Incidence of Pulmonary Tuberculosis among People Undergoing Health
Check-up at Siriraj Hospital
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This study aimed to investigate the incidence of pulmonary tuberculosis among people
undergoing check-up at Siriraj Hospital. This was a retrospective cross-sectional study conducted
among patients diagnosed with pulmonary tuberculosis using chest radiographs between January
2014 and December 2019.The data were analyzed and presented by frequency and percentage.
There were 33 patients during the period. The incidence was 41, 60, 137, 99, 67, and 107 per 100,000
persons, respectively. The majority of patients were female (72.7%) with a mean age of 34 years.
48.5% were in the age group 20-29 years. 84.8% had no abnormal symptoms. Nine patients (27.3%)
had positive sputum culture, while 6 of them had no symptoms. The implication of this study may
lead to improve the surveillance system and active case finding.
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บทคััดย่่อ
การศึึกษานี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาอุุบััติิการณ์์วััณโรคปอดในผู้้�ที่่�มารัับการตรวจสุุขภาพ
ที่่�โรงพยาบาลศิิริิราชโดยเป็็นการศึึกษาแบบย้้อนหลัังเชิิงพรรณนาภาคตััดขวาง ที่่�มีกี ารเก็็บข้้อมููลผู้้�ป่่วย
ที่่�ได้้รัับการวิินิิจฉััยเป็็นวััณโรคจากภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก ตั้้�งแต่่ เดืือนมกราคม 2557 ถึึงเดืือนธัันวาคม
2562 ผลการวิิจััยพบผู้้�ป่่วยวััณโรคปอดจำำ�นวน 33 ราย คิิดเป็็นอุุบััติิการณ์์ตามปีี 2557-2562 เท่่ากัับ
41, 60, 137, 99, 67 และ 107 ต่่อแสนประชากรตามลำำ�ดัับ ส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิงร้้อยละ 72.7
อายุุเฉลี่่�ย34. ปีี และพบมากในกลุ่่�มคนอายุุน้้อยคืือช่่วงอายุุ 20-29 ปีีคิิดเป็็นร้้อยละ 48.5 ผู้้�ป่่วยส่่วน
ใหญ่่ร้้อยละ 84.8 ไม่่แสดงอาการผิิดปกติิผู้ป่้� ่วยมีีผลเพาะเชื้้อ� จากเสมหะพบวััณโรค9 ราย (ร้้อยละ 27.3)
โดย 6 รายไม่่แสดงอาการผิิดปกติิ การศึึกษานี้้�อาจนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาระบบการเฝ้้าระวัังและการค้้นหา
ผู้้�ป่่วยเชิิงรุุกต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : วััณโรคปอด; การตรวจสุุขภาพ; การค้้นหาผู้้�ป่่วยเชิิงรุุก; ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอก
*ภาควิิชาเวชศาสตร์์ป้้องกัันและสัังคม คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััยมหิิดล
**ภาควิิชาอายุุรศาสตร์์ คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
***สาขาวิิขาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลสุุวรรณภููมิิ
****ภาควิิชาเวชศาสตร์์ครอบครััวและเวชศาสตร์์ป้อ้ งกััน คณะแพทยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
ได้้รัับต้้นฉบัับ 6 ตุุลาคม 2564; แก้้ไขบทความ: 23 กุุมภาพัันธ์์ 2565; รัับลงตีีพิิมพ์์: 18 มีีนาคม 2565
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บทนำำ�

