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Objective : The aim of this study was to systematically review published studies that evaluated the
cost-effectiveness of influenza vaccination in preventing influenza and its complications.
Material and method : From the review of a total of 25 studies on the influenza vaccine and studies
comparing the efficacies of trivalent and quadrivalent influenza vaccines.
Results : Ten studies, most have found the influenza vaccine to be effective in reducing hospitalization
costs both at the individual and societal level.
Conclusion : Quadrivalent influenza vaccine has been more effectiveness than trivalent vaccine in disease
prevention and control. In the context of constrain recourse, quadrivalent influenza vaccine is the vaccine of
choice for prevention and control influenza out-break.
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การวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
และการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีน
เปรียบเทียบระหว่าง และ สายพันธุ ์ ตังแต่ปี
สาธนี งามสง่า พ.บ, วท.ม. (การวิจยั และการจัดการด้านสุขภาพ)
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วัตถุประสงค์ : จุดประสงค์ของการทบทวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบเพือศึกษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพ
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในการป้ องกันการเกิดโรคไขห้ วัดใหญ่และผลกระทบทีเกิดขึน
วัสดุและวิธีการ : จากการสืบค้นเกียวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ บทความ และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฉี ดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุแ์ ละ สายพันธุ ์ จํานวน บทความ
ผลการศึกษา : พบว่าส่ วนใหญ่การฉี ด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ทาํ ให้ประหยัดค่ าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาลทังในมุ มมองของ
ส่วนบุคคลและสังคม
สรุป : การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ ์ มีประสิทธิภาพในการป้ องกันควบคุมโรคได้ดีกว่า ดังนันในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
ทีจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรอย่างจํากัด หากต้องเลือกวัคซีน ควรเลือกฉี ดวัคซีนไขห้ วัดใหญ่ สายพันธุ ์ เพือป้ องกันโรคและ
ควบคุมโรคอันจะเป็ นประโยชน์สูงสุด
คําสําคัญ : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาต่อประสิทธิผล
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ฉีดวัคซีน ความปลอดภัยและประสิทธิผลจากวัคซีน14,15)
โรคไข้หวัดใหญ่เป็ นโรคติดต่อทางระบบทางเดิน เช่นผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนและผลกระทบทีอาจจะเกิดขึน
หายใจ ทีสามารถแพร่กระจายโรคได้งา่ ย ผ่านการไอ, จาม และ รวมทังค่ าใช้จ่ ายในการฉี ดวัคซีนและค่ าใช้จ่ายในการรักษา
สามารถติดต่อได้ทงจากคนสู
ั
่คน และจากสัตว์สู่คน ซึงนับเป็ น พยาบาลเมือเกิดภาวการณ์เจ็บป่ วยเกิดขึน(16) เช่น ค่าใช้จ่าย
