65
KKU Journal for Public Health Research
Vol.12 No.3 July – September 2019

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2562

นิพนธ์ต้นฉบับ
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บทคัดย่อ
การศึก ษานี้เป็ นการวิจัย เชิง วิเ คราะห์แ บบภาคตั ดขวาง (Cross-sectional analytic
study) วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในกลุ่ ม ชาวเขาเผ่ า กะเหรี่ย งตามแนวชายแดนไทย-เมี ย นมา จั ง หวั ด ตาก มี
ผู้เข้าร่วมโครงที่เป็นผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ทั้งหมด 77 คน
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงมีระดับคุณภาพชีวิตดีเพียง
ร้อยละ 12.99 เพศชายมีคุณภาพชีวิตดีกว่าเพศหญิงร้อยละ 14.00 คนที่มีอายุ น้อยกว่า 50 ปี มี
คุณภาพชีวิตดีกว่าคนที่มีอายุมากกว่าหรือเท่า 50 ปี ร้อยละ 20.00 คนที่ได้เรียนหนังสือคุณภาพ
ชีวิตดีกว่าคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 25.00 คนที่มีงานทามีคุณภาพชีวิตดีกว่าคนที่ไม่มีงานทา
ร้อยละ 20.00 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่ วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ย ง
ได้แก่ อายุ (OR=7.75, 95%CI=0.92-64.63 ,p-value=0.039) อาชีพ (OR=7.75, 95%CI=0.9264.63, p-value=0.039) ระยะเวลาในการรั ก ษาวั ณ โรค (OR=6.44, 95%CI=1.8-33.60,pvalue=0.015) และมีผู้กากับดูแลการกิ นยาวัณโรคต่อหน้า (DOTS) (OR=8.73, 95%CI=1.0572.83, p-value=0.035)
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา จากการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี ด้าน
อายุ ผู้ป่วยวัณโรคที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ลูกหลานควรจะดูแลเอาใจใส่การกินยาเนื่องจากคนไข้อ่าน
หนังสือไม่ออก ขี้ลืม และให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้านอาชีพ คนไข้บางส่วนทางานไม่ได้เนื่องจาก
เหนื่อย หอบไม่มีแรงในการทางาน ส่วนคนไข้ที่ทางานได้แต่นายจ้างรับเข้าทางานเนื่องจากกลัว
ผู้ป่วยจะแพร่เชื้อให้กับเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขควรทาความเข้าใจเรื่องวัณโรคกับ
ผู้ประกอบการ เพื่อนร่วมงานเข้าใจเพื่อให้ผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานทางานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
ด้านระยะเวลาในการักษาวัณโรค การรับประทานยาวัณโรคในผู้ป่วยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน
มักจะพบอาการข้างเคียงของยาให้ทาผู้ป่วยไม่ยอมรับประทานยาต่อ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการแย่ลง เจ้า
หน้าควรให้สุขศึกษาอาการข้างเคียงของยาวัณโรค หรือเปลี่ยนยาตัวอื่นที่ผู้ป่วยมีอาการค้างเคียง
น้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยรับรับประทานยาได้อย่างต่อเนื่อง ด้านการกากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อ
หน้า (DOTS) ผู้ป่วยที่ได้รับการกากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อหน้า (DOTS) ควรให้เจ้าหน้าที่หรือ
อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบหมั่นดูแลการรับประทานยาให้ครบ
คาสาคัญ: คุณภาพชีวิต, วัณโรค, ชาวเขา
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Abstract
This cross-sectional analytic study aimed to revealed quality of life and
factors associated to quality of life of tuberculosis patients among the Karen hill
tribes at Thailand–Myanmar border, all participants were 77 tuberculosis patients
from Karen hill tribes
The results showed that the tuberculosis patients among the Karen hill
tribes had good quality of life for 12.99%. Male had good quality of life better than
female 14.00%, Age less than 50 years old had good quality of life better than age
more than 50 years old 20.00%, People who are study had good quality of life better
than who are not study 25.00%, People who are employed had good quality of life
better than who are unemployed 20.00%. Factors associated with quality of life in
tuberculosis patients among the Karen hill tribes include Age (OR=7.75, 95%CI=0.96350.37, p-value=0.039), Occupation (OR=7.75, 95%CI=0.96-350.37, p-value=0.039),
Duration of treatment for tuberculosis (OR=0.15, 95%CI=0.30-0.84, p-value=0.015),
Directly Observed Treatment Short course (DOTS) (OR=0.11, 95%CI=0.02-0.93,
p-value=0.035)
This study showed that the majority of the tuberculosis patients of the Karen
tribe along the Thai-Myanmar border, Tak province had low quality of life. In terms
of age, it was recommended that family members should pay closely attention to
the patients older than 50 years, by ensuring that they had a proper medication
because patients usually were not able to read and forgetful, and living in a good
environment. In terms of occupation, the patients were not able to work due to
weakness. Many tuberculosis patients were not accepted for job due to stigmatization
of tuberculosis patients. Public health professionals should enhance TB understanding
in workplace particularly with employer and co-workers to create proper and safety