วัั ณ โรคปอดเป็็ นปัั ญ หาสำำ�คัั ญ ของ
ประเทศไทยและนานาชาติิ เนื่่� อ งจากเป็็ น โรค
ติิดเชื้้�อที่่�ก่่อให้้เกิิดการเสีียชีีวิิตสููง องค์์การอนามััย
โลกเห็็ นคว ามสำำ�คัั ญ ของปัั ญ หานี้้� จึึ ง กำำ� หนด
ยุุ ทธศ าสตร์์ ยุุ ติิ วัั ณ โรคโดยมีี เ ป้้ า หมายลดอุุ บัั ติิ
การณ์์วััณโรคให้้ต่ำำ��กว่่า 10 ต่่อแสนประชากรโลก
ภายในปีี พ.ศ. 2578(1) อย่่างไรก็็ตามจำำ�นวนผู้้�ป่่วย
วััณโรคในปีี พ.ศ. 2562 ที่่�ได้้รัับการตรวจวิินิิจฉััย
มีี เ พีียง 7.1 ล้้านคน จากที่่� ค าดการณ์์ จำำ�นวน
ผู้้�ป่่วยทั้้�งหมด 10 ล้้านคน ประเทศไทยเป็็น 1 ใน
30 ประเทศ ที่�มี่ ีปััญหาวััณโรคสููง ซึ่่�งอุุบััติิการณ์์ที่่�
ประเมิินในปีี พ.ศ. 2562 พบสููงถึึง 150 รายต่่อ
ประชากรแสนคนทำำ�ให้้เกิิดแผนปฏิิบััติิการระดัับ
ชาติิด้้านการต่่อต้้านวััณโรค โดยมุ่่�งเน้้น “ค้้นให้้พบ
จบด้้วยหาย พััฒนาระบบและเครืือข่่าย นโยบาย
มุ่่�งมั่่�น สร้้างสรรค์์นวััตกรรม” เพื่่�อลดอุุบััติิการณ์์
วััณโรคให้้เหลืือ 88 รายต่่อแสนประชากร เมื่่�อสิ้้�น
ปีี 2564(2)
จากการทบทวนงานวิิจััยรวมถึึงแนวทาง
การตรวจสุุ ข ภาพประจำำ�ปีี พบว่่ า การคัั ด กรอง
วััณโรคด้้วยภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกไม่่เกิิดประโยชน์์
ในการตรวจคััดกรองประชากรทั่่�วไปหรืือการตรวจ
ก่่อนเข้้าทำำ�งาน(3,4) ดัังนั้้�นการตรวจวิินิิจฉััยวััณโรค
ปอดในประเทศไทยโดยส่่วนใหญ่่จึึงเป็็นการค้้นหา
ผู้้� ป่่ ว ยเชิิ ง รัั บ กล่่ า วคืือผู้้� ป่่ ว ยมาพบแพทย์์ เ มื่่� อ
มีี อ าการผิิ ด ปกติิ แ ล้้ว โดยอาการดัั ง กล่่ า ว เช่่ น
ไอเรื้้�อรััง ไข้้เรื้้�อรััง น้ำำ��หนัักลด เป็็นต้้น อย่่างไร
ก็็ตามจากการสำำ�รวจความชุุกของวััณโรค พบผู้้ป่� ว่ ย
วััณโรคปอดที่่�ไม่่แสดงอาการและสามารถวิินิิจฉััย
จากการถ่่ายภาพรัังสีีทรวงอกสููงถึึง ร้้อยละ 40
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ในประเทศปากีีสถานและร้้อยละ 79 ในประเทศ
เมีียนมาร์์(5)
ผู้้� วิิ จัั ย มีีความสนใจศึึ ก ษาอุุ บัั ติิ ก ารณ์์
วัั ณ โรคปอดของผู้้� ที่่� ม ารัั บ การตรวจสุุ ข ภาพที่่�
โรงพยาบาลศิิริิราชเพื่่�อเป็็นข้้อมููลในการพััฒนา
ระบบการเฝ้้าระวัังและป้้องกัันวััณโรคปอดต่่อไป
วััตถุุประสงค์์
เพื่่� อ ศึึ ก ษาอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ วัั ณ โรคปอดของ
ผู้้�ที่่�มารัับการตรวจสุุขภาพที่�โ่ รงพยาบาลศิิริิราช
วััสดุุและวิิธีกี าร
การศึึ ก ษาแบบย้้อนหลัั ง เชิิ ง พรรณนา
ภาคตััดขวาง (Retrospectivecross-sectional
descriptive study) โดยการเก็็บข้้อมููลผู้้�ที่่�ได้้รัับ
การวิินิิจฉััยว่่าป่่วยเป็็นวััณโรคปอดจากผู้้�ที่่�มารัับ
บริิการที่่�หน่่วยตรวจสุุขภาพภาควิิชาเวชศาสตร์์
ป้้ อ งกัั น และสัั ง คม คณะแพทยศาสตร์์ ศิิ ริิ ร าช