ปัญหาสําคัญในระบบสาธารณสุข โดยในผู ท้ สุี ขภาพแข็งแรง ในการฉี ดวัคซีน ค่ ารักษาการติดเชือ ความสู ญเสียรายได้
เมือได้รบั เชือไข้หวัดใหญ่อาจจะหายป่ วยได้เอง แต่ในผู ป้ ่ วย ทีเกิดจากการขาดงาน
ในปัจจุบนั วัคซีนไข ้หวัดใหญ่มที งชนิ
ั ด สายพันธุ ์
เด็กอายุตากว่
ํ า ขวบ, ผู ป้ ่ วยสู งอายุ (อายุมากกว่า ปี )
และผู ้ป่ วยทีมีโรคเรือรังบางชนิด เช่น โรคทางเดินหายใจเรือรัง และ สายพันธุ ์ โดยในวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ชนิด สายพันธุ ์
หรือโรคหลอดเลือดหัวใจ การติดเชือไข้หวัดใหญ่สามารถเพิม ประกอบด้วยเชือไวรัสสายพันธุ ์ A จํานวน สายพันธุ ์ และ
ความเสียงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนและโรคทีรุนแรงตามมา สายพันธุ ์ B จํานวน สายพันธุ ์ ส่วนวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ชนิด
สายพันธุ ์ ประกอบด้วยเชือไวรัสสายพันธุ ์ A จํานวน
ได้เมือเทียบกับผู ป้ ่ วยทัวไป(1)
ในปี
ประเทศสหราชอาณาจักรพบผู ป้ ่ วย สายพันธุ ์ และสายพันธุ ์ B จํานวน สายพันธุ ์ โดยในแต่ละปี
จากโรคไข้หวัดใหญ่ จํานวน , - , , รายต่อปี องค์การอนามัยโลก (WHO) จะมีการสํารวจและเก็บข้อมูล
ทีมารับการรักษา และได้รบั การรักษาต่อเนืองในโรงพยาบาล การระบาดของเชือไวรัสไข้หวัดใหญ่ โดยจะนําข้อมูลทีได้มา
จํานวน , - , รายต่อปี และมีผูป้ ่ วยทีเสียชีวติ จาก กําหนดแนวทางการผลิตวัคซีนป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในปี
โรคไข้หวัดใหญ่ , - , รายต่อปี (2) ซึงมักพบการ ถัดไป(17-24)
ในการศึกษานี มุ่งเน้นการทบทวนวรรณกรรมอย่าง
ระบาดของโรคไข ้หวัดใหญ่ในช่วง - สัปดาห์ของฤดูหนาว(1)
โรคไข ้หวัดใหญ่ พบว่ามีการแพร่กระจายในมนุ ษย์ เป็ นระบบ (systematic review) ในเรืองการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ทังหมด สายพันธุ ์ คือ สายพันธุ ์ A, B และ C ซึงไข้หวัดใหญ่ ประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ โดยเทียบจาก
สายพันธุ ์ A และ B เป็ นสายพันธุท์ สามารถก่
ี
อให้เกิดอาการ ต้น ทุ นเชิ งประจักษ์ (Direct cost) และต้น ทุ นซ่ อนเร้น
ของโรครุ นแรงได้(1) นอกจากนี ไข้หวัดใหญ่ส ายพันธุ ์ A (Indirect cost) ในประเทศต่าง ๆ ทังมุมมองเชิงบุคคลและ
สามารถแบ่งแยกสายพันธุย์ ่อย โดยแยกตาม hemaggluti- สังคม โดยวัดความหนักเบาของโรค (burden of diseases)
nin (H) และ neuraminidase (N) antigens ซึงทําให้เกิด เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากการคํานวณจํานวนผู ป้ ่ วย
การเปลียนแปลงทีละเล็กทีละน้อยในการเกิดโรค (antigenic ทีปรับด้วยคุณภาพชีวติ (Quality Adjusted Life Year หรือ
drift) และสามารถทํา ให้เกิ ด การกลายพัน ธุ ์ อย่ างรุ นแรง QALY) และอัตราส่วนต้นทุนทีเพิมขึนต่อหน่วยประสิทธิภาพ
ในการเกิดโรคได้ (antigenic shift) จนกลายเป็ นโรคระบาด (Incremental cost-effectiveness ratio หรือ ICER)
(pandemic) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ B มีสายพันธุ ์หลัก คือ รวมถึงการวิเคราะห์ต ้นทุนประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนป้ องกัน
Victoria and Yamagata(3) อาการของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ ์ ไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบระหว่าง และ สายพันธุ ์ ตังแต่ปี
โดยผูจ้ ดั ทําหวังเป็ นอย่างยิงว่าการศึกษานีจะเป็ น
