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การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาแบบภาคตัดขวางและการศึกษาแบบ Case-control เพื่อหาความชุกของ
วั ณโรคปอดและหาปั จจัยที่มีความสัมพั นธ์กับการป่ วยเป็ นวั ณโรคปอดในผู้ ป่ วยปอดอักเสบชุ มชน
(Community-acquired pneumonia; CAP) ที่ถูกรับไว้ รักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม ระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลในผู้ป่วย
ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยใช้ แบบฟอร์มมาตรฐานการเฝ้ าระวังเชิงรุกโรคปอดอักเสบชุมชนของโครงการ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนมและสัมภาษณ์ผ้ ูป่วย CAP จํานวน 400 คน เป็ นกลุ่มศึกษา คือ
ผู้ป่วย CAP ที่ป่วยเป็ นวัณโรคปอด จํานวน 200 คน และกลุ่มควบคุม คือผู้ป่วย CAP ที่ไม่ป่วยเป็ นวัณ
โรคปอด จํานวน 200 คน ใช้ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานแบบไคสแควร์และการวิเคราะห์แบบ
พหุถดถอยลอจิสติกเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ท่รี ะดับนัยสําคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า มีผ้ ูป่วย
CAP ทั้งหมด 10,501 คน เป็ นวัณโรคปอดรายใหม่ จํานวน 385 คน คิดเป็ นอัตราความชุก 36.66 ต่อ
ผู้ป่วย CAP 1,000 คน หรือคิดเป็ น 3,666 ต่อผู้ป่วย CAP 100,000 คน มากกว่าความชุกของวัณโรค
ในประชากรทั่วไปของจังหวัดนครพนม 53 เท่า โดยพบความชุกในเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็ น
อัตราความชุกของวัณโรค 50.99 ต่อประชากร 1,000 คน มีอตั ราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.5 กลุ่ม
ศึกษาอายุเฉลี่ย 51.216.5 ปี เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 72.0 กลุ่มควบคุมอายุเฉลี่ย 57.516.7 ปี เป็ น
เพศชาย ร้ อยละ 56.0 การวิเคราะห์แบบพหุถดถอยลอจิสติกโดยควบคุมตัวแปรกวนเพศและอายุพบว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วย CAP อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ได้ แก่ เคย
ใกล้ ชิดผู้ป่วยวัณโรค (ORadj=9.03; 95% CI=3.29-24.77) การพบแผลโพรงในปอด (ORadj=4.71;
95% CI=1.56-14.14) เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ORadj=3.86; 95% CI=1.86-8.02) ไอเป็ น
เลือด (ORadj=3.61; 95% CI=1.12-11.67) หายใจไม่มีเสียงหวีด (ORadj=3.66; 95% CI= 1.817.41) ภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติ (ORadj=2.98; 95% CI=1.73-5.14) ไอมีเสมหะ (ORadj=2.53;
95% CI=1.46-4.38) มีประวัติการเจ็บป่ วยร่ วมคือ โรคไต (ORadj=0.18; 95% CI=0.05-0.64)
การศึกษาระดับประถมศึกษา (ORadj=0.33; 95% CI=0.15-0.71) และไม่ได้ ทาํ งาน (ORadj R=0.17;
95% CI=0.08-0.38) ความชุกวัณโรคปอดค่อนข้ างสูงในผู้ป่วย CAP ผู้ป่วยผู้ใหญ่ท่ถี ูกรับไว้ รักษา
ในโรงพยาบาล สําหรับผู้ป่วย CAP ที่เคยใกล้ ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค มีอาการไอมีเสมหะ ไอเป็ นเลือดและ
พบแผลโพรงในปอดควรได้ รับการตรวจคัดกรองวัณโรคทุกราย และควรมีพัฒนาแบบคัดกรองทาง
คลินิก เพื่อใช้ ค้นหาการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วย CAP เพื่อประโยชน์ในการรักษาและการป้ องกัน
การแพร่กระจายของวัณโรคต่อไป
คําสําคัญ: ปัจจัยเสีย่ ง, วัณโรคปอด, ปอดอักเสบ
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Abstract
This study involved both a cross‐sectional and a case‐control design and was conducted
to investigate the prevalence of infectious PTB and the factors associated with infectious
PTB among adult hospitalized community‐acquired pneumonia (CAP) patients in
Nakhon Phanom Province between January 1, 2009 and June 30, 2011. The presence of
infectious PTB was diagnosed when either sputum acid fast bacilli (AFB) or a sputum
culture were positive for M.tuberculosis. CAP data were collected using the active
pneumonia surveillance standard form, and 400 CAP patients were interviewed:
200 CAP patients with infectious PTB and 200 CAP patients without infectious PTB.
Univariate and multivariate analyses were performed using STATA version 10.0
with statistical significance set at p< 0.05. The results showed that among 10,501
adult hospitalized CAP patients there were 385 new cases of infectious PTB; 131
were sputum AFB positive and 254 were sputum culture positive. This represented
a prevalence rate of 36.66 cases per 1,000 CAP patients, which is 53 times higher
than the prevalence of infectious PTB in the general population. The infectious PTB
prevalence was higher in males than in females with 50.99 cases per 1,000 male
CAP patients, a gender ratio of 1.5. The mean ages for CAP patients with and without
infectious PTB were 51.2+16.5 years and 57.5+16.7 years, respectively, and the
proportions of males in these two groups were 72% and 56.0%, respectively. The
factors positively associated with infectious PTB among adult hospitalized CAP
patients by multivariate analysis were a history of close contact with TB patients
(ORadj=9.03; 95%CI=3.29-24.77), pulmonary cavitation (ORadj=4.71; 95%CI=1.5614.14), a history of alcohol consumption (ORadj=3.86; 95%CI=1.86-8.02), hemoptysis
(ORadj=3.61; 95%CI=1.12-11.67), the absence of wheezing breath sound
(ORadj=3.66; 95%CI=1.81‐7.41), an abnormal chest radiograph (ORadj=2.98;
95%CI=1.73-5.14), a productive cough (ORadj=2.53; 95%CI=1.46-4.38), a history of
renal disease (ORadj=0.18; 95%CI=0.05-0.64), primary school education only
(ORadj=0.33; 95%CI=0.15-0.71) and unemployment (ORadj= 0.17; 95%CI=0.08-0.38).
This study indicates that there is a high prevalence of infectious PTB in adult
hospitalized CAP patients. The findings suggest that all CAP patients presenting with
a productive cough, hemoptysis, pulmonary cavitations or a history of close contact
with TB patients should be screened for TB. The clinical screening for infectious
PTB among adult hospitalized CAP patients should be implemented for early
diagnosis, prompt treatment and TB prevention in the community.
Keyword: risk factors, pulmonary tuberculosis, pneumonia
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บทนํา
ปั จจุ บันวัณโรคปอดกลับมาเป็ นปั ญหาสาธารณสุขที่
สําคัญ เนื่องจากการรักษาที่ยาวนาน ผู้ป่วยมีอาการข้ างเคียงที่
เกิดจากการรักษาไม่ครบกําหนด และมีผ้ ูป่วยระบบภูมิค้ ุมกัน
บกพร่ องจากการติดเชื้อ HIV และมีการดื้อยามากขึ้น (World
Health Organization [WHO], 2010) ในปี พ.ศ. 2553
องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ ประเทศไทยอยู่ในลําดับที่
18 ใน 22 ประเทศที่มีปัญหา วัณโรคสูง โดยพบอุบัติการณ์
เท่ากับ 94 รายต่อประชากรแสนคนและอัตราป่ วยตายเท่ากับ
11 รายต่อประชากรแสนคน และพบเป็ นวัณโรคปอดเท่ากับ
63 ราย ต่อประชากรแสนคน (WHO, 2011) เชื้อวัณโรค
ปอด(M. tuberculosis) เป็ นเชื้อที่มักทําให้ เกิดพยาธิสภาพที่
ปอดโดยมีรอยโรคแบบแผลโพรง (Cavity) มีอาการไอเป็ น
เลือด (Hemoptysis) (Knechel, 2009) ซึ่งจะพบพยาธิ
สภาพแบบ Cavity มากขึ้นและมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญเมื่อเกิดร่วมกับปอดอักเสบ (Liam et al.,
2006) โรคปอดอักเสบชุมชนเป็ นโรคที่ทาํ ให้ เกิดการเจ็บป่ วย
ตั้งแต่ระดับปกติไปจนถึงระดับรุนแรง มีอัตราป่ วยและอัตรา
ตายที่สูง (Mandell, 2007) ในประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง
พบว่าเชื้อ M. tuberculosis เป็ นสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ เกิด CAP
ร้ อยละ 4.91 (Liam et al., 2006) และจากการศึกษาหาเชื้อวัณ
