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บทนํา 
 ความผิดปกติแตกําเนิดเปนสาเหตุหนึ่งของความสูญเสียที่มาจากการเจ็บปวยหรือพิการของ
ประชากรโลก ในป ค.ศ. 2002 (Mathers and others, 2003) ในป 2001 เกือบรอยละ 20 ของการตายทั่วโลก
เปนการตายในกลุมเด็ก และรอยละ 99 ของการตายในเด็ก(0-14 ป)มาจากประเทศรายไดปานกลาง และ
รายไดต่ํา (low and middle income countries)1  ในจํานวนนี้เปนการตายจากความผิดปกติแตกําเนิดรอยละ 
3.7 ของการตายทั้งหมดในเด็กในกลุมประเทศรายไดปานกลาง และรายไดต่ํา  และรอยละ 20 ในกลุมประเทศ
รายไดสูง    ในดานของความสูญเสียปสุขภาวะของประชากรโลก ความผิดปกติแตกําเนิดกอใหเกิดความ
สูญเสียปสุขภาวะ (Disability Adjusted Life Years) ประมาณรอยละ1.8 ของ DALY ทั้งหมด  และเปนรอยละ 
5 ของการสูญเสียปสุขภาวะในกลุมเด็ก ในจํานวนนี้มากกวาครึ่ง มาจากการสูญเสียจากการตายกอนวัยอัน
ควร 
 เมื่อพิจารณาในภูมิภาค SEARO ที่มีอัตราตายระดับต่ําซึ่งไทยเปนสมาชิกอยูนั้น ความสูญเสียปสุข
ภาวะจากความผิดปกติแตกําเนิดในภูมิภาคนี้มีคารอยละ 1.9 ของ DALYทั้งหมดซึ่งสูงกวาคารวมของ
ประชากรโลกเล็กนอย และเปนรอยละ 7.5 เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะในกลุมเด็ก  โดยสาเหตุที่ทําใหสูญเสียมาก
ที่สุดคือโรคหัวใจพิการแตกําเนิดและกลุมอาการดาวน 

 การศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยป พ.ศ. 2542
2,3  พบวา กลุมโรคความ

ผิดปกติแตกําเนิดกอใหเกิดความสูญเสียปสุขภาวะรอยละ 2.3 และ 3.5 ในชายและหญิงตามลําดับ ซึ่งเปน
ความสูญเสียจากการตายกอนวัยอันควรรอยละ 65 และ 69 ในชายและหญิง และความสูญเสียจากการมีชีวิต
อยูดวยภาวะบกพรองทางสุขภาพ/พิการ รอยละ 35 และ 31 ในชายและหญิงตามลําดับ   
 แนวโนมของความชุกของทารกที่มีความพิการแตกําเนิดจากทารกที่คลอดในโรงพยาบาลในประเทศ
ไทย พบอุบัติการณของความพิการแตกําเนิดโดยรวมมีคาตั้งแตรอยละ  0.9 -2.4 4, , , , , 5 6 7 8 9 ซึ่งแนวโนมของ
การเกิดความผิดปกตินี้ยังไมมีขอมูลที่ชัดเจนเนื่องจากเปนการศึกษาในโรงพยาบาลและในเขตภูมิศาสตรที่
แตกตางกัน  ขณะที่แนวโนมการตายจากความผิดปกติแตกําเนิดในไทยจากรายงานสถิติสาธารณสุขพบวา

เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจาก 0.7 ในป 2544 เปน 1.2 ตอ 1,000 เกิดมีชีพในป2548
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 รายงานฉบับนี้เปนการนําเสนอผลการศึกษาการคาดประมาณปสุขภาวะที่สูญเสียไปในป 2547 จาก
ความผิดปกติแตกําเนิด ซึ่งผลการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากร
ไทยป พ.ศ. 2547 

ขอมูลและวิธีการ (Data and Method) 

