเฉียบพลันจ�กส�ยสวนหลอดเลือดสมองอย่�ง
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แท้จริง ทั้งน้ี ข้อมูลต้นทุนได้จ�กก�รเก็บข้อมูลจริงโดย
แบบเก็บข้อมูลต้นทุนท�งก�รแพทย์ ข้อมูลต้นทุนทั้งหมด
ในอดีตถูกปรับให้เป็นค่�เงินในปีที่วิเคร�ะห์ (พ.ศ. 2564) 
ด้วยดัชนีร�ค�ผู้บริโภคกระทรวงพ�ณิชย์ และก�รศึกษ�นี้
ทำ�ก�รปรับค่�ของต้นทนุทีเ่กดิขึน้ในช่วงเวล�ทีแ่ตกต่�งกนั
ให้เป็นมูลค่�ปัจจุบัน โดยใช้อัตร�ลดเท่�กับ 3% ต่อปี
 ค่าอรรถประโยชน์ (utility index) ของผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันหลังได้ติดต�มก�รรักษ�ที่ 
3 เดือน ในแต่ละระดับคว�มพิก�รจำ�แนกต�ม mRS ได้
จ�กก�รสอบถ�มผู้ป่วย โดยใช้แบบสอบถ�ม EQ-5D-5L 
ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ คือ ก�รเคลื่อนไหว ก�รดูแลตนเอง 
กิจกรรมที่ทำ�เป็นประจำ� คว�มเจ็บปวด คว�มไม่สุขสบ�ย 
คว�มวิตกกังวล และคว�มซึมเศร้�
 ปีทีม่ชีวีติรอด (life year) ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืด
สมองตีบหรืออุดตันในแต่ละระดับคว�มพิก�รจำ�แนกต�ม 
mRS และเพศ ได้จ�กก�รศึกษ�ของ Robert MS. และ 
คณะ(12) กล่�วคือ ผู้ป่วยเพศช�ยที่มีอ�ก�รโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตันจะมีปีท่ีมีชีวิตรอด เป็น 20, 19, 16, 
13, 9, 7 และ 0 ปี ต�มระดับคว�มพิก�ร mRS 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6 ต�มลำ�ดับ ในขณะที่ผู้ป่วยเพศหญิงที่มีอ�ก�รโรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันจะมีปีที่มีชีวิตรอด 24, 22, 
18, 14, 10, 7 และ 0 ปี ต�มลำ�ดับ
 ปีสขุภาวะ (quality-adjusted life year: QALY) 
ของผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัได้จ�กก�รนำ�
ค่�อรรถประโยชน์ของแต่ละระดับคว�มพิก�รจำ�แนกโดย 
mRS และวิธีก�รรักษ�ท่ีได้จ�กก�รเก็บข้อมูลจริงของก�ร
ศึกษ�นี้คูณกับปีที่มีชีวิตรอด ในแต่ละระดับคว�มพิก�ร
 ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของก�รรักษ� 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง เปรียบเทียบกับก�รรักษ�
ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� จะแสดงผลด้วย
อัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (incremental 
cost-effectiveness ratio: ICER) ดังสมก�รต่อไปนี้
 ICER = (C2 – C1)/ (E2 – E1)