working environment. In terms of time, patients who take tuberculosis medication
less than or equal to 6 months often experience side effects of the drug, causing
the patient to refuse to continue taking the drug. Therefore, the condition of patients
are being worse. Staffs should provide health education for the side effects of TB
drugs or change other drugs that the patient has the least adverse effects in order
to allow the patient to continue taking the medication. Patients who are under the
supervision of tuberculosis (DOTS), staffs or health volunteers should take responsibility
for taking care of patients to complete taking medicines.
Keywords: Quality of Life, Tuberculosis, Hill Tribes
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บทนา
องค์การอนามัยโลกรายงานว่าจากปีที่ผ่านมามี
ผู้ ป่ ว ยด้ ว ยวั ณ โรค 10.4 ล้ า นคน และมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จาก
วัณโรค 1.8 ล้านคน เป็นโรคติดเชื้อที่มีการเสียชีวิตเป็น
อัน ดับ ต้น ๆ ของโลก มักพบในกลุ่ มประชากรที่มีฐานะ
ยากจน ผู้ คนที่อาศัย ตามแนวชายแดน ผู้ลี้ ภัยสงคราม
และคนงานเหมื อ งแร่ (World Health Organization
[WHO], 2018)
ประเทศไทยติดอันดับในกลุ่ ม 14 ประเทศที่มี
ปั ญ หาวั ณ โรคสู ง องค์ ก รอนามั ย โลกมี เ ป้ า หมายลด
อุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลก
ภายใน พ.ศ. 2578 ส่ ว นประเทศไทยมี เ ป้ า หมายลด
อุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อแสนประชากรภายใน
พ.ศ. 2560-2564 (สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2561)
จังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์พื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สูงและบางส่ว นติด
กับชายแดนไทย-พม่าทาให้มีปัญหาในการป้องกันและ
ควบคุมวัณโรคทั้งในประชากรชาวไทยและชาวต่างชาติ
ประชาชนที่ อ าศั ย ตามแนวชายแดนและพื้ น ที่ สู ง มั ก มี
ฐานะยากจนและมีความยากลาบากในการเดินทางไปรับ
บริการสาธารณสุข (กิตติพัทธ์ เอี่ยมรอด & วิทยา
สวัสดิวุฒิพงศ์, 2558)
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณ
โรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตามแนวชายแดนไทยเมียนมา จังหวัดตาก
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก
วิธีดาเนินการวิจัย
 รูปแบบการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง
(Cross-sectional analytic study)
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยวัณโรคชาวเขา
เผ่ากะเหรี่ยงที่ได้ขึ้นทะเบียนรับการรักษาเป็นผู้ป่วยวัณ
โรคระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561
ประกอบไปด้วย 3 โรงพยาบาล ได้แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง
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จ านวน 45 คน โรงพยาบาลแม่ ร ะมาด จ านวน 3 คน
และโรงพยาบาลท่าสองยาง จานวน 29 คน รวมทั้งหมด
77 คน
 เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นแบบสอบถาม
วั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ขององค์ ก ารอนามั ย โลกชุ ด ย่ อ ฉบั บ
ภาษาไทย (WHOQOL–BREF–THAI) โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ ากะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตาม
แนวชายแดนไทย–เมียนมา จังหวัดตาก
 ข้อพิจารณาจริยธรรม
โครงการนี้ผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด ตาก
หมายเลขรับรอง 001/2561 ลงวันที่ ลงวันที่ 8 มกราคม
2561 และผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น หมายเลข
HE612127 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดย ใช้ โ ปรแกรม STATA
version 10 ก าหนดระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ
0.05
1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ค่าสูงสุด-ต่าสุด และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ตัวแปร
เชิงเดี่ยว (Univariate analysis) โดยใช้สถิตทิ ดสอบ
Fisher 's exact test นาเสนอเป็นค่า Crude odds ratio
(OR) ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95% CI
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทัว่ ไป
พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง
ทั้งหมด 77 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 64.94 มี
อายุ น้ อ ยกว่ า 50 ปี ร้ อ ยละ 58.44 อายุ เ ฉลี่ ย 45.02
สถานภาพสมรส ร้อยละ 81.82 ระดับการศึกษา ร้อยละ
84.42 ไม่ได้เรียนหนังสือ อาชีพ ร้อยละ 41.56 ไม่มีงานทา
รองลงมาอาชีพเกษตร ร้อยละ 32.47
2. ระดับคุณภาพชีวิต
จากผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยวัณโรคในชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ตามแนว
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ชายแดนไทย-เมียนมา จังหวัดตาก พบว่า คุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับทีด่ ีเพียง ร้อยละ 12.99
3. วิเคราะห์หาความสัมพันธ์คราวละตัวแปร
วิเคราะห์โดยสถิติทดสอบ Fisher 's exact test
เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัณ
โรคในกลุ่ ม ชาวเขาเผ่ า กะเหรี่ ย ง พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในกลุ่ ม