พยาบาล ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2557 ถึึง ธัันวาคม
2562 โดยข้้อมููลทั่่�วไป ได้้แก่่ เพศ อายุุ โรคประจำำ�
ตััว การสููบบุุหรี่่� อาการของวััณโรค รวมถึึงภาพถ่่าย
รัังสีีทรวงอกและข้้อมููลผลตรวจทางห้้องปฏิิบัติั กิ าร
ได้้แก่่ การย้้อมและเพาะเชื้้�อจากเสมหะ แสดงผล
การศึึกษาโดยใช้้สถิิติิเชิิงพรรณนา ได้้แก่่ ค่่าเฉลี่่�ย
ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน ความถี่่�และร้้อยละ
กลุ่่�มตััวอย่่างในงานวิิจัยั นี้้� หมายถึึง ผู้้ที่� ม่� า
รัับการตรวจสุุขภาพ ที่่ห� น่่วยตรวจสุุขภาพภาควิิชา
เวชศาสตร์์ป้้องกัันและสัังคม คณะแพทยศาสตร์์
ศิิริริ าชพยาบาล ซึ่ง่� ประกอบด้้วยผู้้ที่� ม่� ารัับการตรวจ
สุุขภาพประจำำ�ปีีและผู้้�ที่่�มาตรวจเพื่่�อขอใบรัับรอง
แพทย์์เพื่่�อทำำ�งานหรืือศึึกษาต่่อ
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คำำ�จำำ�กััดความของผู้้�ป่่วยวััณโรค หมายถึึง ศาสตร์์ ศิิ ริิ ร าชพยาบาล มหาวิิ ท ยาลัั ย มหิิ ด ล
ผู้้ที่� มี่� ภี าพถ่่ายรัังสีีทรวงอกผิิดปกติิเข้้าได้้กัับวััณโรค เลขที่่� 635/2564 (IRB4) ผู้้วิ� จัิ ยั ดำำ�เนิินการตามหลััก
ปอดและได้้รัั บการตรวจวิิ นิิจฉัั ย โดยแพทย์์ จาก จริิยธรรมการวิิจััย โดยข้้อมููลทุุกอย่่างจะเป็็นความ
คลิิ นิิ ก โรคปอดจากการประกอบอาชีีพและสิ่่� ง ลัั บ และนำำ�ม าใช้้ตามวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ ข องการวิิ จัั ย
แวดล้้อมโดยผู้้�ป่่วยทุุกรายจะต้้องมีีภาพถ่่ายรัังสีี ครั้้�งนี้้�เท่่านั้้�น ผลการวิิจััยนำำ�เสนอในภาพรวม
การศึ
กษานี้ไดรับอนุ
มัติจภากคณะกรรมการพิ
ทรวงอกดีีขึ้้�
นหรืือหายเป็็
นปกติิ
ายหลัังได้้รัับการจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตรศิริราช
มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 635/2564(IRB4) ผูวผลการวิิ
ิจัยดําเนินจัการตามหลั
กจริยธรรมการวิจัยโดยขอมูลทุก
ัย
รััพยาบาล
กษาวััณโรค
อยางจะเปนความลับและนํามาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เทานั้น ผลการวิจัยนําเสนอในภาพรวม
ผลการศึึ ก ษานี้้� พบ ผู้้� ป่่ ว ยวัั ณ โรคปอด
ัย ยธรรมการวิิจััย
33 ราย คำำ�นวณอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ใ นปีี 2557-2562
การพิิทัักผลการวิ
ษ์์สิิทธิิแจละจริิ
ผลการศึ
กษานีไ� ด้้รัั
้พบผู
ปวมัยวัติั ณ
โรคปอด33 ราย คํานวณอุ
ากับและ
41, 107
60, 137,
การศึึกษานี้้
บอนุุ
จิ ากคณะกรรมการ
เท่่ากัับับติการณ
41, ในป
60,2557-2562
137, 99,เท67
ต่่อ
99,
67
และ
107
ต
อ
แสนประชากรตามลํ
า
ดั
บ
ดั
ง
แสดงในตาราง1
พิิ จ ารณาจริิ ย ธรรมการวิิ จัั ย ในคน คณะแพทย แสนประชากรตามลำำ�ดัับ ดัังแสดงในตาราง 1
ตาราง1อุ
ของวัขณองวัั
โรคปอดจากการตรวจสุ
ขภาพ ขภาพ
ตาราง
1 บอุุัตบัิกัติารณ
ิการณ์์
ณโรคปอดจากการตรวจสุุ
ปที่ตรวจสุขภาพ
2557
2558
2559
2560
2561
2562