 C1 = ต้นทุนของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยย�ละล�ยลิ่ม
เลือดในหลอดเลือดดำ�
 C2 = ต้นทุนของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยส�ยสวนหลอด
เลือดสมอง
 E1 = จำ�นวนปีสุขภ�วะของผู้ป่วยท่ีรักษ�ด้วยย�
ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�
 E2 =  จำ�นวนปีสุขภ�วะของผู้ป่วยที่รักษ�ด้วยส�ย
สวนหลอดเลือดสมอง
 เกณฑ์ก�รพิจ�รณ�คว�มคุ้มค่�ท�งก�รแพทย์ของ
ประเทศไทยทีก่ำ�หนดโดยคณะอนกุรรมก�รพฒัน�บญัชยี�
หลกัแห่งช�ต ิเท่�กบั 160,000 บ�ท ต่อปีสขุภ�วะทีเ่พิม่ขึน้
       ก�รวเิคร�ะห์คว�มไม่แน่นอน (uncertainty analysis)
 ก�รศึกษ�นี้ยังทำ�ก�รวิเคร�ะห์คว�มไม่แน่นอน (un-
certainty analysis) ใช้วิธีก�รวิเคร�ะห์คว�มไวท�งเดียว 
(one-way sensitivity analysis) และก�รวิเคร�ะห์คว�ม
ไวแบบอ�ศัยคว�มน่�จะเป็น (probabilistic sensitivity 
analysis: PSA) เพือ่จดัก�รกบัคว�มไม่แน่นอนของตวัแปร
ต่�งๆ ที่ใช้ในแบบจำ�ลอง ร�ยละเอียดดังต่อไปนี้
 วิธีก�รวิเคร�ะห์คว�มไวท�งเดียว (one-way sensi-
tivity analysis) ในก�รศกึษ�นีท้ำ�ก�รเปล่ียนแปลงค่�ของ
ตวัแปรทลีะตวั โดยมุ่งเน้นข้อมลูตัวแปรทีม่คีว�มไม่แน่นอน 
ได้แก่ ค่�รักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง ค่�รักษ�ที่
เกิดจ�กก�รให้ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�และค่�
อรรถประโยชน์ทีเ่กดิจ�กก�รรกัษ�และระดบัคว�มพกิ�รท่ี
แตกต่�งกันและแสดงในรูปของกร�ฟ tornado diagram 
สำ�หรับก�รวเิคร�ะห์คว�มไม่แน่นอน ด้วยวธิ ีprobabilistic 
sensitivity analysis ทำ�โดยก�รสุ่มค่�ตัวแปรท้ังหมดที่
ใช้ในแบบจำ�ลองพร้อมกันหล�ยๆ ตัวแปร และแสดงผล
ก�รศึกษ�โดยกร�ฟ cost-effectiveness acceptability 
curve แสดงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งโอก�สคว�มคุ้มค่�ของ
ก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองเปรียบเทยีบ
กับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� และ
เกณฑ์คว�มคุ้มค่�ท่ีคว�มเต็มใจจ่�ยต่อ 1 ปีสขุภ�วะทีเ่พิม่ขึน้
 ข้อมูลก�รวิจัยได้จัดเก็บเป็นฐ�นข้อมูล Microsoft 
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Access 2007 และดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์ท�งสถิติด้วย
โปรแกรม SPSS 16.0 โดยใช้สถิติเชิงพรรณน�และเปรียบ
เทียบปัจจัยต่�งๆ ระหว่�งกลุ่มโดยใช้ independent 
t-test, chi-square test
 การพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย ์
 โครงก�รวิจัยนี้ได้ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�ร
วจิยัและจริยธรรมก�รวจิยัในมนษุย์ สถ�บันประส�ทวิทย� 
เลขที่ใบอนุมัติ 009/2563

ผลการศึกษา

 ส่วนท่ี 1 ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนของก�รรักษ�ผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วย
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับก�รรักษ�ผู้ป่วย

โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยย�
ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�
 ข้อมูลก�รศึกษ�ต้นทุนของก�รรักษ�ผู ้ป ่วยโรค
หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ย
สวนหลอดเลือดสมอง กรอบระยะเวล�ก�รคำ�นวณต้นทุน 
ปีงบประม�ณ 2559-2563 ต้ังแต่เดือนตุล�คม 2558 จนถงึ
เดือนกรกฎ�คม 2563 ซึ่งมีผู้ป่วยม�รับก�รรักษ�ในช่วง
เวล�ดังกล่�วทั้งหมด 66 ร�ย และข้อมูลก�รศึกษ�ต้นทุน
ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะ
เฉียบพลันท่ีได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยล่ิมเลือดในหลอด
เลือดดำ� กรอบระยะเวล�ก�รคำ�นวณต้นทุน ปีงบประม�ณ 
2559-2562 ต้ังแต่เดือนตุล�คม 2558 จนถึงเดือนกนัย�ยน 
2562 ซ่ึงมผู้ีป่วยม�รับก�รรักษ�ในช่วงเวล�ดังกล่�วทัง้หมด 
40 ร�ย

ตารางที่ 1 ต้นทุนรวมของก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง และก�รรักษ�
ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�

  Mechanical thrombectomy Intravenous thrombolysis
  cost (baht/patient) cost (baht/patient)

ต้นทุนท�งตรง (direct cost)  
 ต้นทุนค่�แรง (labor cost, LC) 26,065.08 24,900.05
 ต้นทุนค่�ลงทุน (capital cost, CC) 268,356.74 13,336.73

ต้นทุนค่�วัสดุ (material cost, MC)  
 ต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง (recurrent cost) 8,783.89 294.88
     ต้นทุนวัสดุก�รแพทย์ (MC1) 154,726.52 -
     ต้นทุนค่�ย� (MC2) 405.79 37,557.00
     ต้นทุนก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�ร (MC3)                             1,180.00 900.00
     ต้นทุนวินิจฉัยท�งรังสี (MC4) 13,385.15 24,060.00
     ต้นทุนค่�ส�ธ�รณูปโภค (ไฟฟ้�) (MC5) 854.66 250.70
     ต้นทุนค่�ส�ธ�รณูปโภค (นำ้�ประป�) (MC6) 64.26 18.85