 ดังที่ทราบโดยแพรหลาย ดัชนีปสุขภาวะที่ปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพ (Disability-Adjusted 
Life Years – DALYs) เปนการวัดสถานะสุขภาพของประชากรแบบองครวม ที่วัดภาวะการสูญเสียดาน
สุขภาพ หรือชองวางสุขภาพ (Health gap) ที่ประกอบดวย จํานวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร 

(YLL) รวมกับจํานวนปที่มีชีวิตอยูกับความบกพรองทางสุขภาพหรือความพิการ (YLD)
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DALY   =   YLL + YLD 

 
จํานวนปที่สูญเสียไปกอนวัยอันควร (Year of Life Lost--YLL) หรือ การตายกอนเวลาอันควร 

(Premature death) เปนองคประกอบหนึ่งของดัชนีวัดภาระโรคดานการตาย เปนการวัดที่อยูบนพ้ืนฐานของ
เวลาของชีวิตที่หายไปจากการตายกอนเวลาอันสมควร  
สูตรการคํานวณอยางงายคือ 

 YLL   =   N x L 
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           โดยที่ N  แทนจํานวนตาย และ L แทนอายุขัย/คาดเฉลี่ยรายอายุ (age-specific life expectancy) 
 
 องคประกอบสําคัญในการคาดประมาณจํานวนปที่สูญเสียเนื่องจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ 
(Years of Life Lost due to Disability – YLD) ไดแก อุบัติการณการเกิดโรคหรือความผิดปกติ (disability 
incidence) ระยะเวลาที่มีภาวะบกพรองทางสุขภาพนั้นๆ (disability duration) คาถวงน้ําหนักความพิการ 
(disability weight) และอายุที่เริ่มมีภาวะบกพรองทางสุขภาพ (age at onset) โดยสูตรพ้ืนฐานของ YLD คือ 
  YLD= I x L x DW 
 โดยที่ I แทนอุบัติการณของโรคหรือความผิดปกติ  
L แทนระยะเวลาเฉลี่ยของภาวะบกพรองทางสุขภาพ และ DW แทนคาถวงน้ําหนักความพิการ 

นิยามและการแบงกลุมโรค (Definition and Disease Categories)  

 การจัดกลุมโรคความผิดปกติแตกําเนิดในการศึกษานี้ใช โรคที่มีรหัส ICD10 Q00-Q999 โดยจําแนก
ลงไปเปนโรคตางๆดังตารางที่ 1 และมีนิยามของผลที่ตามมาหรือความพิการของโรค (sequelae) ในแตละ
โรคตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 การจําแนกกลุมโรคความผิดปกติแตกําเนิด 
โรค รหัส 
Spina bifida Q05-Q059                                     
Congenital heart disease Q20-Q289                                     
Cleft lip & Cleft palate Q35-Q379                                     
Down syndrome Q90-Q909                                     
Other chromosomal disorder Q91-Q99 
Other congenital anomalies Q00-Q049, Q06-Q189, Q30-Q349, 

Q38-Q899 
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ตารางที่ 2 นิยามของผลที่ตามมาหรือความพิการของโรค (sequelae) 
 
Cleft lip—cases 
 
 
Cleft palate—cases 
 
 
Down syndrome—cases 
 
Congenital heart anomalies—cases 
 
 
Spina bifida—cases 
 

 
Live-born cases, includes individuals who 
have had surgical correction 
 
Live-born cases, includes individuals who 
have had surgical correction 
 
Live-born cases with Down syndrome 
 
Live-born cases with major congenital 
malformations of the heart 
 
Live-born cases with spina bifida aperta 
(low, medium, or high level) 

 
การประมาณคา YLL 
 การประมาณคาปที่สูญเสียจากการตายกอนวัยอันควรไดจากจํานวนตายรายเพศ อายุที่ไดจากขอมูล
มรณบัตรในป พ.ศ. 2547 ปรับดวยขอมูลการศึกษาการสอบสวนสาเหตุการตายในป 2542 เชนเดียวกับ

การศึกษาภาระโรค พ.ศ. 2542
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 โดยเปรียบเทียบกับอายุขัยเฉล่ียจากตารางชีพWest level 26 ปรับดวย