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 มี
อยู่ 4 ปัจจัย ดังนี้
อายุ พบว่ า ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในกลุ่ ม ชาวเขาเผ่ า
กะเหรี่ยงที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
7.75 เท่า ของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่
มีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 50 ปี (OR=7.75, 95%CI=
0.92-64.63, p-value=0.039)
การมี ง านท า พบว่ า ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในกลุ่ ม
ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มีงานทาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
7.75 เท่า ของป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่
ไม่มีงานทา (OR=7.75, 95%CI=0.92-64.63, p-value=
0.039)
ระยะเวลาในการรักษาวัณโรค พบว่า ผู้ป่วยวัณโรค
ในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ ยงที่ระยะเวลาในการรักษาวัณ
โรคมากกว่า 6 เดือน จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เป็น 6.44
เท่ า ของผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในกลุ่ ม ชาวเขาเผ่ า กะเหรี่ ย งที่
ระยะเวลารั ก ษาวั ณ โรคน้ อ ยกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 6 เดื อ น
(OR=6.44, 95%CI=1.8-33.60, p-value=0.015)
มีผู้กากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อหน้า (DOTS)
พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ไม่มีผู้
กากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อหน้า จะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าเป็น 8.75 เท่า ของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงที่มีผู้กากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อหน้า (OR=
8.75, 95%CI=1.05-72.83, p-value=0.035)
บทสรุปและอภิปรายผล
อายุ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ p-value<0.05 โดยผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น
7.75 เท่า ของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่
มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี อภิปรายได้ว่า ผู้ป่วยวัณโรค
ในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีผลต่อ
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การดาเนินชีวิตในหลายๆอย่าง เช่น การมาโรงพยาบาล
ตามหมอนัดเพื่อติดตามอาการหลังรับประทานยา ปัญหา
ที่พบคือ ผู้ป่วยมาด้วยตั วเองไม่ได้ สื่อสารกับหมอไม่ได้
ขับรถไม่เป็น ทางเข้าบ้านไม่มีรถโดยสารผ่าน จึงต้องหา
คนพาไป สอดคล้องกับการศึกษาของ Gao & Rao (2015)
เรื่องคุณภาพชีวิตของผู้อพยพที่เป็นผู้ป่วยวัณโรคในทิศ
ตะวันตกของประเทศจีน พบว่าผู้อพยพที่ป่วยเป็นวัณโรค
ทีอ่ ายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไปมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงทุกๆ ด้าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านจิตใจ การศึกษา
ของ Aggarwal & Gupta (2013) เรื่ อ งการประเมิ น
คุ ณ ภาพชี วิ ต ในผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคปอดภายใต้ เ งื่ อ นไขของ
โปรแกรม พบว่าผู้ ป่ว ยวัณโรคในอินเดีย เมื่อผู้ ป่ว ยที่มี
อายุ ม ากขึ้ น มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ทั้ ง ด้ า นกายภาพ
จิตวิทยาและสังคม
อาชีพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
วัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ p-value<0.05 โดยผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขา
เผ่ ากะเหรี่ยงที่มีงานทาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็น 7.75
เท่า ของป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ไม่มี
งานทาอภิปรายได้ว่า ผู้ ป่ว ยวั ณโรคในกลุ่ มชาวเขาเผ่ า
กะเหรี่ยงที่ไม่มีงานทาส่ ว นใหญ่แล้ ว จะมีปัญหาในการ
เคลื่อนไหวร่างกาย ทางานที่ต้องใช้แรงหนักไม่ได้เพราะมี
อาการหอบเหนื่อยมากมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้ป่วยเป็น
วัณโรค และยังถูกสังคมรังเกียจไม่ให้เข้าใกล้จึงทาให้คน
กลุ่มนี้ไม่มีงานทา ไม่มีรายได้และส่งผลให้พวกเขาไม่มีเงิน
ที่จะต้องใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน การศึกษานี้สอดคล้อง
กับการศึกษาของรัชนีกรณ์ ปาทา & พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ
(2558) เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพบั ว แดงภั ก ดี ส มบู ร ณ์
จังหวัดชัยภูมิ พบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่มีอาชีพมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีเป็น 5.05 เท่า ของผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ระยะเวลาในการรักษาวัณโรค มีความสัมพันธ์
กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในกลุ่ ม ชาวเขาเผ่ า
กะเหรี่ ย ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ p-value<0.05
โดยผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่ระยะเวลา
ในการรักษาวัณโรคมากกว่า 6 เดือน จะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีกว่าเป็น 6.44 เท่า ของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงที่ระยะเวลารักษาวัณโรคน้อยกว่าหรือเท่ากับ
6 เดือน อภิปรายได้ว่า ผู้ ป่ว ยวัณโรคที่รัก ษามากกว่ า