จํานวนผูตรวจ
สุขภาพทั้งหมด
(คน)
7,339
6,620
6,579
6,058
5,963
6,560

จํานวนผูป วย
(คน)

อุบัติการณ
(รอยละ)

อุบัติการณ
(ตอประชากร 100,000 คน)

3
4
9
6
4
7

0.041
0.060
0.137
0.099
0.067
0.107

41
60
137
99
67
107

�นอกจากนี้้
่วยส่่ณวน
ใหญ่่ร้้อยละ
88.4
วน ใหญ่่
ป็็ น เพศหญิิ
ง (ร้้อยละ
ผูผู้้ป� ป่ว่ วยสยส่่วนใหญ
เปนเเพศหญิ
ง (รอยละ
72.7) อายุเไม่่
ฉลีสููบบุ
่ย 34ปุหรี่่(S.D.
= 17)�ผู้้�ป่พบวั
โรคมากในกลุ
มคนอายุ
แสดงอาการของวัั
ณโรควงอายุ
ดัังแสดงในตาราง
น72.7)
อยคือชอายุุ
วงอายุ
ดเปนร=อยละ48.5ในขณะที
นอยกวา 20 ป และช
60-69 ปพบผูปวย2
เฉลี่่�ย20-29
34 ปีีป คิ(S.D.
17) พบวััณโรค ่ชวไม่่งอายุ
เทากัน คิดเปนรอยละ น้้15.2ผู
ปวยสววงอายุุ
นใหญร20-29
อยละ 87.9
อกจากนี
ปู วยสวนใหญรอยละ 88.4 ไมขแภาพ
สดง
ราย ้ผตรวจพบจากการตรวจสุุ
มากในกลุ่่�มคนอายุุ
อยคืือช่่
ปีี ไมผู้้สูบ�ป่บุ่วหยรี่น18
อาการของวัณโรค ดังแสดงในตารางที่ 2ผูปวย 18 ราย ตรวจพบจากการตรวจสุ
ในขณะที่ผปู ขวภาพ
ยอีก
ประจำำ�ปีี ในขณะที่่�ผู้ขภาพประจํ
้�ป่่วยอีีก 15าป รายตรวจสุุ
คิิ15ดเป็็รายตรวจสุ
นร้้อยละ ข48.5
ในขณะที่
�
่
ช่
่
ว
งอายุุ
น้้
อยกว่่
า
ภาพเพื่อขอใบรับรองแพทยเพื่อสมัครงานรวมถึงเพื่อตอใบอนุญาตและศึกษาตอในระดับตางๆ
20
ปีี
และช่่
ว
งอายุุ
60-69 ปีีพบผู้้�ป่่วยเท่่ากััน เพื่่อ� ขอใบรัับรองแพทย์์เพื่่อ� สมััครงานรวมถึึงเพื่่อ� ต่่อ
(ตาราง2)
คิิดเป็็นร้้อยละ 15.2 ผู้้ป่� ่วยส่่วนใหญ่่ร้้อยละ 87.9 ใบอนุุญาตและศึึกษาต่่อในระดัับต่่างๆ (ตาราง 2)

ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-เมษายน 2565

วารสารสมาคมเวชศาสตร์์ป้้องกัันแห่่งประเทศไทย : 27

ตาราง 22 ลััลักกษณะของผู
ปว�ป่ยวั่วณยวััโรคปอด
(n=33)(n=33)
ตาราง
ษณะของผู้้
ณโรคปอด
ลักษณะ

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ (ป)
อายุเฉลี่ย ± สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(ป)
- นอยกวา 20
- 20-29
- 30-39
- 40-49
- 50-59
- 60-69
ประวัติการสูบบุหรี่
- สูบ
- ไมสูบ
รายละเอียดการตรวจสุขภาพ
- การตรวจสุขภาพประจําป
- การตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย
อาการ
- ไอ
- น้ําหนักลด
- ไอและน้ําหนักลด
- ไมมีอาการ
การตรวจดวยเอกซเรยคอมพิวเตอร
- ไดรับการตรวจ
- ไมไดรับการตรวจ

จํานวน (รอยละ)
9 (27.3)
24 (72.7)
18 - 68
34 ± 17
5 (15.2)
16 (48.5)
1 (3)
3 (9.1)
3 (9.1)
5 (15.2)
4 (12.1)
29 (87.9)
18 (54.5)
15 (45.5)
2 (6.1)
2 (6.1)
1 (3)
28 (84.8)
12 (36.4)
21 (63.6)

ตาราง
แสดงผลการตรวจเสมหะโดยตรวจพบเชื
โดย ตามลำำ้อ�ดั
ว่ ยร้้อยละ
9.1 ไม่่สามารถเก็็้อบ(sputum
เสมหะ
ตาราง3 3 แสดงผลการตรวจเสมหะ
จากบั ผู้้ป่�AFB
smearและการเพาะเชื
culture) ร� อยละ
27.3ตามลํ
าดับ ผูปวยรอ�อยละส่่9.1
ไมสามารถเก็บเสมหะสงตรวจได
ตรวจพบเชื้้
จาก 15.2
AFBและ
smear
และการเพาะเชื้้
งตรวจได้้
(sputum culture) ร้้อยละ 15.2 และ 27.3

28 : วารสารสมาคมเวชศาสตร์์ป้อ้ งกัันแห่่งประเทศไทย

ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-เมษายน 2565

ตาราง
3 แสดงผลการตรวจเสมหะของผู้้�ป่่วย (n =33)
ตาราง 3 แสดงผลการตรวจเสมหะของผูปวย (n =33)
ผลการตรวจเสมหะ
AFB smear
- พบเชื้อ
- ไมพบเชื้อ
- เก็บเสมหะสงตรวจไมได
การเพาะเชื้อเสมหะ (Sputum culture)
- พบเชื้อ
- ไมพบเชื้อ
- เก็บเสมหะสงตรวจไมได