อัตราลดทอน (discount rate) รอยละ 3
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การประมาณคา YLD 
 ตารางที่ 3 แสดง แหลงขอมูลท่ีใชทบทวนในการคาดประมาณคาความชุกและอุบัติการณ จากโรคใน
กลุมความผิดปกติแตกําเนิด โดยรายละเอียดที่มาของขอมูลอุบัติการณของโรค คาระยะเวลาที่อยูกับความ
บกพรองทางสุขภาพ (disability duration) และคาถวงน้ําหนักความพิการ (disability weight: DW) สําหรับ
การคาดประมาณจํานวนปที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากภาวะบกพรองทางสุขภาพ (YLD) ที่มีสาเหตุมาจากโรค
ตางๆ ในกลุมความผิดปกติแตกําเนิด อธิบายในสวนถัดไป 
ตารางที่ 3 แหลงขอมูลท่ีใชในการคาดประมาณคาความชุกและอุบัติการณ 

1 Spina bifida ขอมูลผูปวยใน ป 2547 

2 Congenital heart disease 
ฐานขอมูลทะเบียนการเกิดจาก สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร และกระทรวงมหาดไทย ป 2547 

3 Cleft palate and lip 
ขอมูลผูปวยใน ป 2547, และฐานขอมูลทะเบียนการเกิดจาก 
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และกระทรวงมหาดไทย ป 
2547 

4 Down syndrome การศึกษาของ พรสวรรค วสันต ป 2537 
5  Other chromosomal disorder การสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ ป 2545 
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ตารางที่ 4 คาถวงน้ําหนักความพิการ (Disability weight) 
โรค/ระดับความรุนแรงของความพิการ คาถวงน้ําหนักความ

พิการ 
ที่มา 

กระดูกสันหลังแยก 
ความผิดปกติของไขสันหลัง เกิดที่กนกบ (Sacral) 
ความผิดปกติของไขสันหลัง เกิดที่ชวงเอว 
(Lumbar) 
ความผิดปกติของไขสันหลัง เกิดที่ชวงอก 
(Thoracic) 

0.160 
 
0.500 
 
0.680 

เนเธอรแลนด 

หัวใจพิการแตกําเนิด 
หัวใจพิการแตกําเนิด-ไดรับการผาตัดแกไข 
หัวใจพิการแตกําเนิด-ไมไดรับการผาตัดแกไข 
 

0.323 GBD 

ปากแหวง เพดานโหว 
ปากแหวง-ไดรับการรักษา 
ปากแหวง-ไมไดรับการรักษา 
เพดานโหว-ไดรับการรักษา 
เพดานโหว-ไมไดรับการรักษา 

 
0.015 
0.231 
0.016 
0.098 

GBD 

กลุมอาการดาวน 
เด็กต่ํากวา 10 ป ที่มีความผิดปกติอื่นรวมดวยเด็ก
ต่ํากวา 10 ป ทีไ่มมีความผิดปกติอื่นรวมดวย 
ผูที่อายุ 10-39 ป 
ผูที่อายุ 40ปขึ้นไป  

 
0.690 
0.510 
0.350 
0.650 

เนเธอรแลนด 

ความผิดปกติจากโครโมโซมอื่นๆ 
ความพิการทางปญญาระดับเล็กนอย(mild) 
ความพิการทางปญญาระดับปานกลาง(moderate) 
ความพิการทางปญญาระดับรุนแรง(severe) 
ความพิการทางปญญาระดับประเมินยาก
(profound) 

 
0.290 
0.430 
0.820 
0.760 

เนเธอรแลนด 
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ผลการศึกษา 
ขอมูลอุบัติการณของโรคความผิดปกติแตกําเนิดจากฐานขอมูลการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลมีจํานวนต่ํา
กวาการประมาณคาของการศึกษาภาระโรคทั่วโลกในภูมิภาคเอเซียและหมูเกาะอื่นๆนอกเหนือจากจีนและ
อินเดีย (Global Burden of Diseases in Other Asia and Islands: GBD-OAI) ในทุกโรค  
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบอัตราผูปวยใน (ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ) กับการศึกษาอื่น 
โรค ฐานผูปวยในของ

