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โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ด�าเนินการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยการมีพี่เลี้ยงดูแลการ
รับประทานยาต่อหน้าแบบไม่มอบหมายให้ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง (non-family DOT) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550
แต่ยังมีผลการรักษาวัณโรคที่ไม่พึงประสงค์ร้อยละ 25.61 โดยส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิต ท�าให้จ�าเป็นต้องศึกษาแบบ
retrospective cohort study เพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ โดยในปีงบประมาณ
2550-2558 มีจ�านวนผู้ป่วยที่น�ามาศึกษาได้ 1,002 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยวัณโรค
ที่ไม่ทราบผลการตรวจเลือด HIV มีโอกาสเสี่ยง (relative risk) ในการเสียชีวิตสูงเป็น 5.40 เท่า (95% CI 3.68-7.91)
และ 7.90 เท่า (95% CI 5.41-11.52) ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ติดเชื้อ HIV ดังนั้น จึงควรศึกษา
หาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมกับการทบทวนกระบวนการดูแลรักษาผู้ติด
เชื้อ HIV เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ที่อาจจะช่วยลดโอกาสเสียชีวิตของผู้ป่วย
กลุ่มนี้ลงได้ และควรเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้คา� ปรึกษาให้มีการตรวจเลือด HIV ในผู้ป่วยวัณโรคทุกราย เพื่อ
จะท�าให้ทราบว่าผู้ป่วยวัณโรครายใดมีการติดเชื้อ HIV บ้าง และจะได้ให้การดูแลรักษาด้าน HIV อย่างเหมาะสมในการ
ป้องกันการเสียชีวิตต่อไป

บทน�า
วั ณ โรคยั ง เป็ น ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพที่ ส� า คั ญ ของ
ประเทศไทย โดยองค์การอนามัยโลกได้จัดให้ประเทศไทย
อยู ่ ใ นกลุ ่ ม ประเทศที่ มี ป ั ญ หาด้ า นวั ณ โรคสู ง ทั้ ง สามด้ า น
คือ ปัญหาวัณโรคสูง ปัญหาวัณโรคกับเอดส์สูง และปัญหา

รับไว้ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561

วัณโรคเชื้อดื้อยาหลายขนานสูง1 แผนงานวัณโรคแห่งชาติ
ได้น�ากลยุทธ์ DOTS (Directly-Observed Treatment,
Short-course) มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้น
มา2 กลยุทธ์ DOTS มีองค์ประกอบส�าคัญอย่างหนึ่ง คือ
DOT (Directly-Observed Treatment) หรือการมีพเี่ ลีย้ งดูแล
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ผู้ป่วยให้รับประทานยาต่อหน้า3 แต่หลายพื้นที่ได้ท�า DOT
โดยมอบหมายให้ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง4-5 ซึ่งอาจส่งผลให้
ได้ผลการรักษาไม่ดี โรงพยาบาลท่าศาลา อ�าเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด
120 เตียง ได้เริ่มด�าเนินการท�า DOT เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย
วัณโรคในเครือข่ายบริการสุขภาพอ�าเภอท่าศาลาและอ�าเภอ
นบพิต�า โดยไม่มอบหมายให้ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง หรือ
non-family DOT 6-7 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นมา
อย่างไรก็ตาม พบว่าในปีงบประมาณ 2550-2557 โรง
พยาบาลท่าศาลามีผลการรักษาวัณโรคที่ไม่พึงประสงค์สูง
ร้อยละ 25.61 ซึ่งเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 64.66
ของผลการรักษาที่ไม่พึงประสงค์ทั้งหมด8 จึงมีความจ�าเป็น
ต้องศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรคที่โรงพยาบาลท่าศาลาหรือไม่ เพื่อจะได้น�าไปใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
วัณโรคต่อไป

วิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นแบบ retrospective cohort study
โดยเป็นการเก็บข้อมูลทบทวนย้อนหลังในทะเบียนรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคของโรงพยาบาลท่าศาลา อ�าเภอท่าศาลา
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช ในปี ง บประมาณ 2550-2558
(1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2558) รวมเป็นระยะเวลา
9 ปี ร่วมกับการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ
ที่จ�าเป็น ได้แก่ บัตรการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ประเภทผู ้ ป ่ ว ยที่ ท� า การศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยรายใหม่
(new) ทุกราย ซึ่งประกอบด้วยผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ
บวก (ย้อมเสมหะพบเชือ้ ด้วยกล้องจุลทรรศน์) ผูป้ ว่ ยวัณโรค
เสมหะลบ (ย้อมเสมหะไม่พบเชือ้ ด้วยกล้องจุลทรรศน์) ผูป้ ว่ ย
ทุกรายได้เริ่มการรักษาด้วยสูตร 2HRZE/4HR โดยในการ
รักษาเข้มข้นระยะแรกใช้เวลา 2 เดือนให้ยา 4 ขนาน คือ
isoniazid (H), rifampicin (R), pyrazinamide (Z) และ
ethambutol (E) และต่อด้วยการรักษาระยะต่อเนื่องใช้เวลา
4 เดือนให้ยา 2 ขนาน คือ isoniazid (H) และ rifampicin (R)
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นิยามประเภทผูป้ ว่ ยการขึน้ ทะเบียนรักษาและผลการ
รักษา เป็นไปตามนิยามของแนวทางการด�าเนินงานควบคุม
วัณโรคแห่งชาติ9 และนิยามขององค์การอนามัยโลก10
นิยามของ “การเสียชีวิต” หมายถึง การเสียชีวิตจาก
ทุกสาเหตุ ส่วน “การไม่เสียชีวิต” หมายถึง ผู้ป่วยยังมีชีวิต
อยู่ตลอดระยะเวลาของการรักษาจนมีผลการรักษาวัณโรค
อย่างใดอย่างหนึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้จัดประเภทผู้ป่วยตามตัวแปร
ต้นที่สามารถเก็บข้อมูลมาได้ ได้แก่ เพศ อายุ ประเภท
ผู้ป่วย สถานะการติดเชื้อ HIV จากนั้นจึงพิจารณาผลการ
รักษาของผู้ป่วยตามประเภทผู้ป่วยแต่ละรายนั้น หลังจาก
นั้น ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค�านวณอัตราเสี่ยง (relative
risk) และช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% confidence
interval หรือ 95% CI) ซึง่ เป็นการวิเคราะห์แบบตัวแปรเดียว
(univariate analysis)
โครงการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ ผ ่ า นการพิ จ ารณา
เห็นชอบโดยสอดคล้องกับค�าปฏิญญาเฮลซิงกิ จากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เลขที่ 071/ปี พ.ศ. 2559

ผลการศึกษา
โรงพยาบาลท่ า ศาลา จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
ได้ขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จ�านวนทั้งหมด
1,056 รายในรอบปีงบประมาณ 2550-2558 (ตารางที่ 1)
แต่ไม่สามารถประเมินผลการรักษาวัณโรคได้จา� นวน 54 ราย
โดยส่วนใหญ่เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงการวินจิ ฉัยในกลุม่
ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะลบ ดังนั้น จึงคงเหลือผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ที่สามารถน�ามาศึกษาได้ 1,002 ราย ในจ�านวนนี้
มีผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิตทั้งหมด 164 ราย (ร้อยละ 16.37)
และไม่เสียชีวติ (ผลการรักษาเป็นอย่างอืน่ ) จ�านวน 838 ราย
(ร้อยละ 83.63)
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ตารางที่ 1. ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ โรงพยาบาลท่าศาลา ปีงบประมาณ 2550-2558
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ไม่เสียชีวิต
เสียชีวิต
จ�านวน
ร้อยละ

รักษาหาย รักษาครบ รักษาล้มเหลว ขาดการรักษา

164

452

301

26

16.37

39

เพศ

จ�านวน
ทั้งหมด

จ�านวน อัตราเสี่ยง
ผู้เสียชีวิต Relative
Risk
124
1.16

100.00

95% CI

730

หญิง

272

40

กลุ่มอ้างอิง

-

15-54 ปี

667

89

กลุ่มอ้างอิง

-

55 ปีขึ้นไป

335

75

1.68

1.27-2.22

เสมหะบวก

592

71

กลุ่มอ้างอิง

-

เสมหะลบ

246

58

1.97

1.44-2.69

นอกปอด

164

35

1.78

1.23-2.57

การติดเชื้อ HIV ลบ
HIV
HIV บวก

625

34

กลุ่มอ้างอิง

-

235

69

5.40

3.68-7.91

142

61

7.90

5.41-11.52

ประเภท
ผู้ป่วย
วัณโรค

ไม่มีผล

1,056

83.63

ชาย

อายุ

54

1,002

ตารางที่ 2. ปัจจัยทีส่ มั พันธ์กบั การเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ยวัณโรค
รายใหม่ โรงพยาบาลท่าศาลา ปีงบประมาณ
2550-2558
ตัวแปร

