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บทคัดยอ
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) เพื่อ
หาความชุก และปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาในการรักษาวัณโรคที่เกิดจากผูปวย (Patient delays)
เก็ บ ข อ มู ล จากการสัม ภาษณ และคั ด ลอกข อ มู ลของผูป ว ยที่ ขึ้ น ทะเบี ย นรั ก ษาวั ณโรคปอดรายใหม ใ น
โรงพยาบาลของแขวงจําปาสักจํานวน 7 แหง ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.
2557 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห
หาความสัมพันธแบบตัวแปรเดี่ยว (Simple logistic regression) และตัวแปรหลายตัวดวยสถิติถดถอย
พหุลอจิสติก (Multiple logistic regression) แสดงผลความเสี่ยงสัมพันธดวย Adjusted OR (ORadj) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (95% confidence interval: 95% Cl)
ผลการศึกษาพบวา ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทั้งหมด 256 คน มีความชุกของ Patient delays
>30 วัน พบรอยละ 20.7 (95%CI: 15.7-25.7), คามัธยฐาน =20 วัน, คาควอไทดที 1=15 ควอไทดที่ 3=30
ผลวิเคราะหความสัมพันธแ บบพหุ ตัวแปร พบว า ปจจั ยที่มีความสัม พันธกั บ Patient delays อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก รายไดของผูปวย ≤600,000 กีบตอเดือน (ORadj=2.47, 95%CI: 1.02-5.94;
p-value=0.043) การไม ไดรับ คําแนะนํา ในการมาตรวจรัก ษาจากเจ าหน า ที่สาธารณสุข (ORadj=2.98,
95%CI: 1.32-6.75; p-value=0.009)
สรุปจากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาเกิดจากตัวผูปวยจากปจจัย
ดานบุคคลและดานสังคม ดังนั้นจึ งควร สงเสริม เรื่องความรูและการรับ การตรวจรักษาเกี่ยวกั บวัณโรค
สนับสนุนการคนหาผูปวย เชิงรุกโดยตรวจคัดกรองคนในชุมชนเขตเทศบาล ทั้งนี้เพื่อใหการรักษาที่รวดเร็ว
และลดการแพรเชื้อวัณโรคในชุมชน
คําสําคัญ: วัณโรคปอด, การรักษาลาชาจากผูปวย
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Abstract
This cross-sectional analytical study aimed to determine the prevalence and
factors associated with patient delays of TB treatment among the new pulmonary
tuberculosis (PTB) cases. Data was collected based on the questionnaire, case interviews
and reviewed of the medical records registered at seven hospital/ health service centers in
Champasack province between 1 June 2013 to 30 June 2014. For data analyses, descriptive
statistics consisting of percentages, means, standard deviations (S.D.), median and inter-quartiles
range (Q1 and Q3) were used to summarize patient’s characteristics. Multiple logistic
regressions was performed to identify the factors associated with patient delays of
treatment, adjusted odds ratio (ORadj) and 95% confidence interval (95%CI) were presented.
The results show that, of a total 256 new PTB cases, experienced patient delays
>30 days was 20.70% (95%CI: 15.7-25.7), median=20 days, Q1=15 and Q3=30. Using multiple
logistic regression, the factors significantly associated with the patient delays were patient’s
monthly income less than 600,000 kip (ORadj=2.47, 95%CI: 1.02-5.94; p-value=0.043), not
receiving advices for seeking TB treatment check up by health care workers (ORadj=2.98,
95% CI: 1.32-6.75; p-value=0.009).
From the results of this study, it is concluded that the factors associated with
patient delays were the individual behaviors and socio-economics. Therefore, providing of
TB awareness, active case finding and screening of TB in the communities and early TB
treatment would be reducing of the patient delays treatment and decrees the infectious
PTB cases for inhibit disease dissemination in the communities.