ไทย ป 2547 
การศึกษาความ
ชุกในไทย 

GBD 

 ชาย หญิง   
กระดูกสันหลังแยก 0.13 0.14 - 0.5 
หัวใจพิการแตกําเนิด 2.7 2.7 0.76-2.7 5 
ดาวน 1.4 1.1 1.25 na 
ปากแหวงเพดานโหว 2.1 2.1 2.1 na 
ความผิดปกติจากโครโมโซมอื่นๆ 4.2 3.6 - na  
 การที่ตัวเลขต่ํากวาการประมาณของการศึกษาระดับโลกอยางมาก อาจเนื่องจากขอมูลผูปวยในที่มี
เปนขอมูลของโรงพยาบาลของรัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนใหญ และการวินิจฉัยอาจจะมีความ
ลาชา นอกจากนั้นอาจจะมีผูปวยจํานวนมากที่ไมไดรับการรักษาที่ตองนอนพักในโรงพยาบาล 
 
กระดูกสันหลังแยก (Spina bifida) 

เนื่องจากจํานวนเด็กในกลุมอายุ 0-4 ป ที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอันเกิดจากความผิดปกติ
ของไขสันหลังในประเทศไทย ที่ไดรับรายงานมีตัวเลขที่นอยกวาตัวเลขอุบัติการณจากการ คาดประมาณใน
ภูมิภาคโดย GBD-OAI และอุบัติการณในประเทศออสเตรเลียประมาณ 3-5 เทา อันอาจเนื่องมาจากการ
รายงานที่ต่ํากวาความเปนจริง (underreporting) ซึ่ง GBD-OAI พบวา อัตราเด็กเกิดที่มีความผิดปกติของไข
สันหลัง เทากับ 0.5 ตอ 1,000 คน จะมีความผิดปกติของไขสันหลัง 0.5 คน และจากการศึกษาของประเทศ
ออสเตรเลียพบวา 37% ของเด็กทารกที่มีความผิดปกติของไขสันหลังจะเสียชีวิตทันที ซึ่งคาดวาการเสียชีวิต
ทันทีสําหรับไทยนาจะสูงกวานี้ และนาจะมีอายุขัยที่ส้ันกวาเชนกัน  

จากผลการศึกษาในขางตน การคาดประมาณคาอุบัติการณของความผิดปกติของไขสันหลังในกลุม
เด็กอายุ 0-4 ป ในการศึกษาภาระโรคป 2547 นี้ จึงคํานวณจาก จํานวนเด็กเกิดมีชีพป 2547 (กลุมขอมูล
ขาวสารสุขภาพ  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร) ดวยอัตราเด็กเกิดที่มีความผิดปกติของไขสันหลัง ของ 
GBD-OAI และใชสมมติฐานที่ให 50% ของเด็กเกิดที่มีความผิดปกติของไขสันหลัง มีความพิการในระยะยาว 
สําหรับชวงเวลาที่อยูกับความพิการจะเทากับอายุขัยเฉล่ียซึ่งไดจากแบบจําลองของโปรแกรมDisMod ซึ่ง
ประมาณโดยมีขอสมมติใหความเสี่ยงสัมพัทธของการตายเปน 9 และ 14.5 เทาในชายและหญิงตามลําดับ ซึ่ง
ไดคา Duration ในชายและหญิง เทากับ 33.0 และ 37.0 ตามลําดับ  
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โรคหัวใจพิการแตกําเนิด (Congenital heart diseases) 
ผูที่เปนโรคหัวใจพิการแตกําเนิดแบงออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมที่มีความผิดปกติของหัวใจแต

กําเนิด ที่ตองไดรับการรักษาดวยวิธีการผาตัด และไดรับการผาตัดในภายหลัง และกลุมที่มีความผิดปกติของ
หัวใจแตกําเนิด ที่ตองไดรับการรักษาดวยวิธีการผาตัด แตไมไดรับการผาตัดในภายหลัง  