6 เดือน จะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นสามารถไปทางานได้มาก
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ขึ้น หอบน้อยลง แต่ผู้ป่วยวัณโรคที่พึ่งเริ่มรักษา พบว่า
ผู้ป่วยมีอาการ เหนื่อยง่าย ไม่มีแรง รับประทานข้าวได้
น้อย มีอาการคันหลังรับประทานยาทาให้นอนไม่หลับให้
ผู้ ป่ ว ยบางคนหยุ ด การรั บ ประทานยา การศึ ก ษานี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Louw, Mabaso, & Pelzer
(2016) เรื่องการเปลี่ยนแปลคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค
ปอดในแอฟริ กา พบว่าผู้ ป่ ว ยหลั งรั กษา 6 เดือน จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ การศึกษา
ของรัชนีกรณ์ ปาทาและพรนภา ศุกรเวทย์ศิริ (2558)
เรื่องปัจจัยที่มีความสาคัญกับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัณโรค
เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพบั ว แดงภั ก ดี ส มบู ร ณ์ จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
พบว่ า คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคที่ ไ ด้ รั บ ยามากกว่ า
6 เดือนขึ้นไป จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเป็ น 2.79 เท่า
ของผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับยาน้อยกว่า 6 เดือน
มีผู้กากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อหน้า (DOTS)
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่ม
ชาวเขาเผ่ า กะเหรี่ ย ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่
p-value<0.05 โดยผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในกลุ่ ม ชาวเขาเผ่ า
กะเหรี่ยงที่ไม่มีผู้กากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อหน้า จะมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเป็น 8.73 เท่า ของผู้ป่วยวัณโรคใน
กลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ย งที่มีผู้ กากับดูแลการกิน ยาวัณ
โรคต่ อ หน้ า อภิ ป รายได้ ว่ า ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคที่ ไ ม่ ต้ อ งมี
เจ้ าหน้ าที่ ดูแลการกากับ การรั บ ประทานยาวัณโรคต่อ
หน้าจะเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีปัญหาในการรักษา ส่วนผู้ป่วยที่
ต้องมีการกากับดูแลการกินยาต่อหน้าจะเป็นผู้ป่ว ยที่มี
ปั ญหาในการรั กษา ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ไม่ได้เรี ยนหนั ง สื อ
อ่าน เขียนไม่ได้ พูด ฟัง ภาษาไทยไม่ได้ ลูกหลานไม่อยู่
ใกล้ชิด จึงส่งผลต่อการรักษาวัณโรค คนไข้กลุ่มนี้จึงต้องมี
เจ้ าหน้ าจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพ
ตาบล และ อสม. ต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในการกิน
ยาวัณโรค
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ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคชาวเขาเผ่ า กะเหรี่ ย งที่ มี อ ายุ
มากกว่า 50 ปี ลูกหลานควรจะดูแลเอาใจใส่ก ารกินยา
เนื่องจากคนไข้อ่านหนังสื อไม่อ อก ขี้ลื ม และให้ อยู่ใน
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี อาชี พ คนไข้ บ างส่ ว นท างานไม่ ไ ด้
เนื่องจาก เหนื่อย หอบไม่มีแรงในการทางาน ส่วนคนไข้
ที่ทางานได้แต่นายจ้างรับเข้าทางานเนื่องจากกลัวผู้ป่วย
จะแพร่เชื้อให้กับเพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุข
ควรทาความเข้าใจเรื่องวัณโรคกับผู้ประกอบการ เพื่อน
ร่ ว มงานเข้ า ใจเพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยและเพื่ อ นร่ ว มงานท างาน
ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย การรับประทานยาวัณโรคใน
ผู้ป่วยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 เดือน มักจะพบอาการ
ข้ า งเคี ย งของยาให้ ท าผู้ ป่ ว ยไม่ ย อมรั บ ประทานยาต่ อ
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการแย่ลง เจ้าหน้าควรให้สุขศึกษาอาการ
ข้างเคียงของยาวัณโรค หรือเปลี่ ยนยาตัว อื่นที่ผู้ป่วยมี
อาการค้างเคียงน้อยที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยรับรับประทานยา
ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่ได้รับการกากับดูแลการกินยา
วัณโรคต่อหน้า (DOTS) ควรให้เจ้าหน้าที่หรือ อสม.ใน
พื้นที่รับผิดชอบหมั่นดูแลการรับประทานยาให้ครบ ให้
ผู้ ป่ ว ยรั บ ประทานยาต่ อ หน้ า ทุ ก วั น จนกว่ า ผู้ ป่ ว ยจะ
หายขาดจากวัณโรค
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาในกลุ่มชาวเขาเผ่าอื่นๆ เพราะ
จังหวัดตากยังไม่อีกหลายชนเผ่า เช่น ม้ง เย้า อีก้อ มูเซอ
และดู ผ ลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ ว่ า มี ค วามสอดกล้ อ งหรื อ แต่
ต่างกันกับชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอย่างไรบ้าง และเป็นการ
ใช้สถิติที่เป็น univariate เพื่อหาความสัมพันธ์ เป็นการ
ไม่ ไ ด้ ค วบคุ ม ตั ว แปร ดั ง นั้ น ค่ า ที่ ไ ด้ และความหมาย
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการควบคุมตัวแปล
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ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (n=77)
ลักษณะทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
<50
≥50
Mean (S.D.)
Median (Min-Max)
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
การมีงานทา
ไม่มีงานทา/ ว่างงาน
รับจ้าง
เกษตร
ค้าขาย