Keywords: Tuberculosis, Patient Delays Treatment
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บทนํา
ในป จจุบั น วั ณโรคยัง คงเปนโรคติ ดตอ ในทางระบบ
ทางเดิ นหายใจมี ค วามสํ า คัญ องคก ารอนามั ยโลกไดร ายงาน
อั ต ราการติ ด เชื้ อ ที่ ยั ง คงเพิ่ ม สู ง ขึ้ น และมี เ ชื้ อ ที่ ดื้ อ ยามากขึ้ น
หลังจากมีการระบาดของโรคเอดสทําใหวัณโรคกับมาเปนปญหา
อีกครั้งในทั่วโลก องคอนามัยโรคไดรายงานวาใน ค.ศ. 2012
ประมาณวา 2 พันลานคนติดเชื้อวัณโรค วัณโรคปอดติดเชื้อวัณ
โรครายใหม ประมาณวา 8.6 ลานคนและ เสียชีวิตจากวัณโรค
ประมาณ 1.3 ลานคนในผูปวยวัณโรค รอยละ 95.0 ที่เสียชีวิด
ดวยโรควัณโรคปอดที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายไดปานกลางและ
ต่ําเปนอันดับที่ 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตในเพศหญิงระหวาง
กลุ ม อายุ 15-45 ป (ศู น ย ต า นเอดส แ ละโรคติ ด ต อ ทาง
เพศสัมพันธ; WHO, 2012)
แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาวัณโรคแหงชาติลาว เพื่อ
การบรรลุเปาหมายพัฒนาแหง มีตัวชี้วัดของศูนยวัณโรค คือ
ตองลดอัตราปวยและอัตราตายจากวัณโรค ขยายสาขายอยเพื่อ
ใหบริการดานสุขภาพที่อยูหางไกลชุมชน และการคนหาผูปวย
วัณโรคเสมหะพบเชื้อรายใหมในการรักษาตามยุทธศาสตรการ
รั ก ษาวั ณ โรคด ว ยระบบ DOTS (Directly observed
treatment, short-course strategy) 6-8 เดือน สงเสริมการมี
สวนรวมขอหนวยงานตางๆ หรือองคกร ทั้งภาครัฐและองคกร
สากลในการปองกันและควบคุมวัณโรค (National Tuberculosis
Centre, Lao PDR., 2012)
จากการรายงานวัณโรคของสํานักงานสาธารณสุขแขวง
จําปาสักป ค.ศ. 2010-2014 พบวาอัตราปวยดวยวัณโรคทุก
ประเภทตอประชากรแสนคน เทากับ 75.2, 68.9, 67.5, 78.2
และ 75.0 ตามลําดับ ซึ่งมีอัตราปวยดวยโรควัณโรคปอดเสมหะ
พบเชื้อรายใหมตอประชากรแสนคน เทากับ 60.1, 56.2, 58.5,
58.0 และ 58.0 อัตราการเสียชีวิตคิดเปนรอยละ 4.5, 8.0, 5.4,
5.0 และ 6.0 ตามลําดับ (National Tuberculosis Centre,
Vientiane, 2013)
การรั ก ษาที่ ร วดเร็ ว จะช ว ยลดเชื้ อ ที่ อ ยู ใ นปอดของ
ผูปว ย ดั งนั้น การศึกษาหาปจจั ยที่ส งผลตอความลาช าในการ
คนหาวัณโรคสงผลใหเชื้อวัณโรคแพรกระจายในชุมชนมากขึ้น
อีกทั้งยังทําใหผูปวยมีความรุนแรงของโรคมากขึ้น จากปญหา
ดังกลาวจึงไดทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชา
ในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมในแขวงจําปาสัก
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา แกไขในการควบคุมวัณโรคใน
พื้นที่ตอไปในอนาคต
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วิธีดําเนินการวิจัย
 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ
พบเชื้อรายใหม ซึ่งเปนแพทยวินิจฉัยและเปนวัณโรคปอดที่ขึ้น
ทะเบียนประเภทผูปวยใหมเสมหะพบเชื้อ ในโรงพยาบาล 7 แหง
ของแขวงจําปาสัก สปป.ลาว ระหวาง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง
30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงวิเคราะหแบบภาคตัดขวาง
)Cross-sectional analytical study( เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสัมภาษณสอบถามผูปวยชนิดใชสัมภาษณ )Interviewed