รวม

838

ในระหว่างการดูแลรักษาวัณโรค พบว่า ผูป้ ว่ ยวัณโรค
เพศชายและเพศหญิงมีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตไม่แตก
ต่างกัน (ตารางที่ 2) แต่ผู้ป่วยที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป มีโอกาส
เสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 15-54 ปี อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติโดยมีอัตราเสี่ยง (relative risk) 1.68 เท่า
นอกจากนี้ ผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะลบและผู้ป่วยวัณโรค
นอกปอดมีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยวัณโรค
ปอดเสมหะบวก 1.97 เท่าและ 1.78 เท่าอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติ ตามล�าดับ ส�าหรับผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV และ
ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่มีผลการตรวจเลือด HIV มีโอกาสเสี่ยงใน
การเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่มีการติดเชื้อ HIV ถึง
5.40 เท่าและ 7.90 เท่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ ตามล�าดับ

ปัจจัย

ไม่ประเมินผล
ส่งต่อ
ไม่ทราบผล
20

0.83-1.60

หมายเหตุ: 95% CI (95% confidence interval) คือ ช่วงความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95

ตารางที่ 3. อัตราการทราบผลเลือด HIV อัตราการติดเชื้อ
HIV ในกลุ่มที่ทราบผลเลือด HIV และอัตราการ
เสียชีวิตในกลุ่มติดเชื้อ HIV ของผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ โรงพยาบาลท่าศาลา ปีงบประมาณ
2550-2558 จ�าแนกรายปี
ปีงบประมาณ จ�านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด

อัตราการ
ทราบผล
เลือด HIV
(%)

อัตราการติด
เชื้อ HIV (%)

อัตราการ
เสียชีวิตใน
กลุ่มติดเชื้อ
HIV (%)