จํานวน (รอยละ)
5 (15.2)
25 (75.8)
3 (9.1)
9 (27.3)
21 (63.6)
3 (9.1)

วิิวิจจารณ์์
ารณ

ผลเพาะเชื้้�อจากเสมหะในการศึึกษานี้้พบ
�
9 รายข(ร้้อยละ
โดยที่
�ผู้่ ้�ป่่วย 6 ราย
จากการศึึ
ษานี้้
� พบอุุ
ัติิการณ์์
วััณโรค ทวััี่รณับโรค
จากการศึกกษานี
้ พบอุ
บัติกบัารณ
วัณโรคปอดในผู
การตรวจสุ
ภาพระหว27.3)
างปพ.ศ.
2557-2562เท
ากับ
41, 60, �137,
99, 67 และ ข107
ตอแสนประชากรตามลํ
จากผูปดวยวั
ณโรคปอดทั
้งหมด
วยที่ไ�ม
ปกติิ
แสดงให้้เห็็
นว่่า33ผู้้�ป่รายมี
่วย 6ผูปรายนี้้
ปอดในผู้้
ที่่� รัั บ การตรวจสุุ
ภาพระหว่่
า งปีี พ .ศ. ไม่่าดัมีบีอาการผิิ
แสดงอาการของวั
ราย(ร
อยละ99,88.4)ซึ
่งสอดคล(ร้้อยละ
องกับการศึ
กษาความชุ
กของวัเณชื้้โรคที
ไมแสดงอาการใน
18.2)
มีีโอกาสแพร่่
�อวััณ่โรคต่่
อไป หาก
2557-2562
เท่่ากััณบโรค28
41, 60,
137,
67 และ
(5)
ประเทศเมี ย นมาร ที่ สูง ถึ ง ร อ ยละ 79 และการศึ ก ษาของประเทศอเมริ ก าที่ ทํ า การศึ ก ษาในผู ต อ งกั ก ที่ เ ป น
107 ต่่อแสนประชากรตามลำำ�ดับั จากผู้้ป่� ว่ ยวััณโรค ไม่่ได้้ตรวจพบว่่าภาพถ่่า(6)ยรัังสีีทรวงอกผิิดปกติิจาก
ชาวต างชาติพบวาความชุกของผูปวยวัณโรคปอดที่ไมมีอาการสูงถึง รอยละ 79.2 โดยทั้งสองการศึกษานี้อาศัย
� อย่่างไรก็็ตามผู้้
�ไม่่ขมีองี
ปอดทั้้�
รายมีีผู้้�ป่่วนยที่่
แสดงอาการของ
ภาพถงาหมด
ยรังสีท33
รวงอกในการวิ
ิจฉั�ไยม่่อย
างไรก็ตามผลการศึกการตรวจสุุ
ษานี้แตกตาขงกัภาพครั้้�
บการศึงกนี้้ษาในประเทศที
่มีอุบ�ป่ัต่วิกยที่่
ารณ
และตรวจเสมหะไม่่
พบดวัักรองประชากร
ณโรคในการ
วััวัณณโรค
88.4)ณโรคด
ซึ่่�งสอดคล้้องกัั
โรคต่28
ําที่พราย
บวา(ร้้อยละ
การคัดกรองวั
วยภาพถายรับงสีทอาการผิิ
รวงอกไมดปกติิ
เกิ ดประโยชน
ในการตรวจคั
(7-9)
(10)
(11)
ทั่วไปหรื
อการตรวจกกอของวัั
นเขาณ
ทําโรคที่
งานนั่�้นไม่่ไดแสดงอาการ
แก อเมริกา ศึึอังกกฤษ
และเดนมาร
ก โดยมีอุบัติการณ
องวัณโรค
ษานี้้� อาจจะมี
อี าการแสดงและแพร่่
เชื้้อ� ขภายหลัั
ง
การศึึ
กษาความชุุ
(5)
ที่คาดการณในปยพนมาร์์
.ศ. 2562
เทางกัร้้อยละ
บ 3, 8 และ
าดับ
ได้้ ถ้้าไม่่ ไ ด้้รัั บ การตรวจพบและรัั
ก ษาในครั้้� ง นี้้�
ในประเทศเมีี
ที่่� สูู งถึึ
79 5 รายต
และอแสนประชากรตามลํ
ผลเพาะเชื
้
อ
จากเสมหะในการศึ
ก
ษานี
้
พ
บวั
ณ
โรค
9
ราย(ร
อ
ยละ
27.3)
โดยที
่
ผ