  รวมต้นทุนค่�วัสดุ (total material cost) 179,400.27 63,081.43

รวมต้นทุนท�งตรง (total direct cost) 473,822.09 101,318.20

ต้นทุนท�งอ้อม* 94,764.41 20,263.64

ต้นทุนรวม (total cost) 568,586.50 121,581.84

หม�ยเหตุ  * ต้นทุนท�งอ้อม (indirect cost) ได้แก่ ต้นทุนจ�กฝ่�ยธุรก�รต่�ง ๆ ที่ให้ก�รรักษ�กับผู้ป่วย โดยปกติแล้วต้นทุนร่วมนี้จะถูกแบ่งสรรให้แก่หน่วย
ต้นทุนต่�ง ๆ ซึ่งจะคิดเป็นร้อยละ 20 ของข้อมูลต้นทุนท�งตรง ซึ่งถือว่�เป็นต้นทุนในมุมมองของผู้ให้บริก�ร
CC = capital cost, LC = labor cost, MC = material cost
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 ต้นทุนรวมในก�รศึกษ�นี้เป็นต้นทุนก�รรักษ�ผู้ป่วย
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง และก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วย
ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� ต่อผู้ป่วย 1 ร�ย โดย
คำ�นวณจ�กต้นทนุท�งตรงและต้นทนุร่วม ทัง้หมดของก�ร
รักษ� ต้นทุนรวมของก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือด
สมอง และก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือด
ดำ� เท่�กับ 568,587 บ�ท และ 121,582 บ�ท ต่อผู้ป่วย 
1 ร�ย ต�มลำ�ดับ ซ่ึงต้นทุนรวมของก�รรักษ�ทั้งสองวิธี
นั้นมีค่�เท่�กันทั้งในผู้ป่วยเพศช�ยและเพศหญิง ดังแสดง
ในต�ร�งที่ 1 เมื่อคำ�นวณต้นทุนโดยคิดมูลค่�เป็นบ�ทในปี 
พ.ศ. 2564 พบว่�ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ
หรอือดุตนัระยะเฉยีบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองมี

ต้นทุน 565,566 บ�ทต่อร�ยผู้ป่วย ส่วนก�รรักษ�ด้วยย�
ละล�ยล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ�มต้ีนทุน 122,215 บ�ทต่อ
ร�ยผู้ป่วย
 ส่วนที่ 2 ประสิทธิผลของก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวน
หลอดเลือดสมองและก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดใน
หลอดเลือดดำ�
 ข้อมลูทัว่ไปของผูป่้วยทีร่กัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือด
สมองทั้งหมด 66 ร�ย เป็นผู้ป่วยช�ยร้อยละ 62.1 อ�ยุ
เฉลี่ย 61.50 ± 16.3 ปี ส่วนก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยย�ละล�ย
ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�ทั้งหมด 40 ร�ย เป็นผู้ป่วยช�ย
ร้อยละ 52.5 อ�ยุเฉลี่ย 65.08 ± 14.36 ปี

ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไปและผลของก�รรักษ�ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือด
สมองและรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�

  Variable Mechanical thrombectomy Intravenous thrombolysis p-value
   n=66 n=40  

Age (years), mean ± SD  61.50 ± 16.30 65.08 ± 14.36 0.582

Male, n (%)  41 (62.1) 21 (52.5) 0.417

Medical history     
 Diabetes mellitus, n (%) 14 (21.2) 12 (30.7) 0.608
 Hypertension, n (%)  50 (75.8) 38 (95.0) 0.012
 Hyperlipidemia, n (%) 53 (80.3) 36 (90.0) 0.315
 Atrial fibrillation, n (%) 37 (56.1) 17 (42.5) 0.406
 Coronary disease, n (%) 4 (6.1) 6 (15.0) 0.378
 Prior stroke / TIA, n (%) 11 (16.7) 11 (27.5) 0.072

Baseline clinical characteristics     
 NIHSS, mean ± SD  16.39 ± 6.13 15.35 ± 5.47 0.430
 mRS, median (Q1-Q3) 5.00 (5.00-5.00) 4.50 (4.00-5.00) < 0.001

Clinical outcomes post-treatment     
mRS at 3 months median (Q1-Q3) 2.00 (0.00-5.00) 4.00 (1.25-5.00) 0.097
mRS 0-1 ที่ 3 เดือน, n (%)  31 (47.0%) 10 (25.0%) 0.027
 mRS 0  22 (33.3%) 4 (10.0%) 0.093
 mRS 1  9 (13.6%) 6 (15.0%)  
 mRS 2  4 (6.1%) 4 (10.0%)  
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ตารางท่ี 2  ขอ้มลูทัว่ไปและผลของก�รรกัษ�ในผู้ปว่ยโรคหลอดเลอืดสมองตบีหรอือดุตนัระยะเฉียบพลนัทีไ่ดร้บัก�รรกัษ�ดว้ยส�ยสวนหลอดเลอืดสมอง
และรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� (ต่อ)

  Variable Mechanical thrombectomy Intravenous thrombolysis p-value
   n=66 n=40  

 mRS 3  2 (3.0%) 3 (7.5%)   

    mRS 4  9 (13.6%) 9 (22.5%)   

    mRS 5  10 (15.2%) 10 (25.0%)   

   mRS 6  10 (15.2%) 4 (10.0%)   