Questionnaires ( และแบบคั ด ลอกข อ มู ล ผู ป ว ยวั ณ โรคปอด
เสมหะพบเชื้อรายใหม
 ประชากร
ประชากรและกลุมตัวอยางผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ
พบเชื้อรายใหมที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยและไดรับการขึ้น
ทะเบียน ขนาดตัวอยางการคํานวณขนาดตัวอยาง สูตรที่ใชใน
การคํานวณขนาดตัวอยางของการศึกษาแบบ Cross-sectional
analytic จึงใชสูตรคํานวณขนาดตัวอยางดังนี้ )Hsieh et al.,
1998(

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ หาความชุ ก และความสั ม พั น ธ ข องป จ จั ย ที่
เกี่ยวของกับความลาชาในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
รายใหมที่เกิดจากผูปวยในแขวงจําปาสัก (สปป.ลาว)

แทนคาในสูตร

P คือ (1-B)P1+ B P2 มีคาเทากับ 0.44
Z คือ ค า สถิ ติ แ จกแจงแบบปกติ ม าตรฐาน เมื่ อ
กําหนดระดับนัยสําคัญ
()=0.05(Z1-/2=1.96) และทําการทดสอบแบบสอง
ทาง
Z คือ คาสถิติแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน เมื่อกําหนด
อํานาจในการทดสอบเปนรอยละ 80 (Z=0.20) (Z1-=0.84)
P1 คือ สั ด ส ว นของผู ป ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม ที่
ลาชาและเคยสงสัยวาตนเองปวยเปนวัณโรค
P2 คือ สั ด ส ว นของผู ป ว ยวั ณ โรคปอดรายใหม ที่
ลาชาและไมเคยสงสัยวาตนเองปวยเปนวัณโรคปอดของจังหวัด
ขอนแกน (ณัฏฐกานต ศรีเรือง & พรนภา ศุกรเวทยศิริ, 2557)
B คือ สัดสวนของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมไมเคย
สงสัยวาตนเองปวยเปนวัณโรคปอดในการรักษา n=164 ดังนั้น
ทํา การปรับ คา ขนาดตั วอยา งตามวิธี การวิเ คราะหถ ดถอยพหุ
ลอจิสติก ดังสูตรตอไปนี้ (Hsieh et al., 1998)
np 

np=

n1

1  

2
1.23... p



ᅫᅰᅮ

(ᅫ ᷎ᅶᅵᅶᅷ…ᵌ )

การทําวิจัย จึงเลือกสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุเทากับ 0.6 ได
ขนาดตัวอยางเทากับ 256 คน
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 วิธีการสุมตัวอยาง
ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random
Sampling) ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมที่ขึ้นทะเบียนรักษาผูปวย
รายใหม ในโรงพยาบาล จํานวน 7 แหงในแขวงจําปาสัก
 เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจากการทบทวน
งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งและประยุ ก ต จ ากแบบสั ม ภาษณ ข อง
กัมปนาท ฉายชูวงษ )2552(, กรรณิกา ทานะขันธ ) 2556 (ซึ่งมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งมีความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของงานวิจัยแบงเปนสองสวนสัมภาษณและแบบ
คัดลอกขอมูลจากเวชระเบียน
 การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Stata version10.0
(ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแกน) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สถิติที่ใช สถิติเชิงพรรณนา)Descriptive
statistics( ในการวิเคราะหปจจัยไดแกปจจัยดานบุคคล ไดแก
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่
สิทธิรักษาพยาบาล วิธีการแสวงหาการรักษา และการสงสัยวา
ตัวเองปวยเปนวัณโรคปจจัยดานการเดินทาง ไดแก เขตที่อยู
อาศัยวิธีการเดินทางมารับบริการ ระยะทางในการเดินทางมารับ