B คล า้ ยคลึงกับสายพันธุ ์ A(4) ซึ งภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง
ประโยชน์ในการจัดการบริหารวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพือป้ องกัน
สามารถเกิดได้ทงไข้หวั
ั ดใหญ่สายพันธุ ์ A และ B(5-7)
โรคไข้หวัด ใหญ่ ส ามารถควบคุ มได้โดยการฉี ด โรคอย่างเหมาะสมในอนาคต
วัคซีน ซึงการตัดสินใจของแต่ละบุคคลว่าควรจะฉี ดวัคซีน
หรื อไม่ ส่ งผลต่ อการควบคุ มโรคจากการฉี ด วัคซี น และ วิธีการศึกษา
ประสิ ทธิ ภ าพในการควบคุ ม โรค (8,9) การควบคุ ม โรคใน ระเบียบวิธวี ิจยั (Methods)
ประชากรทัวไปควรจะมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนจนทําให้เกิด
เป็ นรู ปแบบการทบทวนวรรณกรรมอย่ า งเป็ น
(10)
ภาวะภูมคิ ุม้ กันแบบกลุม่ (herd immunity threshold)
ระบบ (Systematic Review) ในเรื องการวิเ คราะห์เชิ ง
การตัดสินใจฉีดวัคซีนของบุคคลมี โดยทัวไปมุง่ เน้นไปทีปัจจัย เศรษฐกิจพิจารณาทังในด้านต้นทุนและผลประโยชน์ทจะได้รั
ี
บ
หลายอย่ างที เกี ยวข้อ งทั งความเสี ยงและผลดี จ ากการ โดยเปรียบเทียบทังในกรณี ทีฉี ดวัคซีน เปรียบเทียบกับการ
(11-13)
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ไม่ได้ฉีดวัคซีนและการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใน สายพันธุ ์
และ สายพันธุ ์ ซึงการศึกษานีมุ่งเน้นด้านการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ประสิทธิภาพ (Cost effectiveness analysis) ต้นทุนวัด
ในรู ปแบบของเงินทีใช้จ่ ายไป และประโยชน์ทีได้รบั จากการ
ฉี ดวัคซีน วัดจากหน่ วยสุขภาพและอรรถประโยชน์ดา้ นของ
สุขภาพ(25,26)
โดยพิจารณาในมุมมองต่าง ๆ (perspectives) เช่น
ระดับบุคคล, ครอบครัว, สังคม และผู ้ให้บริการ ต้นทุนวัดจาก
ทุนทีใช้จ่ายจริง (direct cost) และผลประโยชน์ทได้
ี รบั รวมถึง
ต้นทุนซ่อนเร้น (indirect cost) และผลประโยชน์ทได้
ี รบั เช่น
ค่าใช้จ่ายทีมารดาต้องสูญเสียไประหว่างมาดูแลบุตร ค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ทสูี ญเสียไปในการวินิจฉัยโรค
การประเมินด้านเศรษฐกิจของการฉี ดวัคซีนแบ่ง
เป็ น ระยะ
ระยะที พิ จ ารณาที ต้นทุ น และการรักษาโรค
ต้นทุนรวมถึงต้นทุนวัคซีน ต้นทุน โครงการในการรณรงค์
การฉี ดวัคซี น ต้น ทุน การรักษาผลข้างเคี ยงที เกิ ดจากการ
ฉีดวัคซีน ต้นทุนค่าเสียเวลา ต้นทุนในการเดินทางมารับวัคซีน
ในแต่ละครัง ต้นทุนในการรักษาโรคทังในผู ป้ ่ วยทีได้รบั และ
ไม่ได้รบั วัคซีน ในมุมมอง (perspective) ต่าง ๆ ทังต้นทุน
เชิงประจักษ์ (direct costs) ผ่านมุมมองของผูใ้ ห้บริการทาง
สาธารณสุข และต้นทุนซ่อนเร้น (indirect costs) ผ่านมุมมอง
ของผูป้ ่ วย ครอบครัว หรือสังคม
ระยะที พิจารณาผลประโยชน์ทได้
ี รบั ทัง มิติ
คือ
) ประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จที ได้ร ับจากการฉี ด
วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ โดยวัดจากค่ าใช้จ่ายทีจะเกิดขึน
หากเกิดโรคเปรียบเทียบระหว่างผู ป้ ่ วยทีฉี ดและไม่ฉีดวัคซีน
ป้ องกันไข้หวัดใหญ่
) ต้น ทุ น สุ ทธิ (the net present value)
พิจารณาจากความแตกต่ างของผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ
ทีได้รบั จากการฉีดวัคซีนและต้นทุนจากการฉี ดวัคซีน