2550

127

70.87

55.56

28.00

2551

143

79.72

37.72

25.58

2552

130

86.15

27.68

19.35

2553

108

93.52

24.75

32.00

2554

109

92.66

20.79

33.33

2555

93

91.40

10.59

11.11

2556

92

81.52

22.67

35.29

2557

104

92.31

22.92

45.45

2558

96

89.58

19.77

35.29

รวม

1,002

85.83

27.33

29.36

อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเฉพาะที่
ติดเชื้อ HIV มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีล่าสุด
ที่ท�าการการศึกษา คือ ปีงบประมาณ 2556-2558 โดย
มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 35.29-45.45 (ตารางที่ 3)
อย่างไรก็ตาม อัตราการทราบผลการตรวจเลือด HIV มี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อยูใ่ นระดับร้อยละ 90 เป็นส่วนใหญ่ตงั้ แต่
ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา นอกจากนี้ แม้ผู้ป่วยวัณโรค
ของโรงพยาบาลจะมีอตั ราการติดเชือ้ HIV ทีม่ แี นวโน้มลดลง
แต่ก็ยังคงมีอัตราการติดเชื้อ HIV สูงอยู่ท่ีระดับประมาณ
ร้อยละ 20 ในช่วง 3 ปีล่าสุด
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วิจารณ์
ในภาพรวมของการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ของ
โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีอัตราการ
เสียชีวิตร้อยละ 16.37 (ตารางที่ 1) แต่การเสียชีวิตของ
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเฉพาะผู้ติดเชื้อ HIV มีอัตราสูงมากถึง
ร้อยละ 29.36 (ตารางที่ 3) และมีแนวโน้มสูงขึน้ อาจกล่าวได้
ว่า เกือบหนึ่งในสามของผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ด้วยจะ
มีโอกาสเสียชีวติ ระหว่างการรักษาวัณโรค โดยปีงบประมาณ
2557 มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 45.45 หรือ
เกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งนับว่าสูงมาก และในช่วง 3 ปีล่าสุดก็อยู่
ในระดับไม่ตา�่ กว่าร้อยละ 35 จึงควรท�าการศึกษาหาสาเหตุ
หรื อ ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อป้องกันหรือลดโอกาส
เสี่ยงของการเสียชีวิตลง
ในการศึกษานี้ พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคเพศชายและ
เพศหญิงมีโอกาสเสียชีวิตไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการ
ศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น ทีพ่ บว่า เพศชายมีอตั ราเสีย่ ง
ทีจ่ ะเสียชีวติ ไม่แตกต่างจากเพศหญิงโดยมี aOR (adjusted
odds ratio) 0.51 (95% CI 0.25-1.48)11
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป พบว่า มี
โอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิต 1.68 เท่าอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยในกลุ่มอายุ 15-54 ปี (ตาราง
ที่ 2) โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาในพื้นที่
ขอนแก่น ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยวัณโรคในกลุม่ อายุ 65 ปีขนึ้ ไป มีอตั รา
เสี่ยงในการเสียชีวิตสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอายุ
ต�า่ กว่า 25 ปี โดยมีค่า aOR 9.42 (95% CI 0.99-89.10)11
ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาที่ขอนแก่นเป็นการเปรียบเทียบ
กับกลุ่มอายุน้อย ท�าให้ได้ค่าอัตราเสี่ยงสูงกว่าในการศึกษา
นีอ้ ย่างชัดเจน ท�าให้พอสรุปได้วา่ ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีม่ อี ายุมาก
จะมีความเสีย่ งทีจ่ ะเสียชีวติ สูงขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจาก ในกลุม่
ผู้ป่วยที่มีอายุมากเหล่านี้มักมีปัจจัยต่างๆ หลายอย่างนอก
เหนือจากการป่วยเป็นวัณโรค ที่น่าจะมีผลท�าให้เสียชีวิตได้
ได้แก่ ภาวะหรือโรคประจ�าตัวอื่นๆ ที่อาจพบร่วมด้วย จึง
ควรศึกษาหารายละเอียดเหล่านี้เพิ่มเติมร่วมกับควรใช้การ
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วิเคราะห์เชิงสถิติที่ควบคุมปัจจัยรบกวน (confounders)
เหล่านี้ด้วย จะท�าให้ได้โอกาสเสี่ยงที่แท้จริงของการเสีย
ชีวิตจากวัณโรคได้ ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคปอดที่มีเสมหะ
ลบและกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคนอกปอดในการศึกษานี้ พบว่า มี
โอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยวัณโรคปอด
เสมหะบวก 1.97 และ 1.78 เท่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
ตามล�าดับ (ตารางที่ 2) ก็อาจเกิดจากการมีปัจจัยรบกวน
อื่นๆ มาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกัน จึงควรด�าเนินการศึกษา
เพิ่มเติมในท�านองเดียวกันด้วย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ป่วย
วัณโรคปอดเสมหะลบและวัณโรคนอกปอดนีม้ กั มีการติดเชือ้
HIV ร่วมอยู่ด้วย จึงควรใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติที่ควบคุม
ปัจจัยรบกวนการติดเชื้อ HIV ร่วมด้วย น่าจะท�าให้สามารถ
สรุปผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย
ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ร่วมด้วยมีโอกาสเสี่ยงจะ
เสียชีวิตสูงมากเป็น 5.40 เท่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ติดเชื้อ HIV (ตารางที่ 2)
และอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มที่ติดเชื้อ HIV นี้ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นด้วย (ตารางที่ 3) แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการให้ยา
ต้านไวรัสส�าหรับผู้ติดเชื้อ HIV ก็ตาม แต่ผลการศึกษาใน
พื้นที่เขตภาคเหนือตอนบนในปี 2553 พบว่า ผู้ป่วยวัณโรค
ที่ติดเชื้อ HIV เสียชีวิตร้อยละ 11.0 ซึ่งน้อยกว่าผู้ป่วยที่
ไม่ติดเชื้อ HIV เล็กน้อย (ร้อยละ 14.4)12 ดังนั้น จึงควรมี
การศึกษาหารายละเอียดปัจจัยที่เกี่ยวข้องเชิงลึกต่อไปว่า
ท�าไมผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ในการศึกษานี้จึงมีความ
เสีย่ งจะเสียชีวติ สูงกว่าผลการศึกษาอืน่ พร้อมทัง้ ควรทบทวน
กระบวนการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่งป่วยเป็นวัณโรคอยู่
ด้วย เพื่อปรับปรุงหรือหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ต่อไป ส่วนกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่มีผลการตรวจเลือด HIV
พบว่า จะยิ่งมีโอกาสเสี่ยงจะเสียชีวิตสูงมาก โดยมี relative
risk สูงถึง 7.90 เท่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบ
เทียบกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ติดเชื้อ HIV โดยมีผลสอดคล้อง
กับการศึกษาเดียวกันข้างต้นในพื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน
ทีพ่ บว่า ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีไ่ ม่ทราบผลการติดเชือ้ HIV เสียชีวติ
ร้อยละ 23.9 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ติดเชื้อ HIV12 ดังนั้น