 Symptomatic ICH (type II), n (%) 12 (18.2) 9 (22.5) 0.621

 Recurrent ischemic stroke, n (%) 1 (1.5) 1 (2.5) 1.000

 Dead, n (%)  10 (15.2) 4 (10.0) 0.328

EQ-5D-5L utility index score     

 at 3 months, median (Q1-Q3) 0.796 (-0.124-0.992) -0.117 (-0.283-0.735) < 0.001

EQ-5D-5L utility index score at 3 months     

 mRS 0  1.000 (0.968-1.000) 0.893 (0.844-0.979) 0.035

 mRS 1  0.836 (0.763-0.914) 0.766 (0.731-0.796) 0.117

 mRS 2  0.714 (0.654-0.737) 0.692 (0.642-0.781) 0.770

 mRS 3  0.079 (-0.56-0.214) -0.056 (-0.103-0.621) 0.767

 mRS 4  -0.132 (-0.235- (-0.056)) -0.212 (-0.283-(-0.132)) 0.165

 mRS 5  -0.259 (-0.283- (-0.192)) -0.283 (-0.283-(-0.283)) 0.036

 mRS 6  0  0  -

EQ-5D-5L visual analog scale     

 at 3 months, median (IQR) 80.00 (30.00-95.00) 25 (10-78.75) 0.001

Length of stay in stroke unit 7 (4-9.3) 10 (7-13.8) < 0.001

EQ-5D-5L = Euro quality of life – 5 dimensions – 5 levels, CH = intracerebral hemorrhage, IQR = interquartile range, mRS = modified Rankin 
scale, NIHSS = National Institutes of Health stroke scale, Q = quartile, SD = standard deviation, TIA = transient ischemic attack

 เมื่อติดต�มอ�ก�รหลังก�รรักษ�ที่ 3 เดือน พบว่� 

ผูป่้วยทีไ่ด้รับก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมอง มค่ี� 

mRS ที่ 3 เดือนดีขึ้น มีค่�เท่�กับ 2 (quartile 1-3, Q1-

Q3, 0.00-5.00) ส่วนผู้ป่วยทีไ่ด้รบัก�รรกัษ�ด้วยย�ละล�ย

ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� มีค่� mRS ที่ 3 เดือน เท่�กับ 

4 (1.25-5.00) นอกจ�กนี้จำ�นวนผู้ป่วยที่รักษ�ด้วยส�ย

สวนหลอดเลือดสมองที่มีค่� mRS 0-1 ที่ 3 เดือน เท่�กับ 

ร้อยละ 47 ซึ่งม�กกว่�จำ�นวนผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ด้วย

ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�อย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถติทิีม่ ีmRS 0-1 ท่ี 3 เดอืน เท่�กับร้อยละ 25, OR 2.657, 

95% CI 1.120-6.302, p = 0.027 ดังนัน้ จะเหน็ได้ว่�กลุม่

ผูป่้วยทีไ่ด้รับก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองให้ผล
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ก�รรกัษ�ท�งคลนิกิที ่3 เดอืน ดกีว่�กลุม่ผูป่้วยทีไ่ด้รับก�ร

รักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�อย่�งชัดเจน

ส่วนที่ 3 ผลก�รศึกษ�ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ 

และอัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มต่อปีสุขภ�วะ

 จ�กก�รเก็บข้อมูลสัมภ�ษณ์คุณภ�พชีวิตของผู้ป่วย 

โดยใช้เครื่องมือ EQ-5D-5L พบว่�ที่ 3 เดือนหลังก�รรักษ� 

ผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองมีค่�

อรรถประโยชน์ (utility index) เฉลี่ยเท่�กับ 0.796 ซึ่ง

สะท้อนคุณภ�พชีวิตท่ีดีกว่�ผู้ป่วยท่ีได้รับก�รรักษ�ด้วย

ย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�ที่มีค่�อรรถประโยชน์

เฉลีย่เท่�กบั -0.117 อย่�งมนียัสำ�คญัท�งสถิต ิ(p < 0.001) 

และเมื่อจำ�แนกต�มระดับของคว�มพิก�รโดยใช้ mRS พบ

ว่�ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองกับก�รให้ย�

ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�พบว่� ค่�อรรถประโยชน์

ในแต่ละดบัคว�มพกิ�รที ่mRS 0 ถงึ 6 ไม่ได้มคีว�มแตกต่�ง

กัน (ต�ร�งที่ 3) แต่สิ่งที่ทำ�ให้ต่�งกันเกิดจ�กก�รมีจำ�นวน 

ผูป่้วยทีมี่คว�มพกิ�รน้อยในอตัร�ส่วนท่ีม�กกว่�ในกลุม่ทีไ่ด้

รบัก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมอง ในขณะทีผู่ป่้วย

ท่ีได้รบัก�รรกัษ�ด้วยย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอดเลอืดดำ�มี

อัตร�ส่วนของจำ�นวนผู้ป่วยท่ีมีคว�มพิก�รม�กกว่� (mRS 

ที่ 3 เดือน ในต�ร�งที่ 2)