) อัตราต้นทุนประสิทธิภาพ (the cost-effectiveness ratio) พิ จ ารณาจากสั ด ส่ ว นระหว่ างต้น ทุ น สุ ทธิ
(ความแตกต่างของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีได้รบั จากการ
ฉีดวัคซีนและต้นทุนจากการฉีดวัคซีน) และประสิทธิภาพทีเกิด
จากวัคซีนในรูปแบบของหน่ วยสุขภาวะ
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ยุทธศาสตร์การสืบค้นข้อมูล (Search strategy)
สืบค้นจากฐานข ้อมูล ฐาน คือ PubMed และ
SCOPUS ในช่วงปี
โดยพิจารณาจากการศึกษา
ทีเกียวข้องกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพของการฉี ด
วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ในประชากรทุกกลุ่ ม เช่ น เด็ก
ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยโรคเรือรัง และประชาชนปกติ โดยใช้คาํ สําคัญ
ในการสืบค้น คือ influenza vaccination, cost-effectiveness, human
เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
- เป็ นบทความทีตีพมิ พ์ภายในระยะเวลาไม่เกิน
ปี (ในช่วงปี
- )
- เกี ยวข้องกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิ ภาพ
ของการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ ในประชากรทุกกลุม่ เช่น
เด็ก ผูส้ ูงอายุ ผูป้ ่ วยโรคเรือรัง และประชาชนปกติ
- เกี ยวข้องกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิ ภาพ
ของการฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่เปรียบเทียบระหว่าง
และ สายพันธุ ์
- เป็ นงานวิจยั ทีเกียวข้องกับมนุ ษย์เท่านัน
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)
- บทความทีไม่เกี ยวข้องกับการวิเคราะห์ตน้ ทุน
ประสิ ทธิ ภ าพของการฉี ด วัค ซี น ป้ องกัน ไข้หวัด ใหญ่ ใน
ประชากรทุ กกลุ่ ม เช่ น เด็ ก ผู ้สู งอายุ ผู ป้ ่ วยโรคเรื อรัง
และประชาชนปกติ
- บทความที มี เฉพาะบทคัดย่ อและตี พิม พ์เป็ น
ภาษาอืน ๆ ทีนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บทความไม่มฉี บับเต็มเป็ นภาษาอังกฤษ
- บทความศึ ก ษาที ศึ ก ษาเกี ยวกั บ วัค ซี น อื น
นอกเหนือจากวัคซีนป้ องกันไขห้ วัดใหญ่
- บทความทีได้รบั การสนับสนุ นจากผู ผ้ ลิตบริษทั
ยา
- บทความศึ กษาที ศึ กษาเกี ยวกับวัคซีนป้ องกัน
ไข้หวัดใหญ่ทใช้
ี นอกเหนือจากการฉีดเขา้ กลา้ มเนือ

ผลการสืบค้นงานวิจยั
ผลการสืบค้นงานวิจยั ในเบืองต้น (คําค้น: influenza vaccine and cost effectiveness) พบว่าจากฐานข้อมูล
PubMed มีงานวิจยั ทีเกียวข้อง จํานวน
บทความ และ
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ซึงสอดคล ้องกับการศึกษาของ Chen S.-C et al.
ทีประเทศไต้หวันในปี เดียวกันซึงพบว่าการฉี ดวัคซีนป้ องกัน
โรคไข ้หวัดใหญ่ใช้ตน้ ทุนประมาณ US$10 ต่อคน ซึงสามารถ
ป้ องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมาก โดยเฉพาะในกลุ่ ม
เด็กอนุ บาล ช่วงฤดูหนาวการศึกษาของ Zhou L et al.(34) ในปี
ประเทศจีน กลุม่ เด็กอายุ เดือนถึง ปี ใน จังหวัด
คือ Shandong, Henan, Hunan, และ Sichuan พบว่า
ในเด็กอายุ - เดือน การรณรงค์ฉีดวัคซีนได้ประสิทธิภาพ
สามารถประหยัดต้นทุนค่ าใช้จ่ ายการรักษาพยาบาลได้มาก
โดยเฉพาะในจังหวัด Henan การศึ กษาของ Gregg M
ประเทศแคนาดาศึกษาในเด็กสุขภาพ
et al.(36) ในปี
แข็งแรง พบว่าต้นทุนของในกลุม่ เด็กทีได้รบั การรักษาค่าเฉลีย
$ . ส่วนในกลุม่ เด็กทีเป็ นกลุม่ ควบคุมมีค่าเฉลีย $ .