โรคในผู้ ป่ วย CAP ที่ ถู ก รั บ ไว้ รั ก ษาในโรงพยาบาลของ
ประเทศฮ่ องกง พบอัตราความชุกเท่ากับ 12.20 (Chan et
al., 1992) จากรายงานข้ างต้ นกล่าวได้ ว่าเชื้อวัณโรคเป็ นเชื้อ
ที่มีความสําคัญในการก่อให้ เกิดโรคในผู้ป่วย CAP โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง ซึ่งรวมถึงประเทศไทย
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอาการแสดงของผู้ป่วย CAP และ
ผู้ป่วยวัณโรคปอดนั้นมีความคล้ ายคลึงกัน (Manzano et al.,
2008) โดยอาการแสดงที่มีความสัมพันธ์กับการป่ วยเป็ นวัณ
โรคปอดในผู้ ป่วย CAP คือ ไอ (Cough) และไอเป็ นเลือด
(Achkar et al., 2008) การพบพยาธิสภาพในปอดแบบ
Consolidation และ Cavity (Lee et al., 2003; Liam et al.,
2006) โดยจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุท่มี ากขึ้นและพบในเพศชาย
เป็ นส่วนใหญ่ (Heo et al., 2009) การที่ผ้ ูป่วยมีการเจ็บป่ วย
ด้ วยโรคไตวาย (Christopoulos et al., 2009) และ
โรคเบาหวานจะมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การป่ วยเป็ นวั ณ โรคปอด
มากกว่าปกติ (Alisjahban et al., 2006; Coker et al., 2006)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีประวัติสบู บุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์
จะมีความเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคมากกว่าผู้ท่ไี ม่มีประวัติ
ถึง 2.3 และ 10.7 เท่าตามลําดับ (Tekkel et al., 2002;
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Lin et al., 2009) การสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคเสี่ยงต่อ
การป่ วยเป็ นวัณโรคถึง 7.8 เท่า (Tekkel et al., 2002)
รวมทั้ง ผู้ ท่ีดู แ ลผู้ ป่ วยวั ณ โรคก็เ สี่ย งต่ อ การป่ วยเป็ นวั ณโรค
มากกว่าปกติ (Suggaravetsiri & Puttasorn, 2008) โดย
ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 สํานักงานสาธารณสุขจังหวั ดนครพนม
ร่ วมกับโครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่นานาชาติได้ ดาํ เนินการ
โครงการเฝ้ าระวังโรคปอดอักเสบชุมชนเชิงรุกโดยอิงประชากร
เป็ นฐาน และได้ เพิ่ มโครงการเฝ้ าระวังวัณโรคปอดในผู้ป่วย
ปอดอักเสบชุมชน เพื่อให้ ทราบถึงอุบัติการณ์ของวัณโรคปอด
ในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน โดยพบอุบัติการณ์ของผู้ป่วย CAP
เพิ่มจาก 262 รายต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2549 เป็ น
403 รายต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2553 (โครงการ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม, 2553) และในช่วงปี
เดี ย วกั น สํา นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครพนมพบผู้ ป่ วย
วัณโรครายใหม่เพิ่มจาก 36 รายต่อประชากรแสนคน เป็ น 41
รายต่ อประชากรแสนคน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม, 2553) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสเสี่ยง
ต่ อ การป่ วยเป็ นวั ณ โรคปอดในผู้ ป่ วยปอดอัก เสบชุ ม ชนใน
จังหวัดนครพนม

วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อหาอัตราความชุกและปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เข้ ารับ
การรักษาในโรงพยาบาล

วิธีการดําเนินการวิจยั
รูปแบบการวิจยั
การวิ จั ย นี้ ใช้ รู ป แบบการศึ ก ษาเชิ ง วิ เ คราะห์ แ บบ
ตัดขวาง (Cross-sectional analytic study) และการศึกษา
แบบ Case-control study มีอตั ราส่วนเท่ากับ 1:1

ประชากรและตัวอย่าง
ป ร ะ ช า ก รใ น ก า ร ศึ ก ษ า ครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่ ผู้ ป่ ว ย
ปอดอักเสบจากชุมชนทุกคนที่เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ของจังหวัดนครพนม 12 แห่ ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน
10,501 ราย ซึ่งกลุ่มศึกษา คือ กลุ่มผู้ป่วย CAP รายใหม่ท่ี
ตรวจพบเชื้อ M.tuberculosis รายใหม่ และกลุ่มควบคุม คือ