ู
ป

ว
ย
6
รายไมสุุมนทรีี
ีอาการ
การศึึกษาของประเทศอเมริิกาที่่�ทำำ�การศึึกษาใน เช่่ นกัั น ซึ่่� ง สอดคล้้องกัั บ การศึึ ก ษาของ
ผิดปกติ แสดงใหเห็นวาผูปวย 6 รายนี้ (รอยละ 18.2) มีโอกาสแพรเชื้อวัณโรคตอไป หากไมไดตรวจพบวาภาพถาย
จี๋๋ามผู
� ใ จหล้้าและคณะที่
่� ทำปกติ
ำ� การศึึ
ก ษาในบุุ ค ลากร
ผู้้รั� ต้้งองกัั
ก ที่่� เ ป็็ดนปกติ
ชาวต่่
า งชาติิ พบว่ข่ าภาพครั
ความชุุ
สีทรวงอกผิ
จากการตรวจสุ
้งนีก้อของ
ยางไรก็
ต
ป


ว
ยที
่
ไ
ม
ม
ี
อ
าการผิ
ด
แ
ละตรวจเสมหะไม
พบวัณ
(6)
ทางการแพทย์์
ที่
�
่
ไ
ด้้รัั
บ
การวิิ
นิ
ิ
จ
ฉัั
ย
เป็็
น
วัั
ณ
โรคปอด
ผู้้โรคในการศึ
ป่� ว่ ยวััณโรคปอดที่่
ไ
�
ม่่
มี
อ
ี
าการสููงถึึ
ง
ร้้อยละ
79.2
กษานี้อาจจะมีอาการแสดงและแพรเชื้อภายหลังไดถาไมไดรับการตรวจพบและรักษาในครั้งนี้เชนกัน
โดยไม่่
แ สดงอาการที่่
� มีีผลเพาะเชื้้� อ จากเสมหะ
โดยทั้้�
งสองการศึึ
ษานี้้�อกาศัั
ยภาพถ่่
โดยสอดคล
อ งกับกงานศึ
ษาของ
สุนาทรียรััจีง๋ใสีีทรวงอก
จหลาและคณะที
่ทําการศึ
กษาในบุคลากรทางการแพทย
ที่ไดรับการ
(12)
วิ นิ จ ฉั ย เปนิินจวัฉััณยโรคปอด
โดยไม
แ สดงอาการที
่ มี ผ ลเพาะเชื
ณ โรค24.7
คิ ด เป น รนอกจากนี้้
อ ยละ 24.7�ใน(12)
โรค คิิดเป็็นร้้อยละ
ในการวิิ
อย่่ า งไรก็็
ต ามผลการศึึ
ก ษานี้้
� พบวััณ้ อจากเสมหะพบวั
นอกจากนี
นการศึกษาในประเทศที่่
กษานี้มีผูปวยไดรมี� ับีอุุการตรวจด
ยเอกซเรย
หมด 12
ราย (รอยละ 36.4) โดย
แตกต่่
างกัับ้ใการศึึ
บัติั กิ ารณ์์ขวอง
การศึึคอมพิ
กษานี้้วเตอร
�มีีผู้้�ป่ท่วั้งยได้้รัั
บการตรวจด้้วยเอกซเรย์์
ผูปวย 11 รายมีผลยอมเสมหะเปนลบ แตผลเอกซเรยคอมพิวเตอรของผูปวยทุกรายพบลักษณะของการแพรเชื้อได
วััณโรคต่ำำ��สที่่วพบว่
� นใหญา่ การคัั
ดกรองวััณโรคด้้วยภาพถ่่าย คอมพิิวเตอร์์ ทั้้�งหมด 12 ราย (ร้้อยละ 36.4)
การศึกษาความชุกของวัณโรคในประเทศไทยมักเปนการศึกษาในบุ คลากรทางการแพทย(1311 โดยกลุ
ราย มีีผลย้้อมเสมหะเป็็
ล
รัั16)
งสีีทรวงอกไม่่
เกิิดประโยชน์์ใถนการตรวจคัั
ดกรอง มเสีโดยผู้้
โดยที่บุคลากรทางการแพทย
ูกจัดเปนประชากรกลุ
่ยงตอ�ป่วั่วณยโรค
มเสี่ยงอื่นๆ ไดแก ผูนสลบ
มั ผัสแต่่
วัณผโรค,
อมพิิ
วเตอร์์
ว่ ยทุุ่คับกแคบแออั
รายพบลััดกษณะ
ประชากรทั่่�
� งาน ่มเอกซเรย์์
ผูสูงอายุ, ผูตวอไปหรืือการตรวจก่่
งขัง, แรงงานเคลื่อนยอ นเข้้าทำำ
ายจากประเทศที
ีความชุกควัณ
โรคสู
ง, ผูขอองผู้้
าศัยป่� ในที
เปนตน
(2)
(7-9)
(10)
(11)
การศึอเมริิ
กษานีก้พาบผูปวอััยเพี
ยง 8 รายและเดนมาร์์
(รอยละ 24.2)กที่มีประวั
ติเคยสัมผัสญาติ
หรือบุคคลอื่นที่ปวยเปนวัณโรค
ได้้แก่่
งกฤษ
ของการแพร่่
เชื้้�อได้้
กษานีข้พองวัั
บวัณณโรคในเพศหญิ
งมากกวใานปีี
เพศชาย
และพบในกลุ
มทีก่มารศึึ
ีอายุนกอษาความชุุ
ย โดยพบในช
วงอายุ
20-29
โดยมีีอุุ บัการศึ
ั ติิ ก ารณ์์
โรคที่่� ค าดการณ์์
	ส่่
วนใหญ่่
กของวัั
ณโรคใน
ป รวมทั้งหมด 16 ราย (รอยละ 48.5)ซึ่งคลายกับการศึกษาของกิตติพัทธ เอี่ยมรอด กับ วิทยา สวัสดิวุฒิพงศ
พ.ศ.
2562 เท่่ากัับ 3, 8 และ 5 รายต่่อแสน ประเทศไทยมัักเป็็นการศึึกษาในบุุคลากรทางการ
ประชากรตามลำำ�ดับั
แพทย์์(13-16) โดยที่บุ่� คุ ลากรทางการแพทย์์ถููกจััดเป็็น
ปีีที่่� 12 ฉบัับที่่� 1 มกราคม-เมษายน 2565