 จ�กต�ร�งที่ 4 เมื่อคำ�นวณต้นทุนโดยคิดมูลค่�เป็น

บ�ทในปี พ.ศ. 2564 และวิเคร�ะห์ประสิทธิผลในรูปของ

ปีสุขภ�วะ (QALYs) พบว่�ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอด

เลือดสมองมีต้นทุน 565,566 บ�ทต่อร�ยผู้ป่วย สำ�หรับ

ค่�ปีสขุภ�วะ (QALYs) ของผูป่้วยทีไ่ด้รบัก�รรกัษ�ด้วยส�ย

สวนหลอดเลือดสมองเพศช�ยและเพศหญิงจ�กก�รศึกษ�

นี้เท่�กับ 8.93 ปี และ 10.63 ปี ต�มลำ�ดับ ส่วนค่�ปีสุข

ภ�วะ (QALYs) ของผู้ป่วยท่ีได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ย

ลิม่เลอืดในหลอดเลอืดดำ�ทัง้เพศช�ยและเพศหญิงจ�กก�ร

ศึกษ�นี้เท่�กับ 4.46 ปี และ 5.28 ปี ต�มลำ�ดับ เมื่อได้มี

ก�รปรับอ�ยุเฉลี่ยของแต่ละระดับคว�มพิก�รด้วยข้อมูล

ของ Robert MS. และคณะ(12) ดงันัน้ผลต่�งของปีสขุภ�วะ 

(incremental QALY) ของผูป่้วยทีไ่ด้รับก�รรกัษ�ด้วยส�ย

สวนหลอดเลือดสมองเพศช�ยและเพศหญิงเปรียบเทียบ

กบัก�รได้รบัย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอดเลอืดดำ�เพยีงอย่�ง

เดียว อยู่ที่ 4.47 และ 5.36 ต�มลำ�ดับ (ต�ร�งที่ 4)

ตารางที่ 3 ค่�อรรถประโยชน์ในแต่ละระดับของ  mRS ที่ 3 เดือน ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้รับก�ร
รักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองและที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�

mRS at 3 months Utility of mechanical thrombectomy Utility of intravenous thrombolysis

0  1.000 0.893

1  0.836 0.766

2  0.714 0.692

3  0.079 -0.056

4  -0.132 -0.212

5  -0.259 -0.283

6  0 0

mRS = modified Rankin scale
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 ถึงแม้ต้นทุนรวมของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยส�ยสวน
หลอดเลือดสมองจะสูงกว่�ก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยย�ละล�ย
ล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ� แต่เมื่อพิจ�รณ�จ�กปีสุขภ�วะ 
(QALYs) ของก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองทั้ง
ในผู้ป่วยเพศช�ยและผู้ป่วยเพศหญิง พบว่� มีค่�ม�กกว่�
ปีสุขภ�วะ (QALYs) ของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยย�ละล�ยลิ่ม
เลือดในหลอดเลือดดำ�ทั้งเพศช�ยและเพศหญิง เม่ือนำ�ม�
คำ�นวณในอัตร�ส่วนต้นทุนประสทิธผิลส่วนเพิม่ (ICER) ของ
ก�รรกัษ�ผูป่้วยด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองเปรยีบเทียบ
กับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� ใน 
ผูป่้วยเพศช�ยจะได้เท่�กบั 99,184 บ�ทต่อปีสขุภ�วะ ส่วน
อัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (ICER) ในผู้ป่วยเพศ
หญงิทีไ่ด้รบัก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองเปรยีบ
เทยีบกับก�รรกัษ�ด้วยย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอดเลอืดดำ�
เท่�กับ 82,715 บ�ทต่อปีสุขภ�วะ ซึ่งหม�ยถึงก�รรักษ�
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง ต้องจ่�ยเงินเพิ่มเฉลี่ย 
99,184 บ�ทในผู้ป่วยเพศช�ย และ 82,715 บ�ทในผู้ป่วย
เพศหญิงเพื่อให้มีปีสุขภ�วะเพิ่มขึ้น 1 ปี เมื่อเปรียบเทียบ
กับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� ดัง
นัน้ก�รรกัษ�ผูป่้วยด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองจงึจดัเป็น
เทคโนโลยีที่มีคว�มคุ้มค่� เพร�ะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ต้นทุน

ตำ่�กว่�เกณฑ์คว�มคุ้มค่� 160,000 บ�ทต่อปีสุขภ�วะ (ย�
หรือเทคโนโลยีใดที่ใช้ต้นทุนตำ่�กว่�เกณฑ์ 160,000 บ�ท
ต่อปีสุขภ�วะ จัดว่�เป็นย�หรือเทคโนโลยีที่มีคว�มคุ้มค่�)
ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มไวแบบอ�ศัยคว�มน่�จะเป็น แสดง
ผลสำ�หรบัก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองในผูป่้วย
เพศช�ยแสดงดังภ�พท่ี 2 และในผู้ป่วยเพศหญิงดังภ�พที่ 
3 ซึ่งเมื่อพิจ�รณ�ที่เกณฑ์คว�มคุ้มค่� 160,000 บ�ทต่อ
ปีสุขภ�วะ พบว่�ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยเพศช�ย มีโอก�สเป็นท�งเลือกที่มีคว�มคุ้มค่�อยู่
ที่ร้อยละ 98 และก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง
ในผู้ป่วยเพศหญิง โอก�สเป็นท�งเลือกที่มีคว�มคุ้มค่�อยู่
ที่ร้อยละ 100
 จ�กก�รศึกษ�ได้วิเคร�ะห์คว�มไวแบบ one-way 
sensitivity analysis ด้วย tornado diagram ของค่�
อัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพ่ิม (ICER)  สำ�หรับ
ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะ
เฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองเปรียบเทียบกับ
ก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยย�ละล�ยล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ� 
(ภ�พที่ 4) พบว่�ตัวแปรท่ีมีผลต่อคว�มไวของอัตร�ส่วน
ต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพ่ิม (ICER) ม�กท่ีสุด คือ ต้นทุน
ของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง รองลง
ม�คอื ต้นทนุของก�รรกัษ�ด้วยย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอด

ตารางที่ 4  ผลก�รวิเคร�ะห์ต้นทุน ประสิทธิผล และอัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่มต่อปีสุขภ�วะ

Treatment Total cost Cost variance Quality-adjusted Incremental  ICER, 
 (baht) (baht) life year (QALYs)  QALYs (baht/QALY)
   (year)  (year) 

Mechanical thrombectomy
 Male 565,566 443,351 8.93 4.47 99,184
 Female 565,566 443,351 10.63 5.36 82,715

Intravenous thrombolysis
 Male 122,215 443,351 4.46 - -
 Female 122,215 443,351 5.28 - -

ICER = incremental cost-effectiveness ratio, QALYs = quality-adjusted life years
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ภาพที่ 2 ผลก�รวิเคร�ะห์  probability sensitivity analysis แสดงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเกณฑ์คว�มคุ้มค่�และระดับคว�มคุ้มค่�ของ
ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันในผู้ป่วยเพศช�ย

QALY = quality-adjusted life year

QALY = quality-adjusted life year

ภาพที่ 3 ผลก�รวิเคร�ะห์  probabilistic sensitivity analysis แสดงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเกณฑ์คว�มคุ้มค่�และระดับคว�มคุ้มค่�ของ
ก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันในผู้ป่วยเพศหญิง
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ICER = incremental cost-effectiveness ratio, mRS = modified Rankin scale, MT = mechanical thrombectomy, rtPA = recom-
binant tissue plasminogen activator

ภาพที่ 4 Tornado diagram แสดงก�รวิเคร�ะห์คว�มไวของ ICER ด้วยวิธี one-way sensitivity analysis สำ�หรับก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วย
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองและก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�

เลือดดำ� และอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยท่ีได้รับย�ละล�ย
ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�ท่ีมี mRS เท่�กับ 3 (utility of 
rt-PA patients) เป็นตัวแปรลำ�ดับท่ี 3 ท่ีมีผลต่อคว�มไว
ของอัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (ICER) 

วิจารณ์และข้อยุติ

 ยังไม่มีก�รศึกษ�ท่ีวิเคร�ะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์
ของก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน
ระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองก่อนหน้�นี้
ในประเทศไทย มีแต่ข้อมูลในต่�งประเทศที่แสดงถึงคว�ม
คุ้มค่�ในท�งเศรษฐศ�สตร์ของก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอด
เลือดสมองจำ�นวนหนึ่ง(10,11)

 กลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือด
สมองให้ผลก�รรกัษ�ท�งคลนิกิที ่3 เดอืน ดกีว่�กลุม่ผูป่้วย