(แตกต่างกันถึง $ . ) ซึงเมือเปรียบเทียบอัตราส่วนต้นทุน
ทีเพิมขึนต่อหน่วยประสิทธิภาพ (Incremental cost-effectiveness ratio หรือ ICER) คือ $ . ($ . , $ . )
ต่ อหนึ งเคสที ป่ วยด้ว ยโรคไข้หวัด ใหญ่ การศึ ก ษาของ
ในประชากร
Baguelin M et al.(40) ทีประเทศอังกฤษ ปี
หลายกลุ่ ม ที เป็ นกลุ่ ม เสี ยงการติ ดเชื อไข้หวัดใหญ่ พบว่ า
กลุ่มเด็กอายุ - ปี เป็ นกลุ่มทีได้ประสิทธิภาพในการฉี ด
วัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่มากทีสุด การศึกษาของ Meeyai A
et al.(42) ปี
ในประเทศไทย พบว่าการฉีดวัคซีนไข ้หวัด
ใหญ่ ช นิ ด เชื อเป็ น (The live attenuated vaccine)
มีประสิทธิภาพมาก ซึงเมือเปรียบเทียบอัตราส่วนต้นทุนทีเพิม
ขึนต่อหน่วยประสิทธิภาพ (Incremental cost-effectiveness
ratio หรือ ICER) อยูร่ ะหว่าง , และ , ดอลลาร์ต่อ
จํ านวนผู ้ป่ วยที สู ญเสี ยไปจากพยาธิ ส ภาพ (Disability
Adjusted Life Year หรือ DALY) ซึงสอดคล ้องกับการศึกษา
ของ Smith K.J. et al. (44) เช่ น กัน แต่ การศึ กษาของ
Kittikraisak W et al.(49) ของประเทศไทย ในปี
ซึงเป็ น
การศึกษา cohort study ในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเด็ก
อายุ เดือน พบว่าไม่มปี ระสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนป้ องกัน
ไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว
การศึกษาเกียวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพ
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ในกลุม่ ผูส้ ูงอายุ อายุมากกว่า
ปี ข ึ นไป(37,39,47,48,51) จากการศึ กษาของ Newall AT
et al.(37) ประเทศออสเตรเลีย ปี , Hodgson D et al.(51)
ประเทศอังกฤษ ในปี
พบว่าการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัด
£

(28)

ใหญ่มปี ระสิทธิภาพ เมือเปรียบเทียบต้นทุนกับประสิทธิภาพ
จากการคํานวณจํานวนผู ้ป่ วยทีปรับด้วยคุณภาพชีวติ (Quality
Adjusted Life Year หรือ QALY) นอกจากนันการศึกษา
เกียวกับการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high-dose
trivalent influenza vaccine) ของ Chit A et al.(39)
ทีประเทศสหรัฐอเมริกา ปี
และ Becker DL et al.(47)
แคนาดา ปี
พบว่าการฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่
ขนาดสู ง (high-dose trivalent influenza vaccine) มี
ประสิทธิ ภาพมาก ประหยัดค่ าใช้จ่ ายในการรักษาพยาบาล
และลดการต้องนอนรับการรักษาในโรงพยาบาลได้
การศึกษาเกียวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพ
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุม่ หญิงตังครรภ์(46,50) ของ
Xu J et al.(46) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี
พบว่ามี
ประสิทธิภาพลดการติดเชือได้ ซึงสอดคล ้องกับการศึกษาของ
Orenstein EW et al.(50) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี
พบว่าอัตราต้นทุนต่อประสิทธิภาพได้ประโยชน์มากถึง $
(95 % UI: $105-$1425) ต่อจํานวนผู ป้ ่ วยทีสูญเสียไปจาก
พยาธิสภาพ (Disability Adjusted Life Year หรือ DALY)
การศึกษาเกียวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพ
การฉีดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู ป้ ่ วยโรคเรือรังและ
โรคติดเชื อต่ าง ๆ เช่น โรคเบาหวานชนิดที (29) และโรค
ปอดอักเสบ(35) การศึกษาของ Wang IK et al.(29) ประเทศ
ไต้หวัน ปี
ซึงศึกษาในผูป้ ่ วยสูงอายุทเป็ี นโรคเบาหวาน
พบว่ามีประสิทธิภาพมาก ซึงเมือเปรียบเทียบอัตราส่วนต้นทุน
ทีเพิมขึนต่อหน่วยประสิทธิภาพ (Incremental cost-effectiveness ratio หรือ ICER) อยูต่ ากว่
ํ า , ดอลลาร์ต่อ
จํานวนผู ้ป่ วยทีปรับด้วยคุณภาพชีวติ (Quality Adjusted Life
Year หรือ QALY)
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ น ระบบ
ประกอบด้วยมุมมองทังส่วนบุคคลหรือผูป้ ่ วยเอง(40), มุมมอง
ทางสัง คม (Societal perspective)(27-33,35-39,41-46,49-51)
และผู ใ้ ห้บริการทางสาธารณสุข (health care perspective)(28,31,40,48) รวมถึงมุมมองด้านนโยบายรัฐบาล(34) การฉี ด
วัค ซี น มี ประสิ ท ธิ ภ าพในการป้ องกัน การเกิ ด โรคและลด
ต้นทุนค่ าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ยกเว้นการศึกษาของ
Kittikraisak W et al.(49) ของประเทศไทย ในปี
ซึงเป็ นการศึกษา cohort study ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ของเด็กอายุ เดือน พบว่าไม่มปี ระสิทธิภาพในการฉีดวัคซีน
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ป้ องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าวซึงเป็ นการศึ กษาใน ตารางที การวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพการฉี ดวัคซีน
มุมมองด้านสังคม
ป้ องกันไข้หวัดใหญ่
โดยจากการทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ น ระบบ
เกียวกับการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิ ภาพของวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ เปรียบเทียบระหว่าง และ สายพันธุ(52-61)
์ (ตาราง
ที ) พบว่ามีการศึกษาการฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ทสอดคล
ี
้อง
จํา นวน บทความ พบว่ าการฉี ดวัค ซีน ไข้หวัด ใหญ่
สายพันธุ ์ มีประสิทธิภาพในการป้ องกันควบคุมโรคได้ดีกว่า
ดังนี การศึกษาของ You J.H.S et al.(52) ประเทศฮ่องกง
ปี
พบว่ าการฉี ดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ ์ ใน
ผูส้ ูงอายุได้ประสิทธิภาพมาก โดยกลุม่ อายุ - ปี สามารถ
ประหยัดต้นทุนการรักษาได้ถึง , ดอลลาร์และต่อ
จํานวนผู ้ป่ วยทีปรับด้วยคุณภาพชีวติ (Quality Adjusted Life
Year หรือ QALY) 22.8 QALYs และในกลุม่ อายุ มากกว่า
ปี สามารถประหยัดต้นทุ นการรักษาได้ถึ ง ,
ดอลลาร์และต่อจํานวนผู ้ป่ วยทีปรับด้วยคุณภาพชีวติ (Quality
Adjusted Life Year หรือ QALY) 27.3 QALYs การศึกษา
ของ Van Bellinghen LA et al.(54) ในประเทศสหราช
อาณาจักร ปี
เป็ นการศึกษาในผูป้ ่ วยกลุม่ เสียงพบว่าการ
ฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ สายพันธุ ์ สามารถลดผูป้ ่ วยติดเชือได้
, , ราย ลดผูป้ ่ วยทีต้องมาพบแพทย์ได้ , ราย
ลดโรคแทรกซ้อนจากการติดเชือ , ราย ลดการรับการ
รักษาในโรงพยาบาล , ราย และลดจํา นวนผู ้ป่ วย
เสียชีวติ จากโรคไข ้หวัดใหญ่ได้ถงึ , ราย จากการศึกษา
ของ You JH et al.(56) ประเทศฮ่องกง ปี
ในมุมมองทาง
สังคม (societal perspective) การฉี ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ ์มปี ระสิทธิภาพในการป้ องกันโรค ยกเว ้นในกลุ่ม
ช่ ว งอายุ 15–64 ปี แต่ในมุ มมองของบุคลากรการแพทย์
(healthcare provider’s perspective) พบว่าการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุม์ ปี ระสิทธิภาพในการป้ องกันโรคมาก
โดยเฉพาะในช่วงอายุ เดือน ถึง ปี และอายุมากกว่า ปี
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ตารางที การวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่เปรียบเทียบระหว่าง และ สายพันธุ ์