ประมาณคาอุบัติการณโรคหัวใจพิการแตกําเนิดตามวิธีการศึกษาภาระโรคของประเทศไทยในป 
2542 โดยสมมติฐานใหอัตราเด็กเกิดที่มีความผิดปกติของหัวใจแตกําเนิด เทากับ 5 ตอ 1,000 คน จาก
จํานวนเด็กเกิดมีชีพป 2547 (กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร) ซึ่งจากการทบทวน
การศึกษาในไทยพบวาจํานวนอุบัติการณโรคหัวใจพิการแตกําเนิดทีโรงพยาบาลรามาธิบดี ในชวงป 2512-
2518 มีคา 2.7 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ และจากการศึกษาในโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน มีคา 
4.1 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพ ซึ่งนาจะต่ํากวาความเปนจริงนอยกวา จึงใชคาประมาณขององคการอนามัยโลก
เชนเดิม  

สัดสวนของผูปวยโรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่ไดรับการรักษาและที่ ไมไดรับการรักษา ใชตาม
คาประมาณของมูลนิธิโรคหัวใจพิการแตกําเนิด คือ รอยละ 40 และ 60 ตามลําดับ และใหคาระยะเวลาเฉลี่ย
ของการมีชีวิตอยูดวยความพิการเปน 4 และ 30 ป ในกลุมที่ไดรับการผาตัดและไมไดรับการผาตัดตามลําดับ  
 ในจํานวนของผูปวยดวยความพิการแตกําเนิดที่ไดรับการรักษาเพื่อแกไขความพิการบางสวน
สามารถวิเคราะหไดจากฐานขอมูลผูปวยในเชนกัน พบวาในป 2547 มีผูปวยที่พักรักษาในโรงพยาบาลดวย
โรคหัวใจพิการแตกําเนิดที่ไดรับการผาตัดล้ินหัวใจประมาณรอยละ 26 ของผูปวยในทั้งหมด โดยมีอายุตั้งแต
แรกเกิดจนถึงมากกวา 80 ป โดยสวนใหญไดรับการผาตัดในชวงอายุ 5-14 ป ซึ่งจะเห็นไดวาผูปวยรอยละ 39 
ที่เขาพักรักษาในโรงพยาบาลดวยโรคนี้ไดรับการผาตัดแกไขล้ินหัวใจ  อยางไรก็ตามขอมูลนี้ยังไมครบถวนแม
จะเปนขอมูลสวนใหญของผูปวยที่รักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากยังขาดขอมูลโรงพยาบาลในระดับ
มหาวิทยาลัยและภาคเอกชน  
ตารางที่ 6  รอยละของเด็กที่ไดรับการผาตัดเพ่ือแกไขความผิดปกติของโรคหัวใจพิการแตกําเนิด 

อายุ จํานวนผูปวยในจาก
โรคหัวใจพิการแตกําเนิด 

จํานวน(รอยละ) ของการผาตัดล้ินหัวใจ 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง  รวม 
0-4 1477 1399 2876 257 (17.4%) 187 (13.4%) 444 (15.4%) 
5-14 842 860 1702 346 (41.1%) 318 (37.0%) 664 (39.0%) 
15-29 373 475 848 106 (28.4%) 160 (33.7%) 266 (31.4%) 
30-44 184 349 533 55 (29.9%) 129 (37.0%) 184 (34.5%) 
45-59 85 167 252 24 (28.2%) 64 (38.3%) 88 (34.9%) 
60-69 28 42 70 2 (7.1%) 1 (2.4%) 3 (4.3%) 
70-79 8 14 22 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 
80+ 4 3 7 1 (25.0%) 0 (0.0%) 1 (14.3%) 
all ages 3001 3309 6310 791 (26.4%) 859 (26.0%) 1650 (26.1%) 

ที่มา ฐานขอมูลผูปวยใน ป 2547 
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โรคปากแหวงเพดานโหว (Cleft lip and palate) 
ความพิการจากโรคปากแหวงเพดานโหวแบงออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมที่ไดรับการผาตัดรักษาและ

กลุมที่ไมไดรับการผาตัดรักษา 
ประมาณคาอุบัติการณโรคปากแหวงเพดานโหวจากการสํารวจโรงพยาบาลในป 2530 เชนเดียวกับ