จานวน

ร้อยละ

50
27

64.94
35.06

45
32

58.44
41.56
45.02 (11.73)
47 (18:60)

6
63
6
2

7.79
81.82
7.79
2.60

65
12

84.42
15.58

32
16
25
4

41.56
20.78
32.47
5.19
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ตารางที่ 2 ตัวแปรปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณในกลุ่มชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโรค: การวิเคราะห์คราวละตัวแปร (n=77)
ปัจจัย/ ตัวแปร
ระดับคุณภาพชีวิต
การวิเคราะห์ทีละตัวแปร
ดี
ไม่ดี
OR (95%CI)
p-value
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
อายุ (ปี)
≥ 50
1
3.13
31
96.88
1.00
< 50
9
20.00
36
80.00
7.75 (0.92-64.63)
0.039
การมีงานทา
ไม่มีทางาน
1
3.13
31
96.88
1.00
มีงานทา
9
20.00
36
80.00
7.75 (0.92-64.63)
0.039
ระยะเวลาในการรักษาวัณโรค (เดือน)
≤6
5
7.94
58
92.06
1.00
>6
5
35.71
9
64.29
6.44 (1.8-33.60)
0.015
มีผู้กากับดูแลการกินยาวัณโรคต่อหน้า (DOTS)
มี
1
2.94
33
97.06
1.00
ไม่มี
9
20.93
34
79.07
8.73 (0.05-72.83)
0.035
ทดสอบโดยใช้สถิติ Fisher 's exact test