วารสารสมาคมเวชศาสตร์์ป้้องกัันแห่่งประเทศไทย : 29

ประชากรกลุ่่�มเสี่่�ยงต่่อวััณโรค โดยกลุ่่�มเสี่่�ยงอื่่�นๆ
ได้้แก่่ ผู้้�สััมผััสวััณโรค, ผู้้�สููงอายุุ, ผู้้�ต้้องขััง, แรงงาน
เคลื่่�อนย้้ายจากประเทศที่่�มีีความชุุกวััณโรคสููง,
�
ผู้้อ� าศััยในที่คั่� บั แคบแออััด เป็็นต้้น(2) การศึึกษานี้้พบ
ผู้้�ป่ว่ ยเพีียง 8 ราย (ร้้อยละ 24.2) ที่่�มีปี ระวััติิเคย
สััมผััสญาติิหรืือบุุคคลอื่่�นที่่�ป่่วยเป็็นวััณโรค
การศึึ ก ษานี้้� พบ วัั ณ โรคในเพศหญิิ ง
มากกว่่ า เพศชาย และพบในกลุ่่�มที่่� มีี อ ายุุ น้้ อย
โดยพบในช่่วงอายุุ 20-29 ปีี รวมทั้้�งหมด 16 ราย
(ร้้อยละ 48.5) ซึ่่ง� คล้้ายกัับการศึึกษาของกิิตติิพัทธ์
ั ์
เอี่่ย� มรอด กัับ วิิทยา สวััสดิิวุฒิ
ุ พิ งศ์์(15) และอรพรรณ
ธีีระตระกููลชััย กัับ เกศ ชััยวััชราภรณ์์(16) อย่่างไร
ก็็ตามงานวิิจััยดัังกล่่าวเป็็นการศึึกษาในบุุคลากร
ทางการแพทย์์ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นเพศหญิิง
ข้้อมููลปัั จ จุุ บัั น เป็็ น ที่่� ย อมรัั บว่่ า การสููบ
บุุหรี่่�เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการป่่วยเป็็นวััณโรค(17-20)
การศึึกษานี้้พบ
� ผู้้ป่� ว่ ย 4 รายที่่สููบบุ
� หุ รี่่� (ร้้อยละ 12)
โดย 3 รายมีอี าการของวััณโรค ปริิมาณบุุหรี่่ที่� สููบสูู
่� ง
ถึึง 10 pack-year จำำ�นวน 2 ราย, 20 pack-year
1 รายและ 40 pack-year 1 ราย (ไม่่ได้้แสดง)
งานวิิ จัั ย นี้้� มีีข้้อจำำ�กัั ด คืือไม่่ มีีข้้อมููลการ
ตรวจสุุ ข ภาพของผู้้� ที่่� ไม่่ ได้้ป่่ วยเป็็ นวัั ณโรคปอด
ทำำ� ให้้ไม่่ ส ามารถเปรีียบเทีียบปัั จ จัั ย ต่่ า งๆ ของ
ผู้้�ป่่วยและผู้้�ที่�ไ่ ม่่ได้้ป่่วยได้้ อย่่างไรก็็ตามงานวิิจััยนี้้�
เป็็นการศึึกษาอุุบััติิการณ์์วัณ
ั โรคปอดในประชาชน
ทั่่�วไปที่่�มารัับการตรวจสุุขภาพซึ่่�งข้้อมููลดัังกล่่าว
ในประเทศมีีน้้อยมาก โดยพบอุุ บัั ติิ ก ารณ์์ ใ น
ระหว่่างปีี พ.ศ. 2557-2562 เท่่ากัับ 41, 60, 137,
99, 67 และ 107 ต่่อแสนประชากรตามลำำ�ดัับ
ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่สููงกว่่าเป้้าประสงค์์ของประเทศที่จ่� ะลด
อุุบััติิการณ์์ให้้เหลืือ 88 รายต่่อประชากรแสนคน
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เมื่่�อสิ้้�นปีี 2564 อย่่างไรก็็ตามอุุบััติิการณ์์วััณโรค
ปอดในการศึึกษานี้้�เป็็นตััวเลขอย่่างต่ำำ��เนื่่�องจาก
ผู้้� ที่่� ม ารัั บ การตรวจสุุ ข ภาพประจำำ�ปีี ส่่ วน หนึ่่� ง
ไม่่เข้้ารัับการถ่่ายภาพรัังสีีทรวงอกเนื่่�องจากได้้
รัับข้้อมููลจากแนวทางการตรวจสุุขภาพว่่าถ้้าไม่่มีี
อาการผิิดปกติิหรืือมีีความเสี่่�ยง ไม่่มีีความจำำ�เป็็น
ต้้องถ่่ายภาพรัังสีีทรวงอก (จำำ�นวนผู้้�ที่่�มารัับการ
ตรวจสุุขภาพต่่อปีีที่่�นำำ�มาคำำ�นวณอุุบััติิการณ์์ใน
การศึึกษานี้้เ� ป็็นจำำ�นวนผู้้ที่� ม่� าตรวจสุุขภาพทั้้�งหมด
โดยรวมผู้้�ที่่�ไม่่เข้้ารัับการถ่่ายภาพรัังสีีทรวงอกด้้วย
เนื่่�องจากไม่่มีีข้้อมููลจำำ�นวนผู้้�ที่่�รัับและไม่่รัับการ
ถ่่ายภาพรัังสีีทรวงอก) นอกจากนี้้�ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่
ไม่่แสดงอาการของวััณโรค ซึ่่�งถ้้าไม่่ได้้ถ่่ายภาพ
รัังสีีทรวงอก จะไม่่สามารถวิินิิจฉััยวััณโรคปอดใน
ผู้้� ป่่ ว ยกลุ่่�มนี้้� ไ ด้้ การศึึ ก ษานี้้� แ สดงให้้เห็็ นคว าม
สำำ�คััญของการตรวจสุุขภาพในประชาชนทั่่�วไปถึึง
แม้้ว่่ามีีผู้้�ป่่วยบางรายที่่�มีีประวััติิสััมผััสกัับผู้้�ป่่วย
วััณโรคมาก่่อนก็็ตาม การที่จ่� ะลดอุุบัติั กิ ารณ์์วัณ
ั โรค
ให้้ได้้ตามเป้้าหมายอาจจะต้้องค้้นหาผู้้�ป่่วยเชิิงรุุก
ทั้้�งประชาชนกลุ่่�มเสี่่�ยงและประชาชนทั่่�วไปมากขึ้้น�
สรุุป