ที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�
โดยประเมินจ�ก mRS ที่ 3 เดือน ถึงแม้ว่�ข้อมูลพื้นฐ�น
บ�งอย่�งของกลุม่ตวัอย่�งจะแตกต่�งกัน ได้แก่ mRS ก่อน
ให้ของกลุม่ตัวอย่�งทีใ่ห้ก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือด
สมองจะมรีะดบัคว�มพกิ�รทีม่�กกว่�กลุม่ตวัอย่�งทีใ่ห้ก�ร
รักษ�เฉพ�ะย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� แต่เมื่อได้
รับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองแล้ว ทำ�ให้มี
คณุภ�พชวีติ และอ�ก�รท�งคลินกิทีดี่กว่�เมือ่ติดต�มกลุม่
ตัวอย่�งทั้งสองกลุ่มหลังก�รรักษ�ที่ 3 เดือน
 จ�กก�รศึกษ�นี้ต้นทุนรวมของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วย
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองมีค่�เฉลี่ยเท่�กับ 565,566 บ�ท 
โดยต้นทุนรวมจะเพิ่มขึ้นต�มร�ค�ค่�อุปกรณ์ส�ยสวน
หลอดเลือดสมอง ซึ่งต้นทุนรวมของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วย
ส�ยสวนหลอดเลือดสมองจะสูงกว่�ต้นทุนรวมของก�ร
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รักษ�ผู้ป่วยด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ� โดยที่
ต้นทุนรวมของก�รรักษ�ผู้ป่วยด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดใน
หลอดเลือดดำ�อยู่ที่ 122,215 บ�ท มีผลต่�งของต้นทุนอยู่
ที่ 443,351 บ�ท ซึ่งต้นทุนรวมนี้เป็นก�รเก็บข้อมูลของ 
ผู้ป่วยที่สถ�บันประส�ทวิทย�เพียงแห่งเดียว อ�จจะมี
ต้นทุนรวมที่อ�จจะม�กหรือน้อยกว่�เมื่อเทียบกับข้อมูล
จ�กโรงพย�บ�ลอื่น
 ผู ้ป ่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะ
เฉียบพลนัทีไ่ด้รบัก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองมี
ค่�อรรถประโยชน์ เฉล่ียเท่�กับ 0.796 ซึง่มีคณุภ�พชวีติทีด่ี
กว่�ผู้ป่วยทีไ่ด้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิม่เลอืดในหลอด
เลือดดำ�ที่มีค่�อรรถประโยชน์เฉลี่ยเท่�กับ -0.117 อย่�งมี
นยัสำ�คัญท�งสถติ ิ(p < 0.001) และค่�ปีสขุภ�วะ (QALYs) 
ของผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง
ในเพศช�ยและเพศหญิงจ�กก�รศึกษ�นี้เท่�กับ 8.93 ปี 
และ 10.63 ปี ต�มลำ�ดับ ส่วนค่�ปีสุขภ�วะ (QALYs) ของ 
ผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอด
เลือดดำ�ทั้งเพศช�ยและเพศหญิงจ�กก�รศึกษ�นี้เท่�กับ 
4.46 ปี และ 5.27 ปี ต�มลำ�ดับ  ซึ่งน้อยกว่�เมื่อเปรียบ
เทยีบกบัผูป่้วยทีร่กัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมองทัง้ใน
เพศช�ยและเพศหญิง
 ในส่วนของอัตร�ส่วนต้นทุนประสิทธิผลส่วนเพิ่ม 
(ICER) ในผู้ป่วยเพศช�ย จะได้เท่�กับ 99,184 บ�ทต่อ
ปีสุขภ�วะและเพ่ิม 4.47 QALYs ส่วนอัตร�ส่วนต้นทุน
ประสิทธิผลส่วนเพิ่ม (ICER) ในผู้ป่วยเพศหญิงจะเท่�กับ 
82,715 บ�ทต่อปีสุขภ�วะและเพิ่ม 5.36 QALYs ซึ่งค่�
อัตร�ส่วนต้นทนุประสทิธผิลส่วนเพิม่ (ICER) ท้ังในเพศช�ย
และเพศหญงิน้อยกว่� 160,000 บ�ทต่อปีสขุภ�วะ และผล
ก�รวเิคร�ะห์คว�มไวแบบอ�ศยัคว�มน่�จะเป็น  พบว่�ก�ร
รักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเพศช�ย มี
โอก�สเป็นท�งเลือกที่มีคว�มคุ้มค่�อยู่ที่ร้อยละ 98 และ
ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยเพศหญิง 
โอก�สเป็นท�งเลือกที่มีคว�มคุ้มค่�อยู่ที่ร้อยละ 100
 ผลสรุปจ�กก�รศึกษ�พบว่�ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวน

หลอดเลือดสมองมีคว�มคุ้มค่�ในท�งเศรษฐศ�สตร์ ถึงแม้
ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองจะมีต้นทุนรวมสูง
กว่�ก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ� แต่
ประสิทธิผลในด้�นปีสุขภ�วะของก�รรักษ�ด้วยส�ยสวน
หลอดเลือดสมองดีกว่�ก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิม่เลอืดใน
หลอดเลือดดำ�

ข้อเสนอแนะ

 1. ข้อมูลจ�กก�รศึกษ�นี้อ�จนำ�ไปประกอบก�ร
พิจ�รณ�ในส่วนชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภ�พ
ถ้วนหน้�ในอน�คตสำ�หรับก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันด้วยส�ยสวนหลอด
เลือดสมอง ให้ผู้ป่วยได้มีโอก�สเข้�ถึงก�รรักษ�ได้ม�กขึ้น
ซึง่เป็นม�ตรฐ�นในก�รรกัษ�ทีเ่ป็นทีย่อมรบัทัง้ในประเทศ
และต่�งประเทศ ส�ม�รถลดระยะเวล�ในก�รนอนรกัษ�ใน
โรงพย�บ�ล ลดภ�วะคว�มพิก�รของผู้ป่วยได้อย่�งชัดเจน
 2. ถงึแม้ว่�ในปี พ.ศ. 2564 จะมโีรงพย�บ�ลรฐัหล�ย
แห่ง และโรงพย�บ�ลเอกชนส่วนหนึ่งท่ีมีศักยภ�พในก�ร
ให้ก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมองได้ แต่ยังไม่
กระจ�ยไปทุกจังหวัด เนื่องจ�กยังมีแพทย์รังสีร่วมรักษ�
ระบบประส�ทและพย�บ�ลรังสีจำ�นวนยังไม่ม�กพอ แต่
ปัจจุบันท�งโรงพย�บ�ลในคณะแพทยศ�สตร์ต่�งๆ ได้เร่ง
ให้มีก�รเพิ่มก�รผลิตแพทย์เฉพ�ะท�งด้�นนี้อย่�งต่อเนื่อง
และในอน�คตมีโอก�สท่ีจะส�ม�รถกระจ�ยก�รรักษ�ให้
ครอบคลมุได้ม�กข้ึน ในส่วนของเครือ่งมอืและอปุกรณ์ส�ย
สวนหลอดเลือดสมองท่ีมีร�ค�แพงเป็นอุปสรรคที่ทำ�ให้ผู้
ป่วยไม่ส�ม�รถเข้�ถึงก�รรักษ�ได้
 3. ปัจจุบันมีแนวท�งม�ตรฐ�นก�รรักษ�โรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันโดยใช้ส�ยสวน
หลอดเลือดสมองที่จัดทำ�ขึ้นทั้งในต่�งประเทศและใน
ประเทศไทย(3) ซ่ึงจัดทำ�โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวช�ญจ�ก
สม�คมประส�ทวิทย�ร่วมกับสม�คมโรคหลอดเลือดสมอง
แห่งประเทศไทย ร�ชวิทย�ลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
และสม�คมรังสีร่วมรักษ�ระบบประส�ทแห่งประเทศไทย 
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โดยแนวท�งนี้เป็นที่ยอมรับและใช้ในเวชปฏิบัติ ดังนั้น
ในเวชปฏิบัติก�รทำ�ก�รรักษ�ต�มแนวท�งนี้จะเพิ่ม
ประสิทธิภ�พในก�รรักษ� ให้ผลก�รรักษ�ที่ดี และลด
ภ�วะแทรกซ้อนจ�กก�รรักษ�ได้ อีกทั้งก�รให้ย�ละล�ย
ล่ิมเลือดในหลอดเลือดดำ�ยังคงเป็นม�ตรฐ�นในก�รรักษ�
โรคหลอดเลือดสมองทีม่อี�ก�รใน 4.5 ชัว่โมงห�กไม่มภี�วะ
แทรกซ้อนและห�กพบว่�เป็นโรคหลอดเลอืดสมองเส้นใหญ่
อดุตัน ควรทีจ่ะให้ก�รรกัษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลอืดสมอง
ร่วมด้วยต่อไปอย่�งรวดเร็ว
 4. ก�รศึกษ�น้ี เป็นก�รศึกษ�ในมุมมองของผู ้ให้
บริก�ร (healthcare provider) ควรจะมีก�รศึกษ�ต่อใน
มุมมองของผู้ให้บริก�รร่วมกับผู้รับบริก�รหรือมุมมองท�ง
สังคมต่อไป

ข้อจำากัดของการศึกษา

  ก�รศึกษ�นี้เป็นข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันที่ได้ม�จ�ก
สถ�บันประส�ทวิทย�เท่�นั้น เป็นผู้ป่วยที่ได้รับก�รรักษ�
ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง 66 ร�ย และข้อมูลจ�กผู้
ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลัน
ที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�
จำ�นวน 40 ร�ย จำ�นวนผู้ป่วยในก�รศึกษ�ท่ีมีโรคหลอด
เลือดสมองเส้นใหญ่อุดตันที่ได้รับก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ย
ลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�เพียงอย่�งเดียวมีจำ�นวนไม่ม�ก 
เพร�ะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นม� สถ�บันประส�ท
วิทย�ได้ให้ก�รรักษ�ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือด
ดำ�ร่วมกับก�รรักษ�ด้วยส�ยสวนหลอดเลือดสมอง ทำ�ให้
จำ�นวนผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดสมองเส้นใหญ่อุดตันที่รักษ�
ด้วยย�ละล�ยลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ�เพียงอย่�งเดียวจึง
มีจำ�นวนน้อยม�ก ทำ�ให้ข้อมูลพื้นฐ�นของตัวอย่�งมีคว�ม
แตกต่�งกัน ดังต�ร�งท่ี 2 ในส่วนของคว�มดันโลหิตสูง 
และ mRS ในกลุ่มตัวอย่�ง 2 กลุ่ม และข้อมูลต้นทุนรวม
ที่นำ�ม�ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ในก�รศึกษ�นี้อ�จจะม�กหรือ
น้อยกว่�ต้นทุนรวมของโรงพย�บ�ลอื่น อย่�งไรก็ต�มควร

มีก�รศึกษ�เพิ่มเติมต่อไปกับหล�ยๆ โรงพย�บ�ลเพื่อให้
ได้ข้อมูลท่ีม�กขึ้นและนำ�ผลก�รศึกษ�ไปใช้ประโยชน์ต่อ
ไป นอกจ�กนีใ้นอน�คตอ�จนำ�ข้อมลูส่วนนีไ้ปทำ�ก�รศกึษ�
ต่อยอดในด้�นผลท�งคลนิกิของวธิกี�รรกัษ�และวเิคร�ะห์
ต้นทุนรวมซึ่งจะมีกลุ่มตัวอย่�งที่ม�กขึ้น
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