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บทคัดยอ
วัณโรคเปนโรคติดตอที่ในปจจุบันยังคงเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญ ความลาชาของผูปวยในการมา
รับ การรัก ษา สง ผลให นํ า ไปสูก ารแพร เชื้ อ และเกิ ด โรคเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ง ทํ า ให เ กิ ด การเสี ย ชี วิ ต งานวิ จั ย นี้ เป น
การศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง เพื่อหาระยะเวลาและความชุกของความลาชา รวมทั้งศึกษาปจจัยที่
มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวยในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม โดยศึกษาในผูปวยวัณ
โรคปอดเสมหะพบเชื้ อ รายใหม ที่ขึ้ น ทะเบี ยนรักษาในสถานบริก ารสาธารณสุข ของรัฐในจังหวัดแพร ใน
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2557 จํานวน 268 คน ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย
เก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณชนิดมีโครงสรางและแบบคัดลอกขอมูลจากเวชระเบียน วิเคราะหขอมูลเพื่อ
อธิบายลักษณะทั่วไปโดยใชสถิติพรรณนา หาความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยวโดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุโลจิสติกอยางงาย พหุตัวแปรโดยใชถดถอยพหุโลจิสติก แสดงผลดวยคา Adjusted odds ratio (ORadj)
และชวงเชื่อมั่นที่รอยละ 95 (95% CI)
ผลการศึกษาพบวา เปนเพศหญิงรอยละ 73.5 อายุเฉลี่ย 54.1 ป ความชุกของPatient delay
มากกวา 30 วัน รอยละ 47.8 (95% CI=41.7-53.8) จากการวิเคราะหแบบพหุตัวแปรพบวา ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับความลาชาของผูปวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ไดแก เพศชาย (ORadj=1.11; 95% CI=
0.51-2.41) อายุ ≤50 ป (ORadj=2.04; 95% CI=1.09-3.83) ความรูต่ําเกี่ยวกับโรค (ORadj=11.50; 95%
CI=3.97-33.26) รายไดตอเดือน ≤8,000 บาท (ORadj=2.29; 95% CI=1.05-35.02) การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล (ORadj=2.36; 95% CI=1.27-4.38) การแสวงหาการรักษาโดยการซื้อยากินเอง (ORadj= 6.65;
95% CI=3.65-12.13) และระยะทางในการเดินทางมารับบริการ ≤8 กิโลเมตร (ORadj=2.14; 95% CI=
1.18-3.89)
จากผลการศึกษา เพื่อลดความลาชาของผูปวยควรมีการดําเนินการเชิงรุกในการใหความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับโรควัณโรคในชุมชนรวมทั้งมีการสรางเครือขายและเพิ่มกลุมเปาหมายในการคัดกรอง
คําสําคัญ: วัณโรค, ความลาชา
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Abstract
Tuberculosis remains one of the current potential health problems. Delay of
treatment has led to infection and increased incidence of the disease, thereby increasing
alarming rate of death. This was a cross-sectional analytical study of the duration and
prevalence of treatment delay among pulmonary tuberculosis patients in Phrae Province.
Factors associated with patient was also investigated. The subjects were 268 patients who
were selected by simple random sampling from all new smear-positive pulmonary
tuberculosis patients registered during the period between 1 October, 2012, and 30
September, 2014, at government health facilities in the province. The data were collected
using structured interviews and information from medical records and were summarized
using descriptive statistics. Simple and multiple logistic regression analyses were performed
to identify the factors associated with treatment delay.
The results showed that, 73.5% of the patients were female and their mean age
was 54.1 years. Almost half (47.8%; 95% CI=41.7-53.8) experienced a patient delay longer
than 30 days. For the multivariate analysis, the factors significantly associated with patient
delay were male gender (ORadj=1.11; 95% CI=0.51-2.41), age 50 years (ORadj=2.04; 95% CI=
1.09-3.83), low knowledge about tuberculosis (ORadj=11.50; 95% CI=3.97-33.26), seeking
healthcare at a pharmacy (ORadj=6.65; 95% CI=3.65-12.13), alcohol use (ORadj=2.36; 95% CI=
1.27-4.38), a monthly income ≤8,000 baht (ORadj=2.29; 95% CI=1.05-35.02), and distance to
health system facility≤8kms (ORadj=2.14; 95% CI=1.18-3.89).
The findings of this study indicate that, to reduce patient delay, there needs to
be a proactive network of community-based health education about tuberculosis and the
need for improvements in screening for the disease.
Keywords: Tuberculosis, delays
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บทนํา
วัณโรคเปนโรคติดตอที่เกิดจากเชื้อ Mycobacterium
tuberculosis (M. tuberculosis) สวนใหญจะมีผลตอปอดทําให
เปนวัณโรคปอด (World Health Organization [WHO], 2013)
ที่ยังคงเปนปญหาสุขภาพที่สําคัญในปจจุบัน องคประกอบหนึ่งที่
สําคัญในการควบคุมวัณโรคคือ การคนหาและรักษาที่รวดเร็ว
เนื่องจากความลาชาในการรักษาจะทําใหมีการแพรเชื้อในชุมชน
เพิ่มขึ้น และปวยเปนวัณโรคเพิ่มขึ้นรวมทั้งทําใหเสียชีวิต (WHO,
2006) โดยผูปวยที่ไมไดรับการรักษาจะเสียชีวิตภายใน 5 ป
(WHO, 2011)
จังหวัดแพรเปนจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศ
ไทย จากรายงานผลการดําเนินงานควบคุมวัณโรคของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแพร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552–2556 พบ
อัตราปวยดวยวัณโรคทุกประเภทตอประชากร 100,000 คน
จํานวน 108.3, 99.0, 84.2, 99.9, และ 88.0 ตามลําดับ และมี
อัตราปวยดวยวัณโรคปอดเสมะพบเชื้อตอประชากร 100,000
คน จํานวน 64.0, 61.3, 53.7, 65.2 และ 54.2 ตามลําดับ
สําหรับผลลัพธในการรักษา พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2552–
2556 อัตราความสําเร็จของการรักษาผูปวยวัณโรคเสมหะพบ
เชื้อรายใหมคิดเปนรอยละ 83.8, 84.0, 82.2, 82.8 และ 81.2
ตามลําดับ ที่กําหนดวาตองไมต่ํากวารอยละ 85 นอกจากนี้อัตรา
การเสียชีวิตพบรอยละ 11.40, 9.43, 12.06, 10.50 และ 11.22
ตามลําดับ ที่กําหนดวาไมเกินรอยละ 10 (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร, 2556) ซึ่งแสดงใหเห็นวาวัณโรคยังคงเปนปญหา
สุขภาพของจังหวัดแพร
ปจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับความลาชาในการรักษา
ผู ป ว ยวั ณ โรคปอดเสมหะพบเชื้ อ รายใหม ห ลายการศึ ก ษาทั้ ง
ตางประเทศและในประเทศไทย สําหรับประเทศไทยพบวาสวน
ใหญเ ปน การศึ กษาในภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ เชน จั งหวั ด
ศรีษะเกษ (นราวุฒิ คําหอม & พรนภา ศุกรเวทยศิริ, 2551) อําเภอ
ชายแดนไทย-กัมพูชาจังหวัดบุรีรัมย (เกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ &
พรนภาศุ ก รเวทย ศิ ริ , 2553) เขตชายแดนไทย-กั ม พู ช า
กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทรและจังหวัดศรีษะเกษ (Butsorn et al.,
2012) จังหวัดนครราชสีมา (รณยศ สุวรรณกัญญา & พรนภา
ศุกรเวทยศิริ, 2555) จังหวัดมหาสารคาม (กรรณิกา ทานะขันธ &
พรนภา ศุกรเวทยศิริ, 2556) และเขตโซนใต จังหวัดขอนแกน
(ณัฎฐกานต ศรีเรือง & พรนภา ศุกรเวทยศิริ, 2557) ซึ่งมี
ระยะเวลาความลาชาและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชา
ในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เหมือน
และแตกตางกัน สะทอนใหเห็นวาในบริบทที่ตางกันนาจะมีความ
ลาชาของผูปวยและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาในการ
รัก ษาผู ป ว ยวัณ โรคปอดเสมหะพบเชื้อ รายใหม ที่แ ตกต า งกั น
ดัง นั้ น จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ เป น ข อ มู ล เสนอแนะต อ
ผู บ ริ ห าร ซึ่ ง จะเป น แนวทางในการวางแผนการดํ า เนิ น งาน
ควบคุม ปองกันวัณโรคและใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวัณโรค
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นําไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานเชิงรุกในการคนหาผูปวย
วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อในชุมชนใหมีประสิทธิภาพตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อหาระยะเวลาและความชุกของความลาชา รวมทั้ง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวยรายใหมในการ
รักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อในจังหวัดแพร
นิยามเชิงปฏิบัตกิ าร
1. ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม หมายถึง
ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อ โดยการตรวจเพาะเชื้อ และหรือมีผลตรวจเสมหะดวยวิธี
Direct smear เปนบวกอยางนอย 2 ครั้ง หรือผูปวยมีผลตรวจ
เสมหะดวยวิธี Direct smear เปนบวก 1 ครั้ง และมีผลภาพรังสี
ทรวงอกพบแผลพยาธิสภาพในเนื้อปอด ทั้งนี้ผูปวยตองไมเคยขึ้น
ทะเบี ย นรั ก ษาในระบบทะเบี ย นผู ป ว ยวั ณ โรคของสํ า นั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
2. ความลาชาของผูปวย (Patient delay) หมายถึง
ระยะเวลาที่มากกวา 30 วัน นับตั้งแตมีอาการไอเรื้อรังติดตอกัน
มากกวา 2 สัปดาห จนถึงวันที่เขารับบริการการรักษาที่สถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ
วิธีดําเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง
 ประชากรและตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาคือ ผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
รายใหมที่ไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย และขึ้นทะเบียนรักษาที่
คลินิกวัณโรคของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐในจังหวัดแพร
จํ า นวน 8 แห ง ได แ ก โรงพยาบาลแพร โรงพยาบาลสอง
โรงพยาบาลรองกวาง โรงพยาบาลหนองมวงไข โรงพยาบาลสูง
เมน โรงพยาบาลเดนชัย โรงพยาบาลวังชิ้น และโรงพยาบาลลอง
ในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2557
กําหนดขนาดตัวอยางดวยสูตรการคํานวณขนาดของ
Hsieh et al. (1998) ดังตอไปนี้
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จากการคํานวณโดยพิจารณา ปจจัยการแสวงหาการ
รัก ษาของผู ป ว ย และกํ าหนดระดั บนั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ เท า กั บ
0.05 รวมทั้งอํานาจการทดสอบเทากับ 0.80 จากผลการศึกษา
ของรณยศ สุวรรณกัญญา & พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2555) ซึ่งมี
กลุมตัวอยางทั้งหมด 259 คน โดยมีผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อที่แสวงหาการรักษาโดยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ/
ประจําอําเภอ จํานวน 119 คน พบผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อที่มีความลาชาในการรักษา จํานวน 27 คน และมีผูปวยวัณ
โรคปอดเสมหะพบเชื้อที่ไมไปแสวงหาการรักษาโดยไปรับการ
รักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ/ประจําอําเภอ จํานวน 140 คน พบ
ผู ป ว ยวั ณ โรคปอดเสมหะพบเชื้ อ ที่ มี ค วามล า ช า ในการรั ก ษา
จํานวน 60 คน และไดทําการปรับขนาดตัวอยางตามวิธีการ
วิเคราะหการถดถอยพหุโลจิสติกจากสูตรของ Hsieh et al.
(1998) รวมทั้งในการกําหนดขนาดตัวอยางของศึกษาวิจัยครั้งนี้
ไดพิจารณาอีก 2 ประเด็นคือ ตัวแปรที่นํามาใชพยากรณไมควรมี
ความสัม พั น ธกั น สู งเกิ น ไป (Multicollinearity) และความ
เป น ไปได ใ นการทํ า การวิ จั ย ให สํ า เร็ จ จึ ง เลื อ กสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธเชิงพหุเทากับ 0.7 ดังนั้นขนาดตัวอยางของการศึกษา
นี้จึงเทากับ 268 คน
 วิธีการสุมตัวอยาง
ใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling)
โดยนํารายชื่อผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ จํานวน 356 คน
มาเรี ย งต อ กั น แล ว กํ า หนดหมายเลขของผู ป ว ยแต ล ะราย
หลังจากนั้นนําหมายเลขของผูปวยมาจับฉลากแบบไมใสกลับคืน
กรณีที่จับไดหมายเลขของผูปวยแตไมสามารถเก็บขอมูลได เชน
เขากับเกณฑการคัดออก ผูศึกษาจะจับหมายเลขตอไป จนครบ
268 คน
 เครื่องมือที่ใชและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่อ งมือ ที่ใ ช ในการเก็ บรวบรวมข อมู ลการศึ กษานี้
ประกอบด วย แบบสอบถามผู ปวยชนิด ใชสัม ภาษณและแบบ
คัดลอกขอมูลจากเวชระเบียนทีพ่ ัฒนามาจากแบบสัมภาษณของ
กัมปนาท ฉายชูวงษ & พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2552) และ
กรรณิกา ทานะขันธ & พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2556) ซึ่งเปน
งานวิจัยที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ ใน
ดานความถูกตองตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมของภาษา
ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญที่มี
ความชํานาญดานโรควัณโรคจํานวน 3 ทาน และคํานวณหาคา
ความสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถามกั บ วั ต ถุ ป ระสงค (Item
objective congruence index [IOC]) ซึ่งคา IOC มีคามากกวา
0.50 ทุกขอ ในดานความเชื่อมั่นหรือความเที่ยง (Reliability)
นําไปทดลองในกลุมผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมใน
จังหวัดแพรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 30 ราย
เพื่อทดสอบความเขาใจ เหมาะสมและชัดเจนของคําถามแลว
ปรับปรุงแกไขกอนดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมที่ศึกษา โดยดาน
ความรูใชวิธีของคูเดอร-ริชารดสัน (Kuder-Richardson: KR)
สูตร KR-20 คํานวณปรากฏวามีคาเทากับ 0.65

วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2558
 การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
Stata version 10 (ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน) ซึ่งกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถิติที่ใชประกอบดวย
2 สถิติ คือ สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะหปจจัยดานลักษณะบุคคล
พฤติกรรมและการเขาถึงบริการสุขภาพ ขอมูลแจงนับนําเสนอขอมูล
ดวย การแจกแจงความถี่และคารอยละ สวนขอมูลตอเนื่อง กรณี
แจกแจงปกตินําเสนอดวย คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แจกแจงไมปกตินําเสนอดวย คามัธยฐานและคาพิสัยควอไตล
(Interquartile range; Q1–Q3) วิเคราะหระยะเวลาและความ
ชุกความลาช้ํา นําเสนอขอมูลดวยคารอยละและชวงเชื่อมั่นที่
รอยละ 95 2) สถิติอนุมาน วิเคราะหขอมูลเพื่อหาปจจัยที่มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ความล า ช า คราวละตั ว แปรเพื่ อ หาขนาด
ความสัมพันธใชการถดถอยพหุโลจิสติกอยางงาย นําเสนอขอมูล
ดวยคา OR อยางหยาบคูกับชวงความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 สวน
วิเ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ หาป จจั ย ที่ มี ความสั ม พัน ธ กั บ ความล า ช า
คราวละหลายตัวแปร ใชการวิเคราะหถดถอยพหุโลจิสติก ซึ่งตัว
แบบเริ่มตนไดเลือกตัวแปรที่ระบุวามีความสําคัญตอการศึกษานี้
โดยไดจากการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ ในปจจัย
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความล า ช า ในการรั ก ษาที่ เ กิ ด จากผู ป ว ย
ไดแก เพศและอายุ รวมทั้งตัวแปรจากการวิเคราะหการถดถอย
พหุโลจิสติกอยางงายที่มีคา P-value<0.25 ซึ่งมีทั้งหมด 14 ตัวแปร
สําหรับตัวแบบสุดทายดําเนินการตอจากตัวแบบเริ่มตนดวยวิธี
ขจัดออกทีละตัวแปร (Backward elimination) โดยจะเหลือ
เฉพาะตัวแปรที่มีคา p-value<0.05 เทานั้น แลวทําการประเมิน
ความเหมาะสมของโมเดล (Goodness-of-fit test) พบวามีคา
p-value<0.05 นําเสนอขอมูลดวยคา ORadj คูกับชวงความ
เชื่อมั่นที่รอยละ 95
 จริยธรรมในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เปนการวิจัยในมนุษยที่ไดผานการ
รับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยยึดหลักเกณฑตามคําประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of
Helsinki) และแนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH
GCP) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เลขที่ HE572129
ผลการวิจัย
1. ระยะเวลาและความชุกความลาชาของผูปวย
รายใหมในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
ตัวอยางมีจํานวน 268 คน เปนเพศชายรอยละ
73.5 เพศหญิงรอยละ 26.5 ในการศึกษาพบวา ระยะเวลาความลาชา
ของผูปวยในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม
มากกวา 30 วัน (คามัธยฐาน=30, ควอไทลที่ 1=30, ควอไทลที่ 3=
60) จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 47.8 (95% CI=41.7-53.8)
ดังตารางที่ 1
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2. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่มีความลาชา
ของผูปวยรายใหมในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
ลักษณะดานบุคคลพบวา สวนใหญเปนเพศชาย
รอยละ 51.3 อายุขณะปวยอยูในชวง 41-65 ป รอยละ 51.9
โดยอายุเฉลี่ยเทากับ 53.2 ป (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=14.4) มี
ระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) รอยละ 50.0 สถานภาพสมรสเปนโสด รอยละ 50.9
ชาติพันธุเปนชนพื้นเมือง รอยละ 48.4 สําหรับชนกลุมนอยจะ
เปนกลุมเชื้อสายไทย รอยละ 50 อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ
50.5 รายได ≤8,000 บาท รอยละ 50 เปนคนที่ไมมีโรค
ประจําตัว รอยละ 53.6 สําหรับคนมีโรคประจําตัวจะเปนโรค
ความดันโลหิตสูง รอยละ 44.4 สิทธิการรักษาหลักประกั น
สุขภาพ รอยละ 50.0 จํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนผูที่มี
สมาชิกในครอบครัว 1 คน รอยละ 48 และมีคะแนนความรู
เกี่ยวกับโรค อยูในชวงรอยละ 0-59 รอยละ 57.8
ลักษณะดานพฤติกรรมสุขภาพพบวา สวนใหญ
ดื่มสุรา รอยละ 57.1 ซึ่งความถี่ในการดื่มคือ ดื่ม 3-5 ครั้ง/
สัปดาห รอยละ 66.7 ของกลุมที่ดื่มสุรา และมีการสูบบุหรี่ รอยละ
61.0 โดยจํานวนการสูบบุหรี่ 9-12 packs/year รอยละ 88.9
(คามัธยฐาน=8, ควอไทลที่ 1=5, ควอไทลที่ 3=15) สําหรับการ
แสวงหาการรักษา พบวามีการแสวางหาการรักษาโดยการซื้อยา
มากินเอง รอยละ 66.9
ลักษณะดานการเขาถึงบริการสุขภาพพบวา สวนใหญ
อาศัยอยูในลักษณะภูมิประเทศที่เปนที่ราบลุม รอยละ 48.1 มี
ระยะทางในการเดินทางมารับบริการ ≤10 กิโลเมตร รอยละ 51.3
(คามัธยฐาน=7, ควอไทลท1ี่ =4, ควอไทลที่ 3=10) ระยะเวลาใน
การเดินทางมารับบริการ ≤30 นาที รอยละ 51.3 (คามัธยฐาน=20,
ควอไทลที่ 1=15, ควอไทลที่ 3=35) วิธีการเดินทางมารับบริการ
ดวยรถโดยสารจางเหมา รอยละ 80.0 และมีคาใชจายในการ
เดินทางมารับบริการ ≤50 บาท รอยละ 51.9 (คามัธยฐาน=50,
ควอไทลท1ี่ =50, ควอไทลที่ 3=100)
3. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวย
รายใหมในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
ในการวิเคราะหคราวละหลายตัวแปรดวยการวิเคราะหถดถอย
พหุโลจิสติก พบ 6 ตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05)
ไดแก อายุ ≤50 ป (ORadj=2.04; 95% CI=1.09-3.83) ความรู
เกี่ยวกับโรคอยูในระดับต่ํา (ORadj=11.05; 95% CI=3.97-33.26)
การแสวงหาการรักษาโดยการซื้อยากินเอง (ORadj =6.65; 95%
CI=3.65-12.13) การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล (ORadj=2.36;
95% CI=1.27-4.38) รายไดตอเดือน ≤8,000 บาท (ORadj=2.29;
95% CI=1.05-5.02) และระยะทางในการเดินทางมารับบริการ
≤8 กิโลเมตร (ORadj=2.14; 95% CI= 1.18-3.89)
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บทสรุปและอภิปรายผล
1. ระยะเวลาและความชุกความลาชาของผูปวย
รายใหมในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
การศึกษาพบวา ระยะเวลาความลาชามีคามัธยฐาน
เทากับ 30 วัน สอดคลองกับการศึกษาของ Deponti et al. (2013)
ใน Porto Alegre กรรณิกา ทานะขันธ & พรนภา ศุกรเวทยศิริ
(2556) ในจังหวัดมหาสารคาม และณัฎฐกานต ศรีเรือง & พรนภา
ศุกรเวทยศิริ (2557) ในเขตโซนใตจังหวัดขอนแกน สวนความชุก
ของความลาชาที่ระยะเวลา >30 วัน รอยละ 47.8 มีความใกลเคียง
กับการศึกษาของณัฎฐกานต ศรีเรือง & พรนภา ศุกรเวทยศิริ
(2557) ในเขตโซนใต จั ง หวั ด ขอนแก น พบร อ ยละ 43.9 แต
มากกวาการศึกษาของรณยศ สุวรรณกัญญา & พรนภา ศุกรเวทยศิริ
(2555) ในจั งหวั ดนครราชสี มาและกรรณิ กา ทานะขั น ธ &
พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2556) ในจังหวัดมหาสารคาม ที่พบเพียง
รอยละ 33.6 และ 31.3 ตามลําดับ ทั้งนี้ผูปวยทราบถึงอาการไอ
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง แตอาการดังกลาวเกิดขึ้นในบางชวงของวัน
เทานั้น ซึ่งไมไดเปนอุปสรรคตอการทํากิจวัตรประจําวัน เชน
การประกอบอาชี พ การนอน การรั บ ประทานอาหาร เมื่ อ มี
อาการไอสามารถแสวงหาการรักษาไดโดยวิธีอื่น เชน ซื้อยากินเอง
คลินิก โดยจะไปสถานบริการเมื่อมีอาการมากขึ้นและอาการ
ดังกลาวรบกวนการทํากิจวัตรประจําวันของตนเองและคนรอบ
ขาง รวมทั้งพบวาในกลุมผูสูงอายุสวนใหญมีความเชื่อวาอาการ
ไอสามารถหายไดเองเมื่อครบ 100 วัน โดยเปนความเขาใจที่
สลับกับโรคไอกรน
2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวย
ในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม
2.1 อายุ พบวาผูที่มีอายุ ≤50 ป มีความลาชาใน
การรักษามากกวาคนที่มีอายุ >50 ป เปน 2.04 เทา (ORadj=
2.04; 95% CI=1.09-3.83) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
กรรณิกา ทานะขันธ & พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2556) ในจังหวัด
มหาสารคามที่พบวาอายุ <50 ป มีความลาชามากกวาผูปวยที่มี
≥50 ป เป น 2.20 เท า (ORadj=2.20;
95%CI=1.15-4.20)
และณัฎฐกานต ศรีเรือง & พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2557) ในเขต
โซนใตจังหวัดขอนแกนที่อายุ ≤50 ป จะมีความลาชามากกวาผูที่
มีอายุ >50 ป เปน 3.66 เทา (ORadj=3.66; 95%CI=1.13-2.86)
ทั้ ง นี้ ก ลุ ม ที่ มี อ ายุ ≤50 ป เป น กลุ ม ที่ ห ารายได ห ลั ก ให กั บ
ครอบครั ว โดยประกอบอาชี พเกษตรกรรม/รั บ จา ง ซึ่ งรายได
ขึ้นอยูกับการทํางานโดยมีรายไดตอเดือน ≤8,000 บาท เมื่อมี
อาการไอจะแสวงหาการรัก ษาโดยซื้อยาที่ รานขายยาและไป
คลินิกซึ่งจะทําใหไมเสียเวลาในการประกอบอาชีพจึงทําใหเกิด
ความลาชาในการรักษา
2.2 ความรู เ กี่ ย วกั บ โรค พบว า ผู ที่ มี ค วามรู
เกี่ยวกับโรคอยูในระดับต่ํามีความลาชาในการรักษามากกวาคนที่
มีความรูเกี่ยวกับโรคอยูในระดับสูงเปน 11.50 เทา (ORadj=11.50;
95% CI=3.97-33.26) ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของกัมปนาท
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ฉายชูวงษ & พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2552) ที่คลินิกวัณโรค
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ รณยศ สุวรรณกัญญา & พรนภา
ศุกรเวทยศิริ (2555) ในจังหวัดนครราชสีมา และกรรณิกา ทานะขันธ &
พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2556) ในจังหวัดมหาสารคาม ที่พบวาไม
มีความสัมพันธ ทั้งนี้ในการศึกษานี้ไดมีการควบคุมการวัดความรู
เกี่ยวกับโรคในขณะการสัมภาษณกลุมตัวอยางวาเปนความรูก อ น
หรือหลังการไดรับการรักษา และไดรับความรูมาจากแหลงใด
เพื่อประเมินความรูเกี่ยวกับโรคกอนการรักษา รวมทั้งการที่กลุม
ตัวอยางไมรูเกี่ยวกับความรุนแรงและไมเขาใจลักษณะการไอของ
โรคที่เริ่มแรกจะมีอาการไอเกิดขึ้นเปนบางเวลา โดยจะรบกวน
กิ จ วั ต รประจํ า วั น เช น การประกอบอาชี พ การนอน การ
รับประทานอาหาร เปนตน เมื่อมีอาการรุนแรงทําใหขาดความ
ตระหนักจึงเกิดความลาชาในการรักษา
2.3 การแสวงหาการรักษา พบวาผูที่แสวงหา
การรักษาโดยซื้อยากินเองมีความลาชาในการรักษามากกวาคนที่
ไมเคยซื้อยากินเองเปน 6.65 เทา (ORadj=6.65; 95% CI=3.65-12.13)
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนราวุฒิ คําหอม & พรนภา
ศุกรเวทยศิริ (2551) ในจังหวัดศรีษะเกษที่พบวาผูที่แสวงหาการ
รักษาโดยซื้อยากินเองมีความลาชาในการรักษามากกวาคนที่ไม
เคยซื้อยากินเองเปน 1.90 เทา (ORadj=1.90; 95% CI=1.10-3.60)
ทั้งนี้อาการไอเปนอาการที่ผิดปกติแตจากประสบการณที่ผานมา
เมื่อมีอาการไอการรับประทานยาแกไอสามารถบรรเทาอาการได
ดังนั้นเมื่อเกิดอาการจึงแสวงหาการรักษาโดยการซื้อยากินเอง
เนื่องจากเขาถึงงายโดยไมเสียเวลาในการประกอบอาชีพจึงทําให
เกิดความลาชาในการรักษา
2.4 การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล พบวาผูที่
ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมีความลาชาในการรักษามากกวาผูที่
ไมดื่ม/เคยดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปน 2.36 เทา (ORadj=2.36;
95% CI=1.27-4.38) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Kiwuwa et al.
(2013) ในเมืองกัมปาลา ประเทศยูกันดาพบวาผูที่ดื่มเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอลมีความลาชาในการรักษามากกวาผูที่ไมดื่ม/เคยดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเปน 3.70 เทา (ORadj=3.70; 95% CI=
1.57-9.76) และณัฎฐกานต ศรีเรือง & พรนภา ศุกรเวทยศิริ
(2557) ในเขตโซนใตจังหวัดขอนแกนที่พบวาผูที่เคยดื่มหรือดื่ม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจะมีความลาชาในการรักษามากกวาผูที่
ไม เ คยดื่ ม หรื อ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล เ ป น 2.17 เท า
(ORadj=2.17; 95% CI= 1.05-4.51) ปจจุบันสุราสามารถเขาถึง
ไดงายโดยเฉพาะที่เรียกวาเหลาขาว เพราะสามารถผลิตไดเอง
และมีราคาถูก กลุมที่ดื่มสุราสวนใหญอายุ ≤50 ป เปนกลุมที่มี
สุขภาพแข็งแรง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจาง หลังการ
ประกอบอาชีพในแตละวันจะมีการดื่มสุรา โดยจะดื่ม 3-5 วัน/
สัปดาห และเมื่อเมาก็มีการสูบบุหรี่ซึ่งจะสูบมากกวาตอนไมเมา
ดังนั้นชวงนี้เมื่อมีอาการไอก็เขาใจวาเปนเพราะสิ่งเหลานี้ไมใช
โรควัณโรคจึงทําใหเกิดความลาชาในการรักษา
2.5 ระยะทางในการเดินทางมารับบริการ พบวา
ผูที่มีระยะทางในการเดินทางมารับบริการ ≤8 กิโลเมตร มีความ
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ลาชาในการรักษามากกวาผูที่มีระยะทางในการเดินทางมารับ
บริการ >8 กิโลเมตรเปน 2.14 เทา (ORadj=2.14; 95% CI=
1.18-3.89) และเมื่อผูวิจัยจัดกลุมเพื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย
อื่นที่ 7 กิโลเมตร พบวาที่มีระยะทางในการเดินทางมารับบริการ
≤7 กิโลเมตร มีความลาชาในการรักษามากกวาผูที่มีระยะทางใน
การเดินทางมารับบริการ >7 กิโลเมตร เปน 1.90 เทา (ORadj=
1.90; 95% CI=1.05-3.45) ไมสอดคลองกับการศึกษาที่ผานมา
ที่พบวาระยะทางในการเดินทางมารับบริการไกลมีความลาชาใน
การรักษามากกวาผูที่มีระยะทางในการเดินทางมารับบริการใกล
ดังการศึกษาของเกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ, พรนภา ศุกรเวทยศิริ
(2553) ที่พบวาผูที่มีระยะทางในการเดินทางมารับบริการ >7
กิโลเมตร มีความลาชาในการรักษามากกวาผูที่มีระยะทางในการ
เดินทางมารับบริการ ≤7 กิโลเมตร เปน 5.91 เทา (ORadj=5.91;
95% CI=1.95-17.88) ทั้งนี้จังหวัดแพรเปนจังหวัดที่มีภูเขา
ลอมรอบทั้ง 4 ทิศ พื้นที่สวนใหญเปนภูเขา พื้นที่ราบมีเพียงรอยละ
20 ที่เปนที่อยูอาศัยมีลักษณะคลายกนกระทะประชากรสวนใหญ
เปนชนพื้นเมืองที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่ราบโดยมีระยะทางในการ
เดินทางมารับบริการ ≤8 กิโลเมตร ที่ใกลแหลงชุมชนซึ่งปจจุบัน
มีรานขายยามากขึ้น ทําใหมีทางเลือกในการแสวงหาการรักษา
โดยเฉพาะรานขายยาจึงทําใหเกิดความลาชาในการรักษา โดย
พบวากลุมที่มีระยะทางในการเดินทางมารับบริการ ≤8 กิโลเมตร
ซื้อยาจากรานขายยาและมีความลาชาในการรักษารอยละ 71.9
(p-value<0.001) สวนชนกลุมนอยอาศัยบริเวณพื้นที่ราบภูเขา
ซึ่งมีระยะทางในการเดินทางมารับบริการ >8 กิโลเมตร หางไกล
จากจากแหลงชุมชนทําใหเขาถึงทางเลือกในการแสวงหาการ
รักษา เชน รานขายยา คลินิก ไดยาก ซึ่งเมื่อปวยแหลงที่เขาถึง
ไดงายคือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและสถานบริการ
สาธารณสุขชุมชน จึงไมทําใหเกิดความลาชา
2.6 รายไดตอเดือนของผูปวย พบวาผูที่มีรายได
ตอเดือน ≤8,000 บาท มีความลาชาในการรักษามากกวาผูที่มี
รายได ต อ เดื อ น >8,000 บาท เป น 2.29 เท า (ORadj=2.29;
95% CI=1.05-35.02) และเมื่อผูวิจัยจัดกลุมเพื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยอื่นที่ 5,000 บาท พบวาไมมีความสัมพันธกับความลาชา
ซึ่งสอดคลองการศึกษาของรณยศ สุวรรณกัญญา & พรนภา
ศุกรเวทยศิริ (2555) ในจังหวัดนครราชสีมา พบวารายไดตอ
เดือ นของผูป วยไมมี ความสัม พัน ธกับ ความลา ชา ในการรั กษา
ทั้ ง นี้ ก ลุ ม ที่ มี ร ายได ≤8,000 บาท เป น กลุ ม ที่ มี อ ายุ ≤50 ป
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/รับจางซึ่งเปนอาชีพที่รายไดขึ้นอยู
กั บ การทํ า งาน การแสวงหาการรั ก ษาโดยไปคลิ นิ ก ไม ทํ า ให
เสียเวลาในการประกอบอาชีพจึงทําใหเกิดความลาชาในการรักษา
ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
1. ควรมีการให ความรูความเขาใจเกี่ ยวกับอาการ
ความรุนแรง และการรักษาโรควัณโรค เนนกลุมวัยทํางานในชุมชน
ใหเพิ่มขึ้นโดยใชรูปแบบการสื่อสารเชิงวงกลม OSGOOD และ
SCHRAMM และยึดหลัก 7C เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับโรค
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และตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง
2. ควรมีการสรางเครือขายในการคัดกรองผูปวยวัณโรค
ในกลุมรานขายยา หากพบผูที่มาซื้อยาบรรเทาอาการไอ ควรมี
การสอบถามถึงระยะเวลาของอาการหากพบอาการที่สงสัยวัณ
โรค ควรมีการสงตอใหไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลชุมชนหรือ
โรงพยาบาลทั่วไป เพื่อลดการแพรกระจายเชื้อในชุมชน
3. ควรมีการเพิ่มกลุมที่ดื่มสุรา ตั้งแตอาทิตยละ 3-5 ครั้ง/
สัปดาห เปนกลุมเปาหมายเปนกลุมเปาหมายในการคัดกรอง
เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการดําเนินการคัดกรอง
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณแพทยหญิงนงลักษณ เทศนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ดร.กรรณิการ ตฤณวุฒิพงษ
เจาหนาที่เครือขายวัณโรคจังหวัดแพร รวมทั้งผูปวยทุกทานที่
เกี่ยวของและชวยเหลือใหงานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาและความชุกของความลาชาในการรักษาผูปว ยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เกิดผูปวยและระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ
ระยะเวลาความลาชา (วัน)
ความชุกของความลาชา
จํานวน (รอยละ)
95% CI ของรอยละ
>30
128 (47.8)
41.7-53.8
>45
104 (38.8)
32.9-44.7
>60
33 (12.3)
8.4-16.3
คาเฉลี่ย (สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน)
48.8 (26.2)
คามัธยฐาน (ควอไทลที่ 1, ควอไทลที่ 3)
30 (30, 60)
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยว ความลาชาในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เกิดจากผูปวย จําแนกตามปจจัย
ดานลักษณะบุคคล
ลักษณะดานบุคคล
จํานวนผูปวย
OR
95% CI
p-value
ลาชา (n=128) ไมลาชา (n=140)
เพศ
ชาย
101
96
1.71
0.98-2.98
0.057
หญิง
27
44
1.00
อายุ (ป)
≤ 50
66
49
1.98
1.21-3.23
0.006
> 50
62
91
1.00
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียนหนังสือ/ประถมศึกษา
89
96
1.04
0.62-1.76
0.865
มัธยมศึกษา/ปวช./อนุปริญญา/ปวส.
39
44
1.00
ปริญญาตรีขึ้นไป
สถานภาพสมรส
โสด/หมาย/หยา/แยก
50
51
1.12
0.68-1.83
0.657
สมรส
78
89
1.00
ชาติพันธุ
ชนพื้นเมือง
120
128
1.41
0.56-3.56
0.472
ชนกลุมนอย
8
12
1.00
อาชีพ
เกษตรกรรม/รับจาง
93
85
1.72
1.03-2.88
0.039
ไมไดประกอบอาชีพ/คาขาย รับราชการ
35
55
1.00
รายไดตอเดือน (บาท)
≤ 8,000
109
109
1.63
0.87-3.06
0.128
> 8,000
19
31
1.00
โรคประจําตัว
ไมมี
97
84
2.09
1.23-3.53
0.006
มี
31
56
1.00
สิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพ
114
114
1.86
0.92-3.74
0.083
ประกันสังคม/เบิกจายตรง
14
26
1.00
จํานวนสมาชิกในครอบครัว (คน)
>3
39
42
1.02
0.61-1.72
0.933
≤3
89
98
1.00
ความรูเกี่ยวกับโรค
ความรูต่ํา (0-7 คะแนน)
123
98
10.54
4.02-27.66
< 0.001
ความรูสูง (8-10 คะแนน)
5
42
1.00
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยว ความลาชาในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เกิดจากผูปวย จําแนกตามปจจัย
ดานพฤติกรรมสุขภาพ
ลักษณะดานพฤติกรรมสุขภาพ
จํานวนผูปวย
OR
95% CI
p-value
ลาชา (n=128)
ไมลาชา (n=140)
การดื่มเครื่องดืม่ ที่มแี อลกอฮอล
ดื่ม
60
45
1.86
1.13-3.06
0.014
ไมดื่ม/เคยดื่ม
68
95
1.00
การสูบบุหรี่
สูบ
50
32
2.16
1.27-3.68
0.004
ไมสูบ/เคยสูบ
78
108
1.00
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ตารางที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยว ความลาชาในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เกิดจากผูปวย จําแนกตามปจจัย
ดานพฤติกรรมสุขภาพ (ตอ)
ลักษณะดานพฤติกรรมสุขภาพ
จํานวนผูปวย
OR
95% CI
p-value
ลาชา (n=128)
ไมลาชา (n=140)
การแสวงหาการรักษา
หมอพื้นบาน/หมอผี
เคย
18
10
2.13
0.94-4.80
0.069
ไมเคย
110
130
1.00
ซื้อยากินเอง
เคย
101
50
6.73
3.89-11.64 < 0.001
ไมเคย
27
90
1.00
คลินิก
เคย
55
51
1.31
0.80-2.15
0.274
ไมเคย
73
89
1.00
โรงพยาบาลเอกชน
เคย
7
7
1.10
0.37-3.22
0.863
ไมเคย
121
133
1.00
ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยว ความลาชาในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เกิดจากผูปวย จําแนกตามปจจัย
ดานการเขาถึงบริการสุขภาพ
ลักษณะการเขาถึงบริการสุขภาพ
จํานวนผูปวย
OR
95% CI p-value
ลาชา (n=128) ไมลาชา (n=140)
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ที่ราบลุม
116
125
1.16
0.52-2.58
0.716
ที่ราบภูเขา
12
15
1.00
ระยะทางในการเดินทางมารับบริการ (กิโลเมตร)
≤8
82
71
1.73
1.06-2.83
0.028
>8
46
69
1.00
ระยะเวลาในการเดินทางมารับบริการ (นาที)
≤ 30
96
91
1.62
0.95-2.72
0.076
> 30
32
49
1.00
วิธีการเดินทางมารับบริการ
รถโดยสารจางเหมา/รถโดยสารประจําทาง
10
10
1.10
0.44-2.74
0.835
รถมอเตอรไซค/รถยนตสวนตัว
118
130
1.00
คาใชจายในการเดินทางมารับบริการ
≤ 50
82
76
1.50
0.92-2.45
0.105
> 50
46
64
1.00
ตารางที่ 5 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรพหุ ระหวางตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวยในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อรายใหม
ปจจัย
OR
ORadj
95% CI ORadj
p-value
เพศ
ชาย
1.71
1.11
0.51-2.41
0.788
หญิง
1.00
1.00
อายุ(ป)
≤ 50
1.98
2.04
1.09-3.83
0.026
> 50
1.00
1.00
ความรูเกี่ยวกับโรค
ความรูต่ํา (0-7 คะแนน)
10.54
11.50
3.97-33.26
< 0.001
ความรูสูง (8-10 คะแนน)
1.00
1.00

ความชุกและปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวยในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมจังหวัดแพร

19
KKU Journal for Public Health Research
Vol. 8 No. 2 April - June 2015

วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2558

ตารางที่ 5 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปรพหุ ระหวางตัวแปรที่มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวยในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบ
เชื้อรายใหม (ตอ)
ปจจัย
OR
ORadj
95% CI ORadj
p-value
ซื้อยากินเอง
เคย
6.73
6.65
3.65-12.13
< 0.001
ไมเคย
1.00
1.00
การดื่มเครื่องดืม่ ที่มแี อลกอฮอล
ดื่ม
1.86
2.36
1.27-4.38
0.006
ไมดื่ม/เคยดื่ม
1.00
1.00
ระยะทางในการเดินทางมารับบริการ (กิโลเมตร)
≤8
1.73
2.14
1.18-3.89
0.012
>8
1.00
1
รายไดตอเดือน (บาท)
≤ 8,000
1.63
2.29
1.05-5.02
0.038
> 8,000
1.00
1.00
p-value<0.05, Goodness of fit = 0.585, เพศและอายุ เปนตัวแปรควบคุม
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