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การอภิปรายบทความ (Discussion)
ในแต่ ล ะปี มี ผู ้ติ ด เชื อไข้หวัด ใหญ่ จาํ นวนมาก
โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู ส้ ู งอายุและหญิงตังครรภ์ ซึ งมีผลทัง
ทางด้านสุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ และสังคม ทํา ให้ต อ้ งสู ญเสี ย
ค่ าใช้จ่ ายในการวิ นิ จ ฉั ยและรักษาพยาบาล รวมถึ ง การ
สูญเสียต้นทุนซ่อนเร้น เช่นการต้องหยุดงาน หรือหยุดเรียน
เป็ นต้น จากผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบการ
วิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่
ในกลุม่ ต่าง ๆ ทัง กลุม่ ได้แก่ ประชากรทัวไปโดยคิดอ้างอิง
จากข้อ มู ล ประชากรกลางปี (31,32,33,41) , กลุ่ มเด็ ก (27,28,30,
34,36,38,40,42,43,44,48,49,51)
, กลุม่ ผูส้ ูงอายุ อายุมากกว่า ปี ขนไป
ึ (37,
39,47,48,51)
, กลุ่มหญิงตังครรภ์(46,50) และกลุ่มผู ป้ ่ วยโรคเรือรัง
และโรคติดเชือต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวานชนิดที (29) และ
โรคปอดอักเสบ(35) พบว่าการฉีดวัคซีนป้ องกันโรคไข ้หวัดใหญ่
มี ประสิ ทธิ ภาพในการป้ องกัน ควบคุ มโรคได้ดี ยิ ง ยกเว น้
การศึกษาของ Kittikraisak W et al.(49) ของประเทศไทย
ในปี
ซึงเป็ นการศึกษา cohort study ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ของเด็กอายุ เดือน พบว่าไม่มีประสิทธิภาพ
ในการฉีดวัคซีนป้ องกันไข ้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึงเป็น
การศึกษาในมุมมองด้านสังคม ดังนันหากพิจารณาจากบริบท
ของประเทศไทยที มี การแพร่ กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่
อย่ างมาก ควรส่ งเสริมให้มีการฉี ด วัคซี นเพื อป้ องกัน และ
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในนโยบายเชิงรัฐบาล และเมือทําการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบเกี ยวกับการวิเ คราะห์
ต้นทุนประสิทธิภาพของวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ เปรียบเทียบระหว่าง
และ สายพันธุ(52-61)
์ (ตารางที ) พบว่ามีการศึกษาการ
ฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ทสอดคล
ี
้องจํานวน บทความ พบว่า
การฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ สายพันธุ ์ มีประสิทธิภาพในการ
ป้ องกันควบคุมโรคได้ดีกว่า ดังนันในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั
ทีจําเป็ นต้องใช้ทรัพยากรอย่างจํากัด หากต้องเลือกวัคซีน
ควรเลือกฉีดวัคซีนไข ้หวัดใหญ่ สายพันธุ ์ เพือป้ องกันโรค
และควบคุมโรค อันจะเป็ นประโยชน์สูงสุด

ข้อจํากัดในการศึกษา (Limitation)
การศึกษานี เป็ นการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ น
ระบบการวิเคราะห์ตน้ ทุนประสิทธิภาพการฉี ดวัคซีนป้ องกัน
ไข้หวัดใหญ่ และมีการเปรียบเทียบประเภทของวัคซีนไข้หวัด

Vol. 65 No. 1 January - April 2019

ใหญ่ระหว่าง และ สายพันธุ(52-61)
์ ซึงพบว่ามีประสิทธิภาพ
ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมือเทียบกับต้นทุนทังเชิงประจักษ์และ
ต้นทุนซ่อนเร้นได้ประสิทธิภาพมาก แต่ไม่ได้มีการศึกษาถึง
ความสามารถในการแบกรับค่ าใช้จ่ายและการยินยอมจ่ายค่ า
วัคซีน (willing to pay) ซึงจะเป็ นผลดีอย่างมากหากมีการ
ศึกษาว่าวัคซีนทีได้ประสิทธิภาพดีน ัน ประชาชนและผู ป้ ่ วย
กลุม่ เสียงมีความสามารถในการจ่ายเพือรับการรักษาการแพทย์
ในส่วนนีจริงหรือไม่
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