การศึึ ก ษานี้้� เ ป็็ น การศึึ ก ษาอุุ บัั ติิ ก ารณ์์
วััณโรคปอดในผู้้�ที่่�มารัับการตรวจสุุขภาพโดยใช้้
ภาพถ่่ายรัังสีีทรวงอกโดยอุุบััติิการณ์์ส่่วนใหญ่่สููง
กว่่าเป้้าหมายของประเทศที่่�พยายามจะลดอุุบััติิ
การณ์์ลง โดยผู้้ป่� ว่ ยส่่วนใหญ่่แม้้ไม่่มีอี าการผิิดปกติิ
แต่่สามารถแพร่่เชื้้อ� ได้้ ดัังนั้้�นการค้้นหาผู้้ป่� ว่ ยเชิิงรุุก
โดยการถ่่ายภาพรัังสีีทรวงอกเป็็นมาตรการสำำ�คััญ
ที่่�ทำำ�ให้้ตรวจพบผู้้�ป่่วยก่่อนแสดงอาการผิิดปกติิ
และรีีบให้้การรัักษาเพื่่อ� ที่จ่� ะลดโอกาสการแพร่่เชื้้อ�
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ของผู้้ป่� ่วย การศึึกษานี้้อ� าจนำำ�ไปสู่่�การวางนโยบาย การทบทวนแนวทางการตรวจสุุขภาพที่่จำ� ำ�เป็็นและ
การพััฒนาระบบการเฝ้้าระวัังวััณโรคปอด รวมถึึง เหมาะสมสำำ�หรัับประชาชนในประเทศต่่อไป
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