การศึกษาภาระโรคป2542 โดยปรับการกระจายของโรคตามฐานขอมูลผูปวยใน (DRG) ป 2547 ออกเปนกลุม
ผูปวยที่ไดรับการรักษาโรคปากแหวง (รวมโรคปากแหวงที่มีเพดานโหว) และโรคเพดานโหวตามระดับความ
พิการของGBD 
Duration ของผูปวยกลุมปากแหวงและกลุมเพดานโหวประมาณจากสมมติฐานวาผูปวยทุกรายไดรับการ
ผาตัดแกไขความพิการ  โดยมีความลาชาของการไดรับการผาตัด 1 และ 3 ปในลุมปากแหวงและกลุมเพดาน
โหวตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับฐานขอมูลผูปวยใน (สปสช.) ดังนั้นระยะความพิการในกลุมที่ไมไดรับการ
รักษาคือชวงเวลาที่รอการรักษานี้ ขณะท่ีคา Duration ในกลุมปากแหวงและกลุมเพดานโหวที่ไดรับการผาตัด 
ไดจากอายุขัยเฉล่ียในเด็กแรกหักดวยระยะเวลาที่รอรับการรักษา ซึ่งมีคา 66.1 และ 73.4 ปในชายและหญิง
ของกลุมปากแหวง ตามลําดับ และ 64.1 และ 71.4 ป ในชายและหญิงของกลุมเพดานโหว ตามลําดับกลุม
อาการดาวน (Down syndrome) 

การแบงกลุมภาวะของโรค 
ทําการแบงกลุมอาการดาวนออกเปน 4 กลุมดังนี้ 

1. กลุมผูปวยอายุต่ํากวา 10 ป และมีความผิดปกติที่อวัยวะอื่นรวมดวย (malformations) 
2. กลุมผูปวยรอดชีวิต ที่มีอายุต่ํากวา 10 ป และไมมีความผิดปกติที่อวัยวะอื่น  
3. กลุมผูปวยรอดชีวิต ที่มีอายุระหวาง 10-39 ป  
4. กลุมผูปวยรอดชีวิต ที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป 

 
ทําการคาดประมาณคาอุบัติการณของอาการดาวนจากสัดสวนจํานวนอุบัติการณของผูปวยอาการ

ดาวนในเด็กแรกเกิดจากการศึกษาแบบยอนหลัง (Retrospective study) ในโรงพยาบาลศิริราช ของพรสวรรค
และคณะป 2537 ซึ่งเทากับ 1 คน ตอเด็กแรกเกิด 800 คน เชนเดียวกับสัดสวนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในแถบยุโรป รวมทั้งสัดสวนนี้ยังสอดคลองกับขอมูลอายุมารดาที่มีบุตร ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
ถือเปนปจจัยหลักของการเกิดอาการดาวนในเด็กแรกเกิด โดยสัดสวนของชายและหญิงที่มีอาการดาวน 
เทากับ 1.3 ตอ 1 ขณะท่ีสัดสวนผูปวยที่มีชีวิตรอดมากกวา 10 ป ใชขอสมมติเทากับในออสเตรเลียที่รอยละ 
85   

กลุมผูปวยเด็กอายุต่ํากวา 10 ป และมีความผิดปกติที่อวัยวะอื่น 
กลุมนี้เปนกลุมที่ตายกอนอายุ 10 ป ซึ่งประมาณคาอุบัติการณตามสัดสวนเด็กที่ตายกอน 10 ปตาม

ออสเตรเลียที่รอยละ 15  
ในกลุมผูปวยที่มีชีวิตรอดมากกวา 10 ปทั้ง 3 กลุม  สมมติฐานใหคาอุบัติการณ เทากับ คาอุบัติการณ

