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บทคัดย่อ
วัณโรคในผู้สัมผัสร่ว มบ้านยังคงเป็น ปัญ หาสาธารณสุ ขที่สาคั ญ เนื่องจากการมารับ การ
ตรวจคัดกรองวั ณโรคอยู่ในระดั บต่ า การวิจัยครั้งนี้เ ป็นการวิจั ยเชิง วิเ คราะห์ แบบภาคตั ด ขวาง
(Cross-sectional Analytical Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการ
ตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค และเพื่อศึกษาความชุกการไม่มารับบริการตรวจ
คัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค อาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้ อหา (Content Validity) มีค่าดัชนีความเหมาะสม (IOC:
item objective congruence) เท่ากับ 0.97 เก็บข้อมูลผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคที่
ขึ้นทะเบียน Tuberculosis Case Management (TBCM Online) ในช่วงที่ศึกษา 1 ตุลาคม พ.ศ.
2561 - 30 กันยายน พ.ศ. 2562 จานวน 163 คน การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติการถดถอย
พหุ ล อจิ ส ติ ก (Multiple logistic regression) น าเสนอขนาดความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยค่ า Adjusted
Odds ratio (AOR), ค่า 95% Confidence interval (95% CI) และค่า p-value
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัส
ร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคอย่างมีนัย สาคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อควบคุมผลกระทบจากตัวแปร
อื่นๆ ในสมการสุดท้าย คือ จานวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน 4-6 คน (AOR=2.92, 95% CI=
1.03-8.32, p-value=0.044) วิ ธี ก ารเดินทางมารั บบริ การโดยรถโดยสารสาธารณะ (AOR=4.56,
95% CI=1.90-10.94, p-value=0.001) การไม่เคยได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันวัณโรค (AOR=
3.97, 95% CI=1.79-8.78, p-value=0.001) ความชุกการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคของ
ผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 73.0 (95% CI=66.12-79.90)
ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขจาเป็นต้องให้คาแนะนาในการมาตรวจคัดกรองวัณโรคโดยให้
ความสาคัญกับกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคที่มีสมาชิกอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันมากกว่า 4
คน ต้องมีการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงแบบเชิงรุกในชุมชน เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมารับบริการ
โดยสารรถสาธารณะมีความสะดวกในการมารับบริการตรวจคัดกรอง และโรงพยาบาลควรมีการ
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันวัณโรคให้ทั้งผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อให้กับผู้อื่น
ในขณะเข้ารับบริการและการใช้ชีวิตประจาวัน
คาสาคัญ: ผู้สัมผัสร่วมบ้าน, วัณโรค, การตรวจคัดกรอง
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Abstract
The spreading of tuberculosis among household contacts is a serious public
health issue due to low attendance to screening tests. The objectives of this crosssectional analytical study were to explore the contributing factors and prevalence
of not receiving screening services among household contacts of tuberculosis
patients residing in Muang District, Mahasarakham Province. Interviews using questionnaire
which the content validity (IOC: item objective congruence) was 0.97 were conducted
from October 1, 2018 to September 30, 2019 to collect information from 163
tuberculosis patients registered to the Tuberculosis Case Management database
(TBCM Online). Data were subsequently analyzed using multiple logistic regression
analysis, and correlations presented with adjusted odds ratios (AORs), 95% confidence
intervals (95% CI), and p-values.
The results of the study revealed that when other variables were controlled,
factors with statistical significance ( p<0. 05) associated with not receiving screening
services among household contacts of patients with tuberculosis were: household
sizes of 4-6 persons (AOR=2.92, 95% CI=1.03-8.32, p-value=0.044), the type of public
transportation to access a screening test (AOR=4.56, 95% CI=1.90-10.94, p-value=
0. 001) , and never having received support for using protective equipment against
tuberculosis infection (AOR=3.97, 95% CI=1.79-8.78, p-value=0.001). Prevalence of
not receiving screening services among household contacts of patients in the study
sample was 73.0% (95% CI=66.12-79.90).
The findings from this study suggest that to reduce infection rates, public
health personnel should raise awareness among household contacts of tuberculosis
patients who have more than 4 members in a family. Proactive home visits for atrisk groups could also play a significant role in encouraging individuals to visit a
healthcare unit for screening services. Additionally, hospitals should supply prevention
equipment for both patients and risk groups to reduce the transmission.
Keywords: Household Contacts, Tuberculosis, Screening