บริการ ระยะเวลาในการเดินทาง และคาใชจายในการเดินทาง
และวิ เ คราะห ด า นระบบการให ก ารบริ ก ารสาธารณสุ ข ได แ ก
ขอมูลการเจ็บปวย อาการสําคัญเมื่อมาพบแพทย และ ผลการ
วินิจฉัยโรคครั้งแรกของแพทย โดยใชคาสถิติดวยการแจกแจง
ความถี่ และคารอยละในกรณีที่เปนขอมูลแจงนับ ถาเปนขอมูล
ตอเนื่องและขอมูลมีการแจกแจงปกตินําเสนอคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แตถาขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ นําเสนอ
โดยใชคามัธยฐาน (Median) และคาควอไทลที่ 1–3 )Q1-Q3)
สถิติเชิงอนุมานวิเคราะหหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความลาชาที่เกิดจากผูปวยในการรักษาวัณโรคคราวละตัวแปรใช
สถิติ Chi-square และคราวละหลายตัวแปร ใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุโลจิสติก )Multiple logistic regression( วิเคราะห
โมเดลตั้งตนโดยการนําตัวแปรที่มีคา p-value<0.25 จากการ
วิเคราะหความสัมพันธตัวแปรเดี่ยว จากนั้น ขจัดออกทีละตัวแปร
)Backward eliminationโดย (คงตัวแปรกวน ไดแก เพศและ
อายุไวในโมเดล นําเสนอคา OR) Adjusted OR( และชวงความ
เชื่อมั่น 95%
ผลการวิจัย
 ขอมูลทั่วไป
ผู ป ว ยทั้ ง หมด 256 ราย เป น เพศชายร อ ยละ 23.2
เพศหญิ ง ร อ ยละ 16.8 อายุ เ ฉลี่ ย 48.59 ป ส ว นเบี่ ย งเบน
มาตราฐาน 16.94 (Median=49, min=16, max=94) จบการศึกษา
ประถมศึกษารอยละ 27.2 ไมไดประกอบอาชีพมีความลาชารอย
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20.2 และผูที่มีอาชีพคาขาย รอยละ 44.4 ตามลําดับผูปวยที่มี
รายได <600,000 กีบ มีค วามลา ชาร อยละ 24.9 (Median=
350,000, Q1=200,000, Q3=1,000,000) ระดับความรูของ
ผูปวยต่ํารอยละ 21.3 เคยไดรับขอมูลจากสื่อตางๆ รอยละ 21.1
การแสวงหาการรักษาที่สถานีอนามัยรอยละ 32.7 และอาการ
สงสัยวาตัวเองปวยเปนวัณโรครอยละ 25.0
 ระยะเวลาความลาชาของผูปวยวัณโรค
อัตราความชุกของความลาชาที่เกิดจากผูปวย >30 วัน
พบรอยละ 20.7 (95%CI: 15.7-25.7) คากลาง (Median=20.7 วัน,
Q1=15, Q 3=30) ความลาชาที่เกิดจากผูปวย >14 วัน พบรอยละ
86.33 (95% CI: 82.9-90.6) และ >45 วัน พบวาอัตราความชุก
รอยละ 12.9 (95% CI: 8.1-17.2) ดังรายละเอียดในตารางที่ 1
 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาของผูปวยวัณ
โรคปอด
จากการวิ เ คราะห ห าความสั ม พั น ธ วิ เ คราะห ค วาม
สัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับความลาชาของผูปวยวัณโรคปอด
โดยใชสถิติ Univariate analysis พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับความลาชาของผูปวยวัณโรคปอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จํานวน 4 ปจจัยแสดงในตารางที่ 2
1) ปจจัยดานบุคคล
ระดับการศึกษาการที่ไมไดเรียน/ประถมศึกษาจะ
มีความลาชาของผูที่ไดรับการศึกษามัธยมศึกษา/ปริญญาตีสูง
เปน 2.31 เทา (95%CI: 1.14-4.67; p-value=0.017) รายได
ของผูปวยวัณโรค <600,000 กีบ จะมีความลาชาของผูมีรายไดสูง
เปน 2.41 เทา (95%CI: 1.14-5.08; p-value=0.018) เคยไดรับ
ขอมูลขาวจากเจาหนาที่สาธารณสุขจะมีความลาชาเปน 2.15 เทา
(95%CI: 1.16-4.00; p-value=0.014) และการไดรับคําแนะนํา
ในการมาตรวจรั ก ษามาด ว ยตนเองหรื อ ญาติ บุ ค คล และใน
ครอบครัวจะมีความลาชาเปนเจาหนาที่สาธารณสุขเปน 2.23 เทา
(95%CI: 1.14-4.35; p-value=0.017)
2) ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ
ผู ป ว ยวั ณ โรคปอดมี ป ระวั ติ ก ารสู บ บุ ห รี่ ข อง
ระยะเวลาที่ สู บ บุ ห รี่ >10 ป จะมี ค วามล า ช า เป น มากกว า
ระยะเวลา <10 ป เปน 2.64 เทา (95%CI: 1.33-5.22; p-value=
0.005) ประวัติของผูปวยในครอบครัวปวยเปนวัณโรคจะมีความ
ลาชามากกวาไมมีโรคเปน 2.55 เทา (95%CI: 1.12-5.35;
p-value=0.013) ผูปวยวัณโรคไมมีสิทธิการรักษาพยาบาลจะมี
ความลาชามากกวาผูมีสิทธิการรักษาพยาบาลเปน 3.93 เทา
(95%CI: 1.69-9.14; p-value=0.001) การแสวงหาการรักษา
โดยผูปว ยที่มี วิธีก ารแสวงหาการรั กษาโดยเขา รับการรั กษาที่
สถานี อ นามั ย ครั้ ง แรกเมื่ อ เริ่ ม มี อ าการป ว ยจะมี ค วามล า ช า
มากกวาผูปวยที่มีวิธีการแสวงหารักษาแบบอื่นเปน 2.22 เทา
(95%CI: 1.11-4.46; p-value=0.022) การสงสัยวาตนเองปวย
เปนวัณโรคโดยผูปวยที่ไมสงสัยวาตนเองปวยเปนวัณโรคจะมี
ความลาชามากกวาผูปวยที่สงสัยวาตนเองปวยเปน 1.97 เทา
(95%CI: 1.02-3.82; p-value=0.040)
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3) ปจจัยดานการเดินทางมารับการบริการ
ผูปวยที่อาศัยหางจากโรงพยาบาลระยะทาง (กม)
>20 จะมีความลาชามากกวาเปน 5.71 เทา (95% CI: 2.4613.29; p-value=0.001)
4) ปจจัยดานอาการแสดงและกิจกรรมการตรวจ
วินิจฉัยโรค
ผู ป ว ยที่ มี จํ า นวนครั้ ง มาพบแพทย ใ นการตรวจ
รักษา >1 จะมีความลาชามากกวาผูปวยที่มาพบแพทยนอยเปน
3.98 เทา (95%CI: 1.94-8.17; p-value=0.001) การเอกซเรย
ปอดครั้งแรกเมื่อมาพบแพทยพบวาผูปวยไมรับการเอกซเรยปอด
จะมีความลาชามากกวาผูไดรับการเอกซเรยปอดเปน 2.76 เทา
(95% CI: 1.43-5.38; p-value=0.002) การไปตรวจรักษาที่สถานี
อนามัยผูปวยจะมีความลาชามากกวาที่เขารักษาที่โรงพยาบาล
ระดับแขวงขั้นเมืองเปน 2.47 เทา (95% CI: 0.84-7.29; p-value=
0.029)
 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาในการรักษา
วัณ โรคปอด (วิเ คราะหห ลายตั วแปร Multiple logistic
regression)
พบวาตัวแปรที่สัมพันธกับความลาชาจากผูปวย
ไดแก ผูปวยที่มีรายไดตอเดือน <600,000 กีบมีความลาชาเปน
2.47 เท าของผูป วยที่ มีรายได >600,000 กี บ (ORadj=2.47,
95% CI: 1.02-5.94; p-value=0.043) การไมไดรับคําแนะนํา
ในการมาตรวจรักษาจากเจาหนาที่สาธารณสุขมีความลาชาเปน
2.23 เทา (ORadj=2.98, 95% CI: 1.32-6.75; p-value=0.009)
บทสรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
ความลาชาของผูปวยวัณโรคปอดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดแก
รายได ข องผู ป ว ยมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความล า ช า โดย ผู ป ว ยมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนนอยกวาจะมีความลาชามากกวาผูมีรายได
มากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในผูปวยวัณโรคที่อาศัยอยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในประเทศไทย ไดแก
จังหวัดศรีสะเกษ (นราวุฒิ คําหอม & พรนภา ศุกรเวทยศิริ, 2551)
ที่จังหวัดบุรีรัมย (เกียรติศักดิ์ ภักดีพินิจ & พรนภา ศุกรเวทยศิริ,
2553) ที่จังหวัดมหาสารคาม (กรรณิกา ทานะขันธ & พรนภา
ศุกรเวทยศิริ, 2556) แตไมสอดคลองกับการศึกษาที่ประจวบคีรีขันธ
ซึ่งเปนจังหวัดที่อยูทางภาคกลางตอภาคใตของประเทศไทย ของ
กัมปนาท ฉายชูวงษ & พรนภา ศุกรเวทยศิริ (2552) โดยประชาชน
ในแขวงจําปาสักสวนใหญมีลักษณะคลายกับคนในภาคอีสาน
ของไทย ที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีฐานะยากจน มี
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ผูสูงอายุไมไดประกอบอาชีพ สงผลตอการรีบมารับรักษาโดยเร็ว
ถึงแมวาการมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลจะไมตองเสียคาบริการ
แตผูปวยตองใชจายคาเดินทาง จึงสงผลตอการมารักษาที่ลาชา
มากกวาผูที่มีรายไดมากกวานั่นเอง
การไม ไ ด รั บ คํ า แนะนํ า ในการมาตรวจรั ก ษาจาก
เจาหนาที่สาธารณสุขทําใหผูปวยมารับการรักษาที่ลาชามากกวา
ผูที่ไดรับคําแนะนํา เพราะในแขวงจําปาสัก ยังไมมีระบบเยี่ยม
บานจากเจาหนาที่ แตจะมีการติดตามผูปวยโดยการนัดมาที่สุก
สาลา ทําใหการไดรับคําแนะนําจากเจาที่สาธารณสุขเปนไปไดไม
ทั่ ว ถึ ง อาศั ย การบอกต อ ข า วสารจาก อสม. ประจํ า พื้ น ที่ ซึ่ ง
เปนไปไดวา ผูปวยวัณโรคปอดในแขวงจําปาสักสวนมาก เวลา
เจ็บปวยจะเขาไปรักษาที่สถานบริการใกลบานเชน สถานีอนามัย
หรือที่ลาวเรียกวา “สุขสาลา”ก อน ทําให ลดชวงระยะเวลาที่
ผูปวยไปสถานบริการดานสุขภาพของรัฐไดสั้นลง สวนผูปวยที่
อาศัยอยูในเขตเทศบาล ซึ่งสวนใหญจะไมเอาใสใสดูแลเวลามี
การเจ็บปวยและมีพฤติกรรมซื้อยากินเองหรือไปคลินิกเอกชน
เพราะผูปวยที่อาศัยในเมืองมีชีพคาขายทําใหผูปวยในเทศบาล
มารักษาวัณโรคมีความลาชามากกวานั่นเอง
ขอเสนอแนะหรือการนําไปใชประโยชน
ควรมีก ารพัฒ นาคุณ ภาพของการดํา เนิ นงานในการ
คนหาผูปวยรายใหมใหแก เจาหนาที่สถานีอนามัยหรือสุกสาลา
และ อสม./ชุมชนอยางนอย 2 ครั้ง/ป เพิ่มความตระหนักในการ
คัดกรองและคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมประชาชนในชุมชนทั้งใน
เมืองหรือในชนบทที่หางไกลจากสถานบริการทางสุขภาพของรัฐ
ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดานวัณโรคโดยเฉพาะการ
ตรวจห อ งปฏิ บั ติ ก าร และห อ งเอ็ ก ซเรย ป อด เพื่ อ ให แ พทย
สามารถวินิจฉัย โรคได อยางแมนยําและใหการรักษาผูปวยได
อยางรวดเร็วในสาธารณสุขเมือง
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง
แพทยหญิง นงลักษณ เทศนา และ ดร. กรรณิการ ตฤณวุฒิพงษ
ที่ ใ ห ข อ เสนอแนะที่ มี ป ระโยชน ขอบคุ ณ คณะผู ป ระสานงาน
โครงการ ADB-CDC ที่ใหการสนับสนุนทุนศึกษา คณะเจาหนาที่
สาธารณสุขแขวงและผูประสานงานโครงการวัณโรคระดับแขวง
เมือง แขวงจําปาสักทุกทาน ขอบคุณผูปวยและญาติทุกทานที่ให
ขอมูลตลอดจนเสียสละเวลาใหสัมภาษณ
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ตารางที่ 1 ความชุกของความลาชาทีเกิดจากผูปวย ระบบบริการสุขภาพของรัฐ และความลาชาโดยรวม จําแนกตามระยะเวลาตางๆ ในแขวงจําปาสัก
(n=256)
ระยะเวลาความลาชา(วัน)
จํานวน(รฮยละ)
95%(รอยละ)
จากผูปวย
> 14
221(86.3)
82.1-90.6
> 30
53(20.7)
15.7-25-7
> 45
33(12.9)
8.0 -17.0
> 60
17(6.6)
3.0 -90.7
คาเฉลี่ย (สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
27.93 (19.69)
คามัธยฐาน (ควอไทลที่ 1, ควอไทลที่ 3)
20 (15,30)