กลุ่มผู้ป่วย CAP รายใหม่ท่ไี ม่พบเชื้อ M.tuberculosis ตาม
แนวคิดของ Vittinghoff & Mcdulloch (2006) ที่ได้ กาํ หนด
ขนาดตัวอย่างสําหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสติกตาม
ปั จจัยที่ต้องการศึกษา โดยให้ คาํ นึงถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม
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อย่างน้ อยต่อปั จจัยทํานายหรือปัจจัยที่ต้องการศึกษา 1 ปั จจัย
เท่ากับ 10 ตัวอย่าง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องการ
ศึ ก ษาจํา นวน 20 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ป่ วย
CAP จํานวน 6 ปั จจัย ได้ แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย การสูบ
บุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ และประวัติการเจ็บป่ วยร่ วม ปั จจัย
ด้ านการป่ วยเป็ นโรค CAP จํานวน 10 ปั จจัย ได้ แก่ ไข้ จํานวน
เม็ดเลือดขาวมากกว่า 11,000 เซลล์ต่อไมโครลิตรจํานวน
เม็ด เลื อดขาวผิดปกติ ไอ ไอเป็ นเลือด เจ็บหน้ าอก หายใจ
ลําบาก หายใจเร็ว เสียงหายใจผิด ปกติ และร่ อ งรอยความ
ผิดปกติบนภาพถ่ายรังสีทรวงอก และปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม
และสัง คม จํานวน 4 ปั จจัย ได้ แก่ มีผ้ ู ป่ วยวัณโรคร่ วมบ้ าน
ความใกล้ ชิ ด กับ ผู้ ป่ วยวั ณโรค การสัมผัส กับ ผู้ ท่ีมี อ าการไอ
การดู แ ลผู้ ป่ วยวั ณ โรค ดั ง นั้ น ขนาดตั ว อย่ า งของการศึ ก ษา
คํานวณได้ จาก
= ตัวแปรที่ต้องการศึกษา x 10 ตัวอย่างที่เกิดเหตุการณ์
= 20 x 10 ตัวอย่าง
= 200 ตัวอย่าง
จากอัตราส่วนของกลุ่มศึกษาต่อกลุ่มควบคุมเท่ากับ
1:1 ผู้วิจัยทําการสุ่มกลุ่มศึกษา ทุกๆ 2 คนจากทั้งหมด 385
คน และกลุ่มควบคุมทุกๆ 50 คนจากทั้งหมด 10,116 คน
จนครบกลุ่มละ 200 คน ซึ่งในการศึกษานี้มีขนาดตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้และการตรวจสอบเครือ่ งมือ
(1) แบบฟอร์มมาตรฐานสําหรับการเฝ้ าระวังเชิง
รุกโรคปอดอักเสบชุ มชนของโครงการโรคติด เชื้ ออุบัติใ หม่
จั ง หวั ด นครพนม (โครงการโรคติ ด เชื้ ออุ บั ติ ใ หม่ จั ง หวั ด
นครพนม, 2553)
(2) แบบสัม ภาษณ์ ง านวิ จั ย ที่ไ ด้ ส ร้ า งตามกรอบ
แนวความคิดและการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งได้ รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากนักระบาดวิทยา
งานวิจัยนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE542320 วันที่ 31
มกราคม 2555

การเก็บรวบรวมข้อมูล
เจ้ าหน้ าที่เฝ้ าระวังโรคที่ผ่านการอบรมเก็บรวบรวม
ข้ อมูลผู้ป่วย CAP โดยใช้ แบบฟอร์มมาตรฐานสําหรับการเฝ้ า
ระวั ง เชิ ง รุ ก โรคปอดอั ก เสบชุ ม ชน แล้ ว บั น ทึก ข้ อ มู ล ลงใน
ฐานข้ อมูลเฉพาะในรูปแบบของโปรแกรม Microsoft access
ทํา การตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ในแบบฟอร์ ม กับ
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ฐานข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เกิ ด ความถู ก ต้ อ ง จากนั้ น ผู้ วิ จั ย ทํา การ
รวบรวมข้ อ มู ล ในแต่ ล ะโรงพยาบาล และตรวจสอบความ
ถูกต้ องของข้ อมูลอีกครั้ง นอกจากนี้ผ้ ูวิจัยได้ สัมภาษณ์ผ้ ูป่วย
เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลและปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรม
STATA version 10.0 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น)
และมีวิธกี ารวิเคราะห์ทางสถิติดังนี้
(1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปได้ แก่ ข้ อมูลลักษณะ
บุ คคลของผู้ ป่ วยวั ณ โรคปอด และตัว แปรด้ า นการเจ็บป่ วย
อื่นๆ ใช้ สถิติเชิ งพรรณนา ในกรณีข้อมู ลต่ อเนื่ องและมีการ
แจกแจงปกติ จะนํ า เสนอเป็ นค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน แต่ ใ นกรณีท่ีข้ อมู ล แจกแจงไม่ ป กตินํา เสนอด้ ว ย
ค่ามัธยฐาน ค่าตํ่าสุดและสูง ส่วนข้ อมูลแจงนับจะนําเสนอใน
รูปแบบของการแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ
(2) การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของปั จจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยด้ านการเจ็บป่ วย และปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
สังคมต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคปอด โดยใช้ การวิเคราะห์แบบตัว
แปรเชิงเดี่ยว (Univariable analysis) ซึ่งวิเคราะห์ปัจจัยทีละคู่
ด้ วยสถิติ Chi-square test หรือสถิติ Fisher-exact test ที่ช่วง
ความเชื่อมั่น 95% และ p-value ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ
ทําการวิเคราะห์แบบตัวแปรพหุ (Multivariable analysis) ด้ วย
การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกแบบพหุ (Multiple logistic
regression analysis) โดยนําปัจจัยที่มีค่า p-value < 0.25
จากการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงเดี่ยว และขจัดออกทีละตัวแปรที่มี
ค่า p-value > 0.05 แต่เพศและอายุจะถูกคงไว้ ในทุกโมเดล
และทดสอบปฏิกิริยาร่ วมระหว่างตัวแปรอิสระ ความสัมพันธ์
ระหว่ า งตั ว แปรอิส ระ และความเหมาะสมของโมเดลแล้ ว
นําเสนอขนาดความสัมพันธ์ด้วยค่า OR Adjusted และช่วง
ความเชื่อมั่น 95% ของ OR Adjusted (Hosmer &
Lemshow, 2000)

ผลการวิจยั
พบว่ า จากผู้ป่วยปอดอักเสบทั้งหมด 10,501 ราย
พบเป็ นผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ จํานวน 385 ราย คิดเป็ น
อัตราความชุกการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดรายใหม่ 36.66 ราย
ต่อประชากร 1,000 คนหรือร้ อยละ 3.6 พบอัตราความชุกใน
เพศชายสูงกว่าเพศหญิงเป็ น 50.99 รายต่อประชากร 1,000 คน
ทําการสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยปอดอักเสบจํานวน400 ราย โดย

Factors Associated with Infectious Pulmonary Tuberculosis among Hospitalized Community Acquired Pneumonia Patients
in Nakhon Phanom Province
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แยกเป็ นกลุ่มผู้ป่วยเป็ นวัณโรคปอด (CAP/PTB+) จํานวน
200 ราย และไม่ป่วยเป็ นวัณโรคปอด (CAP/PTB-) จํานวน
200 ราย พบว่ าส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อยละ 63.8
กลุ่มอายุต้ังแต่ 65 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 31.0 อายุเฉลี่ย 54.4 ปี
สถานะภาพสมรสแบบคู่ ร้ อยละ 66.8 จบการศึก ษาระดั บ
ประถมศึกษา ร้ อยละ 66.8 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้ อยละ
42.5 มีรายได้ เฉลี่ย 3,000 บาทต่อเดือน และ 6,000 บาท
ต่ อครอบครั ว และส่ ว นใหญ่ อาศัยอยู่ ใ นเขต อบต. คิด เป็ น
ร้ อยละ 83.0
การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ แ บบตั ว แปรเชิ ง เดี่ ย ว
พบว่ าเพศชาย (OR=2.06; 95%CI=1.33-3.20) อายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี (OR=0.56; 95%CI=0.36-0.86)
ดั ช นี ม วลกายน้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กับ 18.5 กิโ ลกรั ม ต่ อ เมตร
(OR=4.85; 95%CI=1.55-19.99) การศึกษาระดับประถม
ศึกษา (OR=0.37; 95%CI=0.23-0.95) ไม่ได้ ทาํ งาน (OR=
0.21; 95%CI=0.11-0.38) มีผ้ ูนอนร่วมห้ องตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไป (OR=1.64; 95%CI=1.06-2.56) มีประวัติเคยดื่ม
แอลกอฮอล์ (OR=3.51; 95%CI=2.21-5.61) ปั จจุบันดื่ม
แอลกอฮอล์ (OR=2.69; 95%CI=1.76-4.13) ปั จจุบันยัง
ดื่มแอลกอฮอล์เป็ นประจํา (OR=3.90; 95%CI=2.197.03) ดื่มนานๆ ครั้ง (OR=2.73; 95%CI=1.05-7.90)
มีประวัติเคยสูบบุหรี่ (OR=2.07; 95%CI=1.30-3.29)
การสูบบุหรี่มากกว่า 5 ปี (OR=0.12; 95%CI=0.00-0.92)
และการสู บ บุ ห รี่ มากกว่ า 10 มวนต่ อ วั น (OR=0.51;
95%CI=0.29-0.87) การมี ป ระวั ติ ก ารเจ็บ ป่ วยร่ ว มเป็ น
โรคไต (OR=0.23; 95%CI=0.07-0.59) อาการแสดงทาง
ระบบทางเดินหายใจ คือ มีเสมหะ (OR=3.02; 95%CI=
