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52352304 : สาขาวิชาการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นสาธารณสุข 

คาํสาํคญั :  โรคคอพอกตาโปน/ตน้ทุนอรรถประโยชน์ดา้นสุขภาพ/EQ-5D  

  วลีรัตน์  วงษเ์กษม : ตน้ทุนอรรถประโยชน์ของการใชย้าตา้นไทรอยดฮ์อร์โมน

เปรียบเทียบกบัการใชส้ารไอโอดีนกมัมนัตรังสีในการรักษาผูป่้วยโรคคอพอกตาโปน.   

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ภก.อ.ดร.สุรสิทธ์ิ  ลอ้จิตรอาํนวย.  96 หนา้. 

 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาตน้ทุนอรรถประโยชน์และตน้ทุนประสิทธิผลของการ

ใชย้าตา้นไทรอยดเ์ปรียบเทียบกบัการใชส้ารไอโอดีนกมัมนัตรังสีในผูป่้วยโรคคอพอกตาโปนท่ีมา

รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลดาํเนินสะดวก เก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนโดยใชแ้บบเก็บขอ้มูลและจาก

ฐานขอ้มูลตน้ทุนของโรงพยาบาลดาํเนินสะดวก รวบรวมขอ้มูลอรรถประโยชน์ของผูป่้วยโดยใช้

แบบประเมินอรรถประโยชน์ EQ-5D ระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2555 

จาํนวนทั้งส้ิน 114 ราย เป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บยาตา้นไทรอยด ์80 ราย และผูป่้วยท่ีไดรั้บสารไอโอดีน

กมัมนัตรังสี 34 ราย วิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย มธัยฐาน ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าอรรถประโยชน์ดว้ยสถิติ independent t-test  

 ผลการศึกษาพบว่าต้นทุนรวมของผูป่้วยท่ีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไทรอยด์เท่ากับ 

7,110.39 + 3,311.43 บาท และผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยสารไอโอดีนกมัมนัตรังสีเท่ากบั 

11,335.00 +  3,806.71 บาท ค่าอรรถประโยชน์ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยยาตา้นไทรอยด ์มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.675 + 0.225  ค่าอรรถประโยชน์ของผูป่้วยท่ีไดรั้บการรักษาดว้ยสารไอโอดีน

กมัมนัตรังสีพบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.754 + 0.184 (p-value=0.072) ตน้ทุนอรรถประโยชน์ของ

ผูป่้วยท่ีได้รับการรักษาด้วยยาต้านไทรอยด์ต ํ่ ากว่าการรักษาด้วยสารไอโอดีนกัมมันตรังสี 

(10,533.91 และ 15,033.16 บาทตามลาํดบั) ตน้ทุนประสิทธิผลของการรักษาดว้ยยาตา้นไทรอยดสู์ง

กวา่การรักษาดว้ยสารไอโอดีนกมัมนัตรังสี  (888.80  และ 435.96 บาทตามลาํดบั) อตัราส่วนตน้ทุน

ต่อประสิทธิผลส่วนเพิ่มของการรักษาผูป่้วยโรคคอพอกตาโปนด้วยสารไอโอดีนกัมมนัตรังสี

เปรียบเทียบกบัยาตา้นไทรอยด์ มีค่าเท่ากบั 53,476.08 บาท ต่อปีสุขภาวะท่ีเพิ่มข้ึน 1 หน่วย และ 

เท่ากบั 234.70 บาท ต่อจาํนวนผูป่้วยโรคคอพอกตาโปนท่ีรักษาหายเพิ่มข้ึน 1 คน 
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52352304 : MAJOR : CONSUMER PROTECTION IN PUBLIC HEALTH 
KEY WORD :  GRAVES' DISEASE/COST-UTILITY/EQ-5D 
 VALEERAT  VONGKASEM : COST UTILITY ANALYSIS OF ANTI - THYROID DRUG 
AND RADIOACTIVE IODINE IN GRAVES' DISEASE PATIENT. 
 THESIS ADVISOR :  SURASIT LOCHID-AMNUAY,Ph.D. 96 pp. 
 
 

The objective of this cross-sectional study was to compared cost-utility and cost-
effectiveness of anti-thyroid drug (ATD) and radioactive iodine (RAI) in Graves' disease 
patients at Damnoensaduak hospital Ratchaburi, Thailand. Population in this study was all 
patients who diagnosis for Graves' disease during September, 2011 to January, 2012. Totally, 
there were 114 of Graves' disease patients; 80 patients were treated with anti-thyroid drug 
and 34 patients were treated with radioactive iodine. Data corrected by using questionnaire 
and hospital electronic database. The utility was measured by using the EuroQol (EQ-5D) in 
Thai version and effectiveness was measured from remission rate. The data were analyzed 
by descriptive statistics including percentage, mean, median, standard deviation, and by 
inferential statistics, independent t-test.   
 The Result: Total cost of ATD patient and RAI patient were 7,110.39 + 3,311.43 and 
11,335.00 + 3,806.71 Bath respectively. The utility of ATD patient and RAI patient were 0.675 
+ 0.225 and 0.754 + 0.184 respectively (p-value=0.072). The cost-utility of ATD patient was 
less than RAI patient (10,533.91 and 15,033.16 Baht respectively). The cost-effectiveness of 
ATD patient was higher than RAI patient (888.80 and 435.96 Baht respectively). Incremental 
cost-effectiveness ratio (ICER) of quality-adjusted life years (QALYs) is 53,476.08 Bath and 
incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of remission is 234.70 Baht.  
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กติติกรรมประกาศ 

 
 โครงการวิจัยการศึกษาตน้ทุนอรรถประโยชน์ของการใช้ยาตา้นไทรอยด์ฮอร์โมน

เปรียบเทียบกบัการใชไ้อโอดีนสารกมัมนัตรังสีในการรักษาผูป่้วยโรคคอพอกตาโปน สามารถ

ดาํเนินการจนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาเอ้ือเฟ้ือจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆเป็น

อยา่งดี ผูว้ิจยัจึงใคร่ท่ีจะขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี ไดแ้ก่ อดีตท่านผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลดาํเนิน

สะดวก นายแพทยสุ์รัติ เล็กอุทยั ท่ีอนุญาตให้เก็บขอ้มูลจากผูป่้วยโรคคอพอกตาโปน นายแพทย์

พิศาล ชุ่มช่ืน ท่ีช่วยทบทวนเวชระเบียนผูป่้วย และผูท่ี้มีส่วนร่วมทุกท่าน ท่ีให้ความช่วยเหลือใน

การเก็บขอ้มูลผูป่้วยโรคคอพอกตาโปนจนครบ และ ภก.อาจารย ์ดร.สุรสิทธ์ิ ลอ้จิตรอาํนวย ท่ี

ปรึกษาโครงการวิจยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีให้คาํปรึกษาแนะนาํทาํใหโ้ครงการวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วง

ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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