»‚·Õè 37 ©ºÑº·Õè 2 ¾ÄÉÀÒ¤Á-ÊÔ§ËÒ¤Á 2561

แม้ว่าในการศึกษาที่โรงพยาบาลท่าศาลาครั้งนี้จะพบว่ามี
อัตราการทราบผลตรวจเลือด HIV สูงถึงประมาณร้อยละ
90 ในช่วงหลายปีล่าสุดตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้น
มา (ตารางที่ 3) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายด�าเนินการที่ก�าหนดไว้
ในแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 ที่
ก�าหนดเป้าหมายไว้ว่า ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยวัณโรคควรมี
ผลตรวจ HIV บันทึกไว้ในฐานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ใน พ.ศ.
256113 แต่ก็ยังมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเน้นในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการให้ค�าปรึกษาให้มีการตรวจเลือด HIV
ในผู้ป่วยวัณโรค “ทุกราย” ตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค ปี 256014 อันน่า
จะช่วยลดโอกาสเสีย่ งต่อการเสียชีวติ ลงได้อกี เพราะในกลุม่
ทีไ่ ม่มผี ลตรวจเลือด HIV นี้ อาจมีผปู้ ว่ ยหลายรายทีม่ กี ารติด
เชื้อ HIV ร่วมอยู่ด้วย หากพบว่ารายใดมีการติดเชื้อ HIV ก็
จะได้ให้การดูแลด้านการติดเชื้อ HIV ไปด้วยในขณะที่ก�าลัง
รักษาวัณโรค ก็น่าจะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิตลงได้
อัตราการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วยวัณโรค ในช่วง 2 ปี
แรกที่ท�าศึกษา คือ ปีงบประมาณ 2550-2551 มีอัตราที่สูง
มาก คือ ร้อยละ 55.56 และ 37.72 ตามล�าดับ (ตารางที่ 3)
อาจเนือ่ งมาจากยังมีความครอบคลุมของการเจาะเลือดตรวจ
HIV ยังไม่สงู นัก (ไม่ถงึ ร้อยละ 80) กล่าวคือ อาจได้เจาะเลือด
ตรวจเฉพาะกลุ่มที่มีความสงสัยหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะติด
เชื้อ HIV ท�าให้อัตราการติดเชื้อ HIV จึงสูงไปด้วย แต่เมื่อมี
ความครอบคลุมของการเจาะเลือดตรวจ HIV มากยิง่ ขึน้ ก็ใน
ปีงบประมาณต่อๆ มา ก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มลดลง (ตาราง
ที่ 3) แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 20 ซึ่งยังสูงอยู่
กว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ ที่มีอัตราการติดเชื้อ HIV ในผู้ป่วย
วัณโรคร้อยละ 12 ในปี พ.ศ. 255815 ดังนั้น การพิจารณา
ให้ยาป้องกันการป่วยเป็นวัณโรคกับผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่
ป่วยเป็นวัณโรค ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะลดการป่วย
วัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV นี้ได้16
ข้อจ�ากัดส�าคัญของการศึกษาแบบ retrospective
cohort study คือ ความจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในงาน
บริการปกติ ท�าให้มีข้อจ�ากัดด้านความครบถ้วนของข้อมูล