1.94-4.71) ไอ (OR=6.61; 95%CI=2.45-22.3) ไอเป็ น
เลือด (OR=6.09; 95%CI=2.24-20.6) หายใจลําบาก
(OR=0.43; 95%CI =0.28-0.66) หายใจเร็ว (OR=0.56;
95%CI=0.35-0.90) หายใจอกบุ๋ม (OR=0.19; 95%CI=
0.02-0.92) หายใจไม่มีเสียงหวีด (OR=3.63; 95%CI=
2.05-6.58) ภาพถ่ า ยรั ง สี ท รวงอกผิ ด ปกติ (OR=3.06;
95%CI=1.99–4.70) คือมีลักษณะ Alveolar infiltration
(OR=3.67; 95%CI=1.80-7.97) Consolidation (OR=
3.39;
95%CI=1.26-10.6) Cavitations (OR=10.69;
95%CI=3.20-55.63) การเคยมี ผ้ ู ป่ วยวั ณ โรคร่ ว มบ้ าน
(OR=7.98; 95%CI=2.70-31.78) การเคยใกล้ ชิดกับ
ผู้ป่วยวัณโรค (OR=7.78; 95%CI=3.34-20.94) การเคย
สัมผัสผู้มีอาการไอเรื้อรัง (OR=3.79; 95%CI=1.8-8.51)
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และการเคยดูแลผู้ป่วยวัณโรค(OR=6.61; 95%CI=2.4522.28) มีความสัมพันธ์กบั การป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วย
ปอดอักเสบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
การวิ เ คราะห์ ถดถอยพหุ ลอจิส ติ ก พบว่ า การเคย
ใกล้ ชิดผู้ป่วยวัณโรค (ORadj=9.03; 95% CI=3.29-24.77)
การพบแผลโพรงในปอด (ORadj=4.71; 95% CI=1.5614.14) การเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ORadj=3.86;
9 5 % CI=1 . 86 -8. 02) ไ อ เ ป็ น เ ลื อ ด ( ORadj=3.61;
95%CI=1.12-11.67) หายใจไม่มีเสียงหวีด (ORadj=3.66;
9 5 % CI=1.81-7.41) ภ า พ ถ่ า ย รั ง สี ท ร ว ง อ ก ผิ ด ป ก ติ
(ORadj=2.98; 95%CI=1.73-5.14) ไอมีเสมหะ (ORadj=
2.53; 95%CI=1.46-4.38) มีประวัติการเจ็บป่ วยร่ วมคือ
โรคไต (ORadj=0.18; 95%CI=0.05-0.64) การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ORadj=0.33; 95%CI=0.15-0.71) และ
95%CI=0.08-0.38)
ไม่ ไ ด้ ท ํา งาน (ORadj=0.17;
มี ค วามสั ม พั น ธ์กับ การป่ วยเป็ นวั ณ โรคปอดในผู้ ป่ วยปอด
อักเสบอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 1)

บทสรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัย พบว่ า มีผ้ ูป่วยเป็ นวัณโรครายใหม่
จํานวน 385 ราย คิดเป็ นความชุ กของการป่ วยเป็ นวั ณโรค
ปอดรายใหม่ เท่ากับ 36.66 รายต่ อประชากร 1,000 คน
หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 3.66 หรื อ 3,666
ต่ อ ประชากร
100,000 คน สูงกว่าการศึกษาของ Webber et al. (2008)
พบว่ า ความชุ กของวั ณโรคปอดในผู้ ป่ วย CAP ของจั ง หวั ด
สระแก้ ว และจังหวัดนครพนมเท่ากับ 2.34 โดยพบในจังหวัด
นครพนมเท่ากับ 2.20 และจังหวัดสระแก้ วเท่ากับ 2.64 อาจ
เนื่องมาจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้ เพิ่มการตรวจคัดกรอง
วัณโรคในผู้ป่วย CAP และใกล้ เคียงกับการการศึกษาของ
Luna et al. (2000) พบความชุกของวัณโรคในผู้ป่วย CAP
ที่ มี อ าการรุ น แรงปานกลางในโรงพยาบาลของประเทศ
อาร์เจนตินา เท่ากับ 2.8 ในทางตรงกันข้ ามอัตราความชุกของ
วัณโรคจากการศึกษานี้พบสูงกว่าการศึกษาหาของ Ishida et al.
(1998) ที่พบอัตราความชุกของเชื้อวัณโรคเท่ากับ 1.2 และ
พบตํ่ากว่าการศึกษาของ Liam et al. (2006) ซึ่งพบอัตรา
ความชุ ก ของวั ณ โรคในผู้ ป่ วย CAP ที่ ถู ก รั บ ไว้ รั ก ษาใน
โรงพยาบาลของมาเลเซี ย เท่ า กั บ 4.91 การศึ ก ษาของ
Chan et al. (1992) ในประเทศฮ่องกงพบอัตราความชุกของ
เชื้อวัณโรคเท่ากับ 12.2 และการศึกษาของ Hui et al. (1993)
พบอัตราความชุ ก ของเชื้ อวั ณ โรคเท่ า กับ 21 และมากกว่ า

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชนที่เข้ ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม
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ความชุกของวัณโรคที่พบในประชาชนทั่วไปของจังหวัดนครพนม
ในปี 2554 ถึง 53 เท่า (สํานักระบาดวิทยา, 2554)
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรพหุ ลอจิสติกโดยควบคุม
ตั วแปรกวนเพศและอายุ พบว่ า ปั จจั ยที่ มี ความสั มพั นธ์ กั บ