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความ สัมพันธแบบตัวแปลเดี่ยว ความลาชาในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม ที่เกิดจากผูปวย จําแนกตาม
ลักษณะบุคคล
ปจจัยเสีย่ งลักษณะบุคคล
ลาชา(n=53) ไมลาชา(n=203) OR
95%CI
P-value
เพศ
ชาย
36
1.49
1.56
0.75-3.25
0.228
หญิง
17
1.00
1.00
อายุ (ป)
>50
30
1.61
1.09
0.54-2.21
0.794
≤50
23
1.00
1.00
ระดับการศึกษา
ไมไดเรียน /ประถมศึกษา
41
2.13
2.47
1.02-5.94
0.043
มัธยมศึกษา /ปริญญาตรี
12
1.00
1.00
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหความ สัมพันธแบบตัวแปลเดี่ยว ความลาชาในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะ พบเชื้อรายใหม ที่เกิดจากผูปวย จําแนกตาม
ลักษณะบุคคล (ตอ)
ปจจัยเสีย่ งลักษณะบุคคล
ลาชา(n=53) ไมลาชา(n=203) OR
95%CI
P-value
รายไดตอเดือนของผูปวย(กีบ)
≤600,000
43
2.23
2.98
1.32-6.75
0.009
>600,000
10
1.00
1.00
การไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ
เคยไดรับขาวสารจากเจาหนาที่สาธารณสุข
32
116
2.15
1.16-4.00
0.014
ไมเคย
21
82
1.00
สิทธิการรักษาพยาบาล
ไมมี
46
127
3.93
1.69-9.14
<0.001
มี
7
76
1.00
ไดรับคําแนะนําในการมาตรวจรักษาจาก
มาดวยตนเองหรือญาติบุคคลและในครอบครัว
35
165
2.23
1.14-4.35
0.017
เจาหนาที่สาธารณสุข
18
38
1.00
มีการสงสัยวาตัวเองปวยเปนวัณโรค
ไมสงสัย
15
89
1.97
1.02-3.82
0.040
สงสัย
38
114
1.00
ตารางที่ 3 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปลเดี่ยว ความลาชาในการรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมที่เกิดจากผูปวย จําแนกตามปจจัย
ดานพฤติกรรมสุขภาพ
ปจจัยดานพฤติกรรมสุขภาพ
ลาชา (n=53) ไมลาชา (n=203) ORadj
95% CI
P-value
ประวัติการสูบบุหรี่
เคยสูบ
22
65
1.50
0.80-2.80
0.196
ไมเคยสูบ
31
138
1.00
ระยะเวลาสูบบุหรี่ (ป)
>10
18
33
2.64
1.34-5.22
0.005
≤10
35
170
1.00
จํานวนมวน/วัน
>10
6
10
2.46
0.85-7.11
0.087
≤10
47
193
1.00
ระยะเวลาที่เลิกสูบบุหรี่
>10
5
3
6.94
1.60-30.0
0.003
≤10
48
200
1.00
ประวัติการมีผูปวยในครอบครัวปวยเปนโรควัณโรค
มี
14
27
2.33
1.12-4.86
0.023
ไมมี
39
176
1.00
สิทธิการรักษาพยาบาล
ไมมีสิทธิ
46
127
3.93
1.69-9.14
0.001
การประกัน/ขาราชการ
7
76
1.00
การแสวงหาการรักษาที่สุขสาลา
เคย
16
33
2.22
1.11-4.46
0.022
ไมเคย
37
170
1.00
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ตารางที่ 4 การวิเคราะหความสัมพันธแบบตัวแปลพหุระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับความลาชาในรักษาผูปวยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหมในแขวง
จําปาสักที่เกิดจากผูปวย
ปจจัยเสีย่ ง
(n=53)
OR
ORadj 95% CI (ORadj)
P-value
เพศ
ชาย
36
1.49
1.56
0.75-3.25
0.228
หญิง
17
1.00
1.00
อายุ (ป)
>50
30
1.61
1.09
0.54-2.21
0.794
≤50
23
1.00
1.00
รายไดตอเดือนของผูปวย (กีบ)
≤600,000
41
2.13
2.47
1.02-5.94
0.043
>600,000
12
1.00
1.00
ไดรับคําแนะนําในการมาตรวจรักษาจาก
มาดวยตนเองหรือญาติบุคคล และในครอบครัว
43
2.23
2.98
1.32-6.75
0.009
เจาหนาที่สาธารณสุข
10
1.00
1.00
P-value<0.05, Goodness of fit=0.4576, การเอกซเรยปอดเปนตัวแปรควบคุม
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