เพราะไม่ได้วางแผนเพื่อการศึกษาวิจัยเป็นหลักมาก่อน
ท�าให้ได้ปัจจัยที่มีข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์เพียง
4 ปัจจัยเท่านัน้ ส�าหรับการศึกษานี้ คือ เพศ อายุ ประเภทผูป้ ว่ ย
วัณโรค และสถานะติดเชื้อ HIV แต่จุดแข็งของรูปแบบการ
ศึกษาแบบนี้ คือ สามารถค�านวณอัตราเสี่ยงเป็น relative
risk ได้ ซึ่งดีกว่าการศึกษาแบบย้อนหลังหรือ case-control
study ที่คา� นวณอัตราเสี่ยงได้เป็นเพียง odds ratio เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ควรศึกษาและวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบตัวแปรหลายตัว (multi-variate analysis) เพื่อจะได้
ควบคุมตัวแปรกวนที่อาจมีอยู่ (potential confounders) จะ
ท�าให้ได้ผลการศึกษาที่ดีมากขึ้น

สรุป
จากการศึกษาแบบ retrospective cohort study นี้
พบว่าผูป้ ว่ ยวัณโรคทีต่ ดิ เชือ้ HIV มีโอกาสเสีย่ งในการเสียชีวติ
เป็น 5.40 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่มีการ
ติดเชื้อ HIV จึงควรศึกษาเพิ่มเติมว่าท�าไมผู้ป่วยวัณโรคที่
ติดเชือ้ HIV จึงมีโอกาสเสียชีวติ ได้มากกว่าผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ตดิ เชือ้
HIV รวมทั้งควรทบทวนกระบวนการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ซึ่ง
ป่วยเป็นวัณโรคด้วย เพื่อหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดูแลรักษาให้ดีขึ้น ซึ่งน่าจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตใน
ผูป้ ว่ ยกลุม่ นีไ้ ด้ ส่วนผูป้ ว่ ยวัณโรคทีไ่ ม่มผี ลการตรวจเลือด HIV
มีโอกาสเสีย่ งในการเสียชีวติ สูงถึง 7.90 เท่าเมือ่ เปรียบเทียบ
กับผูป้ ว่ ยวัณโรคทีไ่ ม่มกี ารติดเชือ้ HIV ดังนัน้ จึงควรเน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้ค�าปรึกษาให้มีการตรวจเลือด HIV
ในผู้ป่วยวัณโรคทุกราย เพื่อจะท�าให้ทราบว่าผู้ป่วยวัณโรค
รายใดมีการติดเชือ้ HIV บ้าง และจะได้ให้การดูแลรักษาด้าน
HIV อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการเสียชีวิตต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณนายแพทย์กิตติ รัตนสมบัติ
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Abstract: Rattanasuwan P*, Trakulkolkit W**, Komkarm S**, Rattanasuwan S***. Factors Associated with Deaths of

New TB Patients under Non-Family DOT, Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat Province, the Fiscal Year 2007-2015.
Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care 2018; 37: 35-41.
*School of Medicine, Walailak University, Nakhon Si Thammarat.
**Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat, Ministry of Public Health.
***Nakhon Si Thammarat Provincial Public Health Office, Ministry of Public Health.
Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat province, has implemented non-family DOT for treating TB patients
since the fiscal year 2007. However, the undesirable TB treatment outcomes have been as high as 25.61% with
a high proportion of death. Therefore, the retrospective cohort study was needed to find out factors that might be
associated with deaths among new TB patients. During the fiscal year 2007-2015, one thousand and two cases
were included in the study. HIV-positive TB patients and TB patients without HIV results had the probabilities
of death with relative risks 5.40 times (95% CI 3.68-7.91) and 7.90 times (95% CI 5.41-11.52) respectively,
compared with HIV-negative TB patients. Factors associated with TB deaths among HIV-infected cases should be
further studied and HIV care should be reviewed to improve effectiveness of care. Furthermore, HIV counseling
should be intensified for all TB patients to get their HIV status for providing HIV care to prevent deaths.
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