การป่ วยเป็ นวัณโรคปอด การเคยใกล้ ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคปอด
ซึ่ งจะมี โอกาสเสี่ยงต่ อการป่ วยเป็ นวั ณโรคปอด 9.03 เท่ าของ
ผู้ ป่ วยปอดอั ก เสบที่ ไ ม่ มี ป ระวั ติ เ คยใกล้ ชิ ด ผู้ ป่ วยวั ณ โรค
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Tekkel et al. (2002) ที่พบว่า
การเคยสัมผัส/ติดต่ อกับผู้ป่วยวัณโรคมีโอกาสเสี่ยงต่อการป่ วย
เป็ นวั ณโรคปอด อาจเป็ นเพราะร่ างกายผู้ ป่ วย CAP
มีความสามารถในการทําลายหรื อป้ องกันการติดเชื้ อวั ณโรคได้
ลดลง ซึ่ งหากใกล้ ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคจะมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้ อ
โดยเฉพาะในผู้ป่วย CAP ที่มีอาการไอแบบมีเสมหะ ไอเป็ นเลือด
หายใจไม่ มีเสียงหวีด มีโอกาสเสี่ยงต่ อการป่ วยเป็ นวัณโรคปอด
2.53, 3.61 และ 3.66 เท่า ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ
Achkar et al. (2008) เกี่ยวกับอาการแสดงของผู้ป่วยวัณโรคปอด
ในสหรัฐอเมริกาและนอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งพบว่ าไอเป็ นเลือดมี
ความสัมพั นธ์กับการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดอย่ างมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ (p-value=0.012) การศึ กษาครั้ งนี้ แสดงให้ เห็นว่ า หาก
ผู้ป่วย CAP ที่หายใจไม่มีเสียงหวีดจะมีโอกาสป่ วยเป็ นวัณโรค
ปอดมากกว่าผู้ป่วย CAP ที่หายใจมีเสียงหวีด อาจเนื่องมาจาก
อาการดังกล่าวจะเป็ นอาการแสดงที่ชัดเจนของผู้ป่วยหอบหืดหรือ
ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโอกาสเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคเพิ่มขึ้น
หากพบความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติ จะเสี่ยง
เพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อพบเป็ นลักษณะแผลโพรง (Cavity) ในปอด
ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Liam et al. (2006) ที่พบว่า การมี
ความผิดปกติแบบ Cavity บนภาพถ่ายรังสีทรวงอกจะมีความเสี่ยง
ต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วย CAP 19.4 เท่า ของผู้ป่วย
CAP ที่ไม่ มีความผิดปกติของภาพถ่ายรั งสีทรวงอกแบบ Cavity
ผู้ ป่ วย CAP ที่เคยดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ มี โอกาสเสี่ยงต่ อ
การป่ วยเป็ นวัณโรคปอด 3.86 เท่าของผู้ป่วย CAP ที่ไม่ เคยดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ Lonnroth
et al. (2008) ที่พบว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีโอกาสเสี่ยง
ต่ อการป่ วยเป็ นวั ณโรคปอด 3.67 เท่า และถ้ าดื่ มแอลกอฮอล์
มากกว่ า 40 กรัมต่อวันมีโอกาสเสี่ยง 2.94 เท่า ซึ่งอธิบายความ
สอดคล้ องดังกล่าวได้ ว่าการเคยดื่มแอลกอฮอล์อาจส่งผลต่อระบบ
ภู มิ ค้ ุ มกั นของผู้ ป่ วย ซึ่ งอาจส่ งผลให้ ผู้ ป่ วยมี ความเสี่ ยงต่ อ
การป่ วยเป็ นวั ณ โรคปอดเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง มี ก ารทดลองที่ พ บว่ า
แอลกอฮอล์มีผลต่อการลดการตอบสนองต่อการติดเชื้อวัณโรคใน
ผู้ป่วยวัณโรคปอด (Mason et al., 2004)
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ปัจจัยด้ านการศึกษา อาชีพ และการเจ็บป่ วยร่วมนั้น
เป็ นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดของ
ผู้ป่วย CAP แต่เป็ นไปในเชิงการป้ องกัน โดยการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและไม่ได้ เรียนจะลดความเสี่ยงกับการป่ วยเป็ น
วัณโรคปอดได้ ร้อยละ 67 อาจเนื่องมาจากสัดส่วนของผู้ท่จี บ
ประถมศึกษาในกลุ่มควบคุมสูงกว่าในกลุ่มศึกษาเท่ากับ 78.0
และ 55.5 ตามลําดับ สําหรับการไม่ได้ ทาํ งานจะลดความเสี่ยง
กับการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดได้ ร้อยละ 83 อาจเนื่องมาจาก
ผู้ป่วย CAP ดังกล่ าวจะสามารถไปรับการตรวจรักษาได้
ตลอดเวลาซึ่ ง จะเพิ่ ม โอกาสในการคั ด กรองวั ณ โรค ซึ่ ง ไม่
สอดคล้ องกับการศึกษาของ Tekkel et al. (2002) และ
การศึกษา Coker et al. (2006) ที่พบว่าผู้ป่วยที่ว่างงานมี
โอกาสเสี่ยงต่ อการป่ วยเป็ นวัณโรคปอด 5.11 เท่าของผู้ท่ีมี
งานทําและ 5.84 เท่า ตามลําดับ และการเจ็บป่ วยร่ วมด้ วย
โรคไตในการศึกษานี้จะลดความเสี่ยงกับการป่ วยเป็ นวัณโรค
ปอดได้ ร้ อยละ 82 ซึ่ งไม่ ส อดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ
Christopoulos et al. (2009) ซึ่งเสี่ยง 41.4 เท่ากับการป่ วย
เป็ นวัณโรค ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการรับรู้
เกี่ย วกับการเจ็บป่ วยด้ ว ยโรคไตนั้ น จะทําให้ ภูมิค้ ุ ม กัน ของ
ร่างกายลดตํ่าลงซึ่งจะทําให้ เกิดการเจ็บป่ วยหรือติดเชื้อได้ ง่าย
ดังนั้นทั้งตัวผู้ป่วย ญาติ หรือผู้ท่ีเข้ าใกล้ ผ้ ูป่วย จะระมัดระวัง
ตัวเองจากการรับหรือสัมผัสกับผู้ท่ีป่วยหรื อไม่ สบาย ดังนั้ น
กลไกการป้ องกันตนเองดังกล่าวจึงเป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ในเชิงป้ องกันต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคปอด

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
สําหรั บผู้ ป่วย CAP
ผู้ ใหญ่ ท่ีถูกรั บไว้ รักษาใน
โรงพยาบาลที่มีประวัติเคยใกล้ ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคควรได้ รับ
การตรวจหาวัณโรคทุกราย และสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการไอมี
เสมหะ ไอเป็ นเลือด หายใจไม่มีเสียงหวีดและพบแผลโพรงใน
ปอดควรได้ รั บ การตรวจคั ด กรองหาวั ณ โรคด้ ว ยวิ ธี Verbal
screening และควรมีการพัฒนาแบบคัดกรองทางคลินิก
(Clinical screening) เพื่อค้ นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ป่วย CAP
ที่ถูกรับไว้ รักษาในโรงพยาบาล

Factors Associated with Infectious Pulmonary Tuberculosis among Hospitalized Community Acquired Pneumonia Patients
in Nakhon Phanom Province
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และน.ส.ประภัสสร มะลาดที่ได้ ให้ ความร่ วมมือและช่วยเหลือ
ในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ขอขอบคุ ณ ผู้ ป่ วยทุ ก ท่ า นและ
โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนมที่ได้ สนับสนุ น
การทําวิจัยนี้
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยด้ านการเจ็บป่ วย และปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมกับการป่ วยเป็ นวัณโรคในผู้ป่วยปอด
อักเสบจังหวัดนครพนม ในกรณีการวิเคราะห์ทลี ะตัวแปรและการวิเคราะห์หลายตัวแปร
ปั จจัย
OR
95% CI
ORadj
95% CI
p-value
ปั จจัยส่วนบุคคล
เพศ
หญิง
1.00
1.00
ชาย
0.78
0.34-1.77
0.92
0.44-1.89
0.818
อายุ (ปี )
 50
1.00
1.00
 50
1.82
0.80-4.10
1.58
0.76-3.32
0.220
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
0.28
0.12-0.64
0.33
0.15-0.71
0.004
สูงกว่าระดับประถมศึกษา
1.00
1.00
อาชีพ
ทํางาน
1.00
1.00
ไม่ได้ ทาํ งาน
0.22
0.09-0.53
0.17
0.08-0.38
0.001
เคยดืม่ แอลกอฮอล์
ไม่เคย
1.00
1.00
เคย
5.99
2.23-16.10
3.86
1.86-8.02
0.001
ปั จจัยด้านการเจ็ บป่ วย
ประวัติการเจ็ บป่ วยร่วมด้วยโรคไต
ไม่ป่วย
1.00
1.00
ป่ วย
0.13
0.03-0.56
0.18
0.05-0.64
0.007
มีเสมหะ(Sputum production)
ไม่มี
1.00
1.00
มี
2.49
1.36-4.57
2.53
1.46-4.38
0.001
ไอเป็ นเลือด (Hemoptysis)
ไม่มี
1.00
1.00
มี
4.18
1.17-14.94
3.61
1.12-11.67
0.032
หายใจเสียงหวีด (Wheezing)
ไม่มี
3.09
1.39-6.85
3.66
1.81-7.41
0.001
มี
1.00
1.00
ภาพถ่ายรังสีทรวงอก
ปกติ
1.00
1.00
2.80
1.44-5.45
ผิดปกติ
2.98
1.73-5.14
0.001
พบแผลโพรงในปอด (Cavitaion)
ไม่มี
1.00
1.00
มี
4.44
1.37-14.38
4.71
1.56-14.14
0.006
ปั จจัยด้านสิง่ แวดล้อมและสังคม
เคยใกล้ชิดผูป้ ่ วยวัณโรค
ไม่เคย
1.00
1.00
เคย
6.62
1.57-27.89
9.03
3.29-24.77
0.001
หมายเหตุ การวิเคราะห์แบบหลายตัวแปรทําการควบคุมตัวแปรกวนเพศและอายุ
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