ของผูปวยที่มีชีวิตรอดถึงอายุ 10 ป หรือรอยละ 85 แตมีระดับความรุนแรงของความพิการที่แตกตางกันในแต
ละกลุม และในกลุมที่มีอายุ 40 ปขึ้นไปใชคาระยะเวลาที่อยูกับความพิการเปนอายุขัยเฉล่ียซึ่งส้ันกวาคนปกติ 
คือ 56.5 และ 62.6 ในชายและหญิงตามลําดับ ตามคําแนะนําผูเชี่ยวชาญวารอยละ 61 ของผูปวยมีอายุถึง 50
ปและรอยละ 50 มีอายุถึง 57 ป 
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Other chromosomal disorder 
โรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมอ่ืนๆ ประมาณจากความพิการทางปญญา (mental 

retardation) ที่มาจากพันธุกรรมที่ไมใชกลุมอาการดาวน  
 
จําแนกระดับความพิการออกเปน 4 กลุมตามระดับความรุนแรงของความพิการทางปญญา 

(Intellectual disability) ไดแก เล็กนอย (Mild; IQ = 50-69) ปานกลาง (Moderate; IQ = 35-49) รุนแรง 
(Severe; IQ = 20-34) และยากตอการประเมิน (Profound; IQ < 20) 

จากขอมูลคาความชุกของโครงการสํารวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ 2545 (Disability 
survey) เทากับ 11.2 ตอประชากร 1000 คน พบวา มีคาใกลเคียงกับความชุกจากการสํารวจภาวะสุขภาพ
โดยการตรวจรางกายป 2547 (National Health Examination Survey) อยางไรก็ตาม การศึกษาดังกลาวมี
ขอจํากัดคือ ไมมีขอมูลเกี่ยวกับระดับของ IQ และเปนขอมูลที่ไดจากกลุมประชากรที่ไมไดรับการตรวจยืนยัน
จากแพทย จึงใชขอมูลสาเหตุของความพิการทางปญญาจากการศึกษาของ Mowat D et al 14 15 ในการปรับ
สัดสวนความพิการทางปญญาที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ (ตารางที่7 ) 
ตารางที่ 7 รอยละของความพิการทางปญญาจําแนกตามสาเหตุตางๆ 
สาเหตุของความพิการทางปญญา(ประมาณจาก
การศึกษาของMowatและคณะ) 

Mild ID IQ<50 All 

All genetic 51.3 45.0 47.3 
CNS defects 5.2 3.7 4.3 
Birth trauma 4.5 3.0 3.5 
Low birth weight 3.9 3.3 3.5 
Perinatal infections 0.0 0.4 0.2 
Other perinatal 1.9 6.3 4.7 
Injury 0.0 1.5 0.9 
Infection 0.0 3.0 1.9 
Severe seizure disorder 0.0 7.1 4.5 
Autism 6.5 4.5 5.2 
CP 2.6 7.8 5.9 
No defined aetiology 24.0 14.5 18.0 

 
ในการประมาณการคา Duration ของผูปวยภาวะปญญาออน ไดใชขอมูลจากการศึกษาของ 

Roeleveld N et al
16

  โดยคา Disability weight แยก 4 ระดับตามความรุนแรง (ตารางที่ 4) ของภาวะปญญา
ออนจากนอยไปมาก (mild, moderate, severe) และกลุมที่ยากตอการประเมิน (profound)  
การตายและปสุขภาวะที่สูญเสียของไทยในป 2547 
 ผลการประมาณการตายจากความผิดปกติแตกําเนิดของประเทศไทยในป 2547 พบวา จํานวนตาย
ทั้งหมดในทุกอายุเปน 2,235 และ 2,117  คนในชายและหญิง ขณะท่ีจํานวนตายในเด็กแรกเกิดเปน 640 และ 
568 คน หรือคิดเปนอัตราตาย 1.5 และ 1.4 ตอ 1,000 การเกิดมีชีพในชายและหญิง  ตามลําดับ ในจํานวนนี้
สาเหตุอันดับ1ของการตายในทุกกลุมอายุมาจากโรคหัวใจพิการแตกําเนิด ทั้งชายและหญิง  รองลงไปไดแก 
ความผิดปกติแตกําเนิดอื่นๆ  และความผิดปกติของระบบยอยอาหาร ในชาย ขณะที่สาเหตุในผูหญิงไดแก 
ความผิดปกติของระบบยอยอาหาร  และความผิดปกติแตกําเนิดอื่นๆ ตามลําดับ (รูปที่ ) 
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 เมื่อเปรียบเทียบกับการตายในระดับโลก
17
แลว พบวา โรคหัวใจพิการแตกําเนิดเปนสาเหตุการตาย

อันดับหนึ่งในกลุมความผิดปกติแตกําเนิดเชนเดียวกัน และเชนเดียวกับประเทศในกลุมรายไดสูง(high 
income), รายไดปานกลางคอนไปทางต่ํา (lower middle income), และรายไดนอย (low income)  
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รูปที่ 1 จํานวนตายในทุกอายุจากความผิดปกติแตกําเนิดในชายและหญิง 
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รูปที่ 2 การสูญเสียปสุขภาวะจากความผิดปกติแตกําเนิด 

การสูญเสียปสุขภาวะจากความผิดปกติแตกําเนิดเปรียบเทียบระหวางโรคในกลุมเดียวกันพบวา 
โรคหัวใจแตกําเนิดเปนสาเหตุที่ทําใหสูญเสียปสุขภาวะมากที่สุดทั้งชายและหญิง โดยสูญเสียไป 32,678 และ
31,197 ปสุขภาวะในชายและหญิงตามลําดับ  และทําใหสูญเสียทั้งปที่ตายกอนวัยอันควรและปที่อยูกับความ
เจ็บปวยสูงสุด  สาเหตุที่ทําใหสูญเสียปสุขภาวะรองลงมาไดแก โรคความผิดปกติแตกําเนิดอื่นๆ ความ
ผิดปกติทางโครโมโซมอื่นๆ และโรคทางเดินอาหารในชาย  ขณะที่อันดับสองในหญิงเปนโรคทางเดินอาหาร 
ตามมาดวยโรคความผิดปกติทางโครโมโซมอื่นๆ  และความผิดปกติแตกําเนิดอื่นๆ เนื่องจากความสูญเสีย
สวนใหญมาจากการเสียชีวิต (รูปที่ 2) 
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สัดสวนของปที่มีชีวิตอยูดวยความพิการโดยรวมสูงสุดในโรคความผิดปกติทางโครโมโซมอื่นๆ 
ตามมาดวย กลุมดาวน และความผิดปกติของกระดูกสันหลังซึ่งมากกวาสองในสามของการสูญเสียปสุขภาวะ
มาจากความพิการ 

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศตามรายไดที่จําแนกตามธนาคารโลก พบวาความสูญเสียปสุขภาวะ
จากความผิดปกติแตกําเนิดของไทยมีคา 3.15 ตอ 1,000 ประชากร โดยสูญเสียประมาณรอยละ 72 ของอัตรา
การสูญเสียระดับโลก และเกือบเปน 2เทาของประเทศรายไดสูง ขณะที่ต่ํากวาอัตราการสูญเสียของกลุม
ประเทศรายไดระดับอื่นๆ 

 
ขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาขอมูล 

จากการทบทวนขอมูลความชุกและอุบัติการณของความผิดปกติแตกําเนิดในประเทศไทยเพื่อศึกษา
ภาระโรคในการศึกษานี้ พบวาประเทศไทยยังคงขาดขอมูลที่ครบถวนและเปนปจจุบัน อันจะนําไปสูการ
พัฒนาสุขภาพของประชาชนและระบบบริการใหมีคุณภาพสามารถลดและจัดการกับความพิการที่เกิดขึ้นได
อยางมีประสิทธิภาพ จําเปนจะตองมีการพัฒนาระบบขอมูลในการประเมินและติดตามการเกิดความผิดปกติ
แตกําเนิด ปจจัยเส่ียงที่เกี่ยวของ โดยอาจพัฒนาระบบเฝาระวังในลักษณะทะเบียนการเกิดในชวงระยะ 1ป

แรก เชนในประเทศแคนาดา
18

 เพ่ือเฝาระวังตลอดจนติดตามดูแลสุขภาพตอไป 
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