96
KKU Journal for Public Health Research
Vol.13 No.4 October – December 2020

บทนา
วั ณ โรคเป็นโรคติ ดต่ อ ที่ เ ป็น ปัญ หาส าคัญ ทาง
การแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลก ปีพ.ศ.2560 องค์การ
อนามัยโลกพบอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (ผู้ป่วยรายใหม่
และกลับเป็นซ้า) สูงถึง 140 ต่อแสนประชากร มีจานวน
ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคเสี ย ชี วิ ต 1.7 ล้ า นคน (World Health
Organization, 2017) จากข้อ มู ล การดาเนินงานคลินิก
วัณโรค โรงพยาบาลมหาสารคามระหว่างเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีจานวนผู้ป่วยวัณโรค
ในและนอกปอดที่ ขึ้ น ทะเบี ย น Tuberculosis case
management Online (TBCM Online) 73 ราย ผู้สัมผัส
ร่วมบ้านทั้งหมด 204 ราย ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้านมารับ
การคั ด กรองวั ณ โรค จ านวน 60 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ
29.41 และผู้ สั ม ผั ส ร่ ว มบ้ า นที่ ไ ม่ ม ารั บ การคั ด กรอง
วัณโรคจานวน 144 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.58 (คลินิก
โรคทางเดินหายใจ โรงพยาบาลมหาสารคาม, 2562) การ
แพร่กระจายเชื้อวัณโรค สามารถติดต่อจากคนสู่คนผ่าน
ทางอากาศ (Airborne transmission) โดยเมื่อผู้ป่วยวัณ
โรคปอด หลอดลม หรื อ กล่อ งเสียง ไอ จาม พู ด ดัง ๆ
ตะโกน หั ว เราะหรื อร้ อ งเพลง ท าให้ เ กิ ด ละอองฝอย
(Droplet nuclei) จากรายงาน พบว่า ผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค
ร้อยละ 70 จะไม่ติดเชื้อวัณโรคจะมีเพียงประมาณร้อยละ
30 ที่ จ ะติดเชื้อวัณโรค และประมาณร้อ ยละ 90 ของ
ผู้ติดเชื้อวัณโรคจะไม่มีอาการป่วยและไม่แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น
ซึ่งจะเรียกว่า การติดเชื้อวัณโรคแฝง (Latent tuberculosis
infection) และจะมีเพียงร้อยละ 10 ของผู้ที่ติดเชื้อที่จะ
ป่วยเป็นวัณโรค (TB disease) โดยครึ่งหนึ่งจะป่วยเป็น
วัณโรคภายใน 2 ปีห ลังการติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก
และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่าที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งจะป่วยเป็นวัณ
โรคหลังการติดเชื้อ 2 ปี การติดเชื้อวัณโรคแฝงไปสู่การ
ป่วยเป็นวัณโรค ผู้สัม ผัสที่เสี่ยงต่อ การติดเชื้อแล้วป่วย
เป็นวัณโรค ได้แก่ ประชากรที่เสี่ยงในการสัมผัสและติ ด
เชื้ อ วั ณ โรค ได้ แ ก่ ผู้ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ชิ ด กั บ ผู้ ป่ ว ยวั ณ โรค
(Contacts) ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (Household contact)
ผู้ต้องขัง (Prisoners) บุคลากรสาธารณสุข (Health care
workers) แรงงานข้ามชาติ (Migrant labors) ผู้สูงอายุ
และเด็ ก ผู้ ที่ อ าศัย อยู่ ในชุ ม ชนแออั ด ค่ า ยอพยพหรือ
สถานสงเคราะห์ (กองวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2561)
การแพร่ก ระจายเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยสู่ก ลุ่ม เสี่ยงเมื่อ
เทียบอัตราการติดเชื้อวัณโรค พบว่า ผู้สัมผัสร่วมบ้านมี
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ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคสูงที่ สุด และการศึกษา
เกี่ยวกับการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยสู่ผู้ สัมผัส
ร่วมบ้าน พบผู้สัมผัสร่วมบ้านติดเชื้อวัณโรคทั้งสิ้นร้อยละ
49.6 ผู้ใกล้ชิดที่มีความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ บิดา
มารดา คู่สมรส เด็ก พบผู้สัมผัสใกล้ชิดป่วยด้วยโรควัณ
โรค 7 ราย (Khalilzadeh et al., 2006) สอดคล้องกับ
การศึกษาที่พบความชุกของการติดเชื้อวัณโรคในผู้สัมผัส
ร่วมบ้านถึงร้อยละ 47.1 ความชุกของวัณโรคในผู้สัมผัส
ใกล้ชิดอยู่ร่วมกั บ ผู้ป่วยเสมหะผลบวก พบว่าผู้สัม ผัส
ใกล้ชิดมากกว่า 1 ปีถึงร้อยละ 51 และป่วยเป็นวัณโรค
จานวน 4 ราย (Khalilzadeh et al., 2006) และหากที่
ผู้ป่วยวัณโรคอยู่ในระยะแพร่เชื้อและมีอาการไอบ่อย ทา
ให้เ ชื้อวัณโรคมี ก ารฟุ้ง กระจายมากขึ้น ส่ง ผลท าให้ผู้ที่
สัมผัสร่วมบ้านมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้นได้ (Lopez
et al., 2013) จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น จะพบว่าผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วย
วัณโรคมีความเสี่ยงของการเกิดโรคได้ง่ายกว่าประชากร
ทั่ ว ไป ท าให้ ต้ อ งมารั บ การค้ น หาโดยการคั ด กรอง
(Screening pathway) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อลดการป่วย
(Morbidity) และลดการตาย (Mortality) ของประชาชน
เน้ น ที่ ก ารค้ น หาผู้ ป่ ว ยให้ ไ ด้ ใ นระยะเริ่ ม แรก (Early
detection) และให้การรักษาผู้ป่วยให้หายตามกาหนดให้
มากที่สุด
ซึ่งผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ไม่มารับการตรวจคัดกรอง
วัณโรคเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรควัณโรคและเสียชีวิต
ได้ในอนาคต จึงเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาถึงปัจจัยที่ไม่มา
รั บ การตรวจคั ด กรองวั ณ โรคของกลุ่ ม เป้ า หมายเพื่อ
ดาเนินการวางแผน พัฒนาแนวทางในการติดตามผู้สัมผัส
ร่วมบ้านที่เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค
ให้เ ข้ามารับ การตรวจ คัดกรองวัณโรคที่ โ รงพยาบาล
มหาสารคาม เพื่อป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการไม่
มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วย
วัณโรค อาเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาความชุกของการไม่มารับบริการ
ตรวจคั ด กรองในผู้ สั ม ผั ส ร่ ว มบ้ า นของผู้ ป่ ว ยวั ณ โรค
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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วิธีดาเนินการวิจัย
• รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้ง นี้เ ป็นการวิจั ยเชิง วิเ คราะห์ แ บบ
ภาคตัดขวาง (Cross-sectional Analytical Research)
• กลุ่มตัวอย่าง
ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (Household contact)
ที่ อ าศั ย อยู่ร่ว มบ้า นกั บ ผู้ป่ว ย และนั บ ระยะเวลาที่ อยู่
ร่ ว มกั บ ผู้ ป่ ว ยมากที่ สุ ด ในครอบครั ว ในช่ ว งระหว่ า ง
3 เดือนที่ผ่านมาตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค ที่อาศัย
อยู่ร่วมกั บ ผู้ป่วยวัณโรคที่ แพทย์วินิจ ฉัยและได้รับ การ
รักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคามโดยขึ้นทะเบียน TBCM
Online ในช่วงที่ศึกษา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน
พ.ศ. 2562
เกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion criteria)
1. ผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคที่ แพทย์
วินิจ ฉัยและได้รับการรักษาที่โ รงพยาบาลมหาสารคาม
โดยขึ้นทะเบียน TBCM Online
2. เป็นบุคคลที่อ ยู่ร่วมบ้านเดียวกั นกับผู้ป่วย
วัณโรคและนับระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยมากที่สุดใน
ครอบครัวในช่วงระหว่าง 3 เดือนที่ผ่านมา
3. อายุ 18 ปีขึ้นไป
4. ให้ ค ายิ น ยอมเข้ า ร่ ว มการศึ ก ษาเป็ นลาย
ลักษณ์อักษร
เกณฑ์ในการคัดออก (Exclusion criteria)
1. ผู้ที่มีปัญหาทางการสื่อสาร ไม่สามารถตอบ
คาถามได้ เช่น หูหนวก เป็นใบ้ วิกลจริต
2. เป็นผู้ที่ไม่สามารถตามตัวได้และย้ายถิ่นฐาน
ไปอยู่พื้นที่อื่น
• การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size)
ผู้ วิ จั ย ใช้ ค่ า P1, P0 และ B จากผลการศึ ก ษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคัดกรองวัณโรคในผู้สัมผัส
ร่ ว มบ้ า นของผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคในประเทศเอธิ โ อเปี ย
(Gebremedhin, 2015)
การคานวณขนาดตัวอย่างพิจารณาตามรูปแบบ
การวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในงานวิจัย จึงใช้
สูตรในการคานวณขนาดตัวอย่างแบบ Multiple logistic
regression (Hsieh et al., 1998) ดังนี้
2

{𝑍1−𝛼/2 √
n=

𝑃(1−𝑃)
𝐵

+ 𝑍1−𝛽 √𝑃0 (1 − 𝑃0 ) +
(𝑃0 − 𝑃1

)2 (1 − B)

𝑃1 (1−𝑃1)(1−𝐵)
2

}

{1.96√
n=

0.66(1−0.66)
0.63

+ 0.842√0.57(1 − 0.57) +

0.83(1−0.83)(1−0.63)
2

2

}

(0.83 − 0.57)2 (1 − 0.63)

จากการคานวณขนาดตัวอย่างได้ 106 คน ทา
การปรับ ขนาดตัวอย่างสาหรับการวิเ คราะห์ Multiple
logistic regression (Hsieh et al., 1998) ดังนี้
𝑛
จากสูตรโดยที่ 𝑛𝑝 =1−𝜌21
123…𝑝

จากการแทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ
ระหว่ า งตั ว แปรที่ ศึ ก ษาทั้ ง หมดด้ ว ยค่ า 0.1 ถึ ง 0.9
เลือกใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงซ้อนเท่ากับ 0.5 ดังนั้น
จะได้ จ านวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ผู้วิ จั ย ใช้ เ ป็น ตั ว แทนของ
ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้รวมจานวนทั้งสิ้น 157 คน
• การสุ่มตัวอย่าง
กลุ่มศึกษาทาการเก็บข้อมูล โดยยึดเกณฑ์ก าร
คัดเข้า-เกณฑ์การคัดออกตามจ านวนที่ได้คานวณไว้ ใน
การวิจัยนี้ และ หากมีผู้เข้าเกณฑ์มากกว่า 1 คน จะใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดย
การจับ ฉลากมาเพียง 1 คน และในกรณีที่ จับ ฉลากได้
รายชื่อแล้ว แต่ไม่ ส ามารถติดตามเก็ บ ข้อมู ล ได้ จะจับ
ฉลากใหม่อีกครั้ง (รายละเอียดดังรูปที่ 1)
• เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย และการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ คือ แบบ
สัม ภาษณ์ ใช้ในการเก็ บ รวบรวมข้อมู ล ประกอบด้วย
4 ส่วน คือ ปัจ จัยด้านลัก ษณะส่วนบุคคล ปัจ จัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข
และปัจจัยด้านการสนับสนุนให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
โดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
โดยน าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้า งขึ้ น ให้ ผู้เ ชี่ ย วชาญ
3 ท่านตรวจสอบความตรง (Validity) ให้ความเห็นชอบ
ในด้านความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของข้อ
คาถามเป็นรายข้อ และความเหมาะสมของภาษา โดยมี
ค่าดัชนีความเหมาะสม (IOC: item objective congruence)
เท่ากับ 0.97
• ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ด้านพฤติก รรมศาสตร์และสัง คมศาสตร์
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE632032 ลงวันที่
6 มีนาคม 2563
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• การวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติพรรณนา วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
แจงนับ (Categorical data) นาเสนอค่าแจกแจงความถี่
และร้อยละ ข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous data) และมี
การแจกแจงปกติ น าเสนอจ านวน ค่ า เฉลี่ ย และส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีที่ เป็นข้อ มูลต่อเนื่องและมี
การแจกแจงแบบไม่ปกตินาเสนอค่ามัธยฐาน ค่าต่าสุด
และค่าสูงสุด
2. สถิติอนุมาน
2.1 การวิเคราะห์เพื่อศึกษาความชุกของ
การไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้านของ
ผู้ป่วยวัณโรค ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การประมาณค่า
นาเสนอค่าช่วงเชื่อมั่น ร้อยละ 95 (95% Confidence)
2.2 การวิ เ คราะห์เ พื่ อ หาความสัม พั นธ์
ระหว่างการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วม
บ้านของผู้ป่วยวัณโรค
2.2.1 วิ เ คราะห์ ตั ว แปรเชิ ง เดี ย ว
(Bivariate analysis) โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบและ
ปัจจัยอื่น นาเสนอค่า crude odd ratio, ระดับความเชื่อมั่น
95%, ค่า p-value
2.2.2 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ตัวแปรพหุ (Multivariable analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์
พหุถดถอยแบบลอจิส ติกอย่างง่าย (Multiple logistic
regression) นาเสนอด้วยค่า Adjusted Odds ratio, ค่า
95%CI และค่ า p-value ก าหนดระดั บ นัย ส าคัญ ทาง
สถิติที่ ร ะดับ 0.05 ทดสอบความเหมาะสมของโมเดล
(Assessing the fit of the model) ด้วยสถิติ HosmerLemeshow goodness of fit test
ผลการวิจัย
• ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัส ร่วม
บ้านผู้ป่วยวัณโรค
จากการศึกษากลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค
จานวน 157 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ
55.8 อายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 59.5 มีอายุเฉลี่ย 52.6 ปี
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.7 ปี) มีระดับการศึกษา
ระดับ ประถมศึก ษาร้อ ยละ 33. 7 มี ส ถานภาพสมรส/
สมรสร้อยละ 53.4 ประกอบอาชีพเกษตรกรร้อยละ 34.4
มีรายได้ต่ากว่า 8,000 บาท ร้อยละ 63.2 มีค่ามัธยฐาน
เท่ากับ 6,000 บาท (ต่าสุด 600 บาท : สูงสุด 30,000 บาท)

วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563

มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป่ ว ยแบบคู่ ส มรส (สามี / ภรรยา)
ร้อยละ 33.1 มีระยะเวลาในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค
9-16 ชั่วโมงต่อวันร้อยละ 60.1 มีค่า มัธยฐานเท่ากับ 12
ชั่วโมง (ต่าสุด 8 ชั่วโมง : 24 ชั่วโมง) มีจานวนบุคคลที่
อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกั น 1-3 คน ร้อยละ 71.2 มี
ค่ามั ธยฐานเท่ากับ 3 คน (ต่าสุด 2 คน : สูง สุด 7 คน)
(รายละเอียดดังตารางที่ 1)
• ข้ อมู ล ด้ า นสิ่ งแวดล้ อมของผู้ สั ม ผั ส ร่ วมบ้ า น
ผู้ป่วยวัณโรค
ส่วนใหญ่มีจานวนหน้าต่างห้องนอนระหว่าง
2-3 บานร้อยละ 36.2 ลัก ษณะชุม ชนที่ อยู่อาศัยแบบ
แออัดร้อยละ 54.0 เคยได้รับ การตีตราต่อการเข้ารับ
บริการตรวจคัดกรองวัณโรคร้อยละ 58.3 (รายละเอียด
ดังตารางที่ 2)
• ข้อมูลด้านการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุข
ของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค
ส่ ว นใหญ่มี สิท ธิ ห ลัก ประกั นสุข ภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง) ร้อยละ 67.5 ไม่เคยเข้ารับการตรวจเอกซเรย์
ปอดร้อยละ 73.0 ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการ
ร้อยละ 52.1 มี ส ถานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครัวไม่
พอใช้ร้อยละ 54.6 มีวิธีการเดินทางมารับบริการโดยรถ
ส่วนตัวร้อยละ 54.6 ระยะทางจากบ้านมาคลินิกระบบ
โรคทางเดิ นหายใจ 10-20 กิ โ ลเมตรร้อยละ 58.3 มี
ค่ามั ธยฐานเท่ ากั บ 12 กิ โ ลเมตร (ต่าสุด 2 กิ โ ลเมตร :
สูงสุด 23 กิโลเมตร) (รายละเอียดดังตารางที่ 3)
• ข้ อมู ล ด้ า นการสนั บสนุ นให้ เ ข้ า รั บการตรวจ
คัดกรองของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค
ส่วนใหญ่เคยได้รั บคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่/อส
ม./ผู้นาหมู่ บ้านร้อยละ 69.9 ได้รับ การสนับ สนุนจาก
ครอบครัวร้อยละ 55.8 ไม่ได้รับข่าวสารในการเข้ารับการ
ตรวจคัดกรองวัณโรคร้อยละ 56.4 ไม่เคยได้รับสนับสนุน
อุ ป กรณ์ ป้องกั น วั ณโรคร้อยละ 54.6 (รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4)
• ข้อมูลความชุกของการไม่ มารั บบริ การตรวจ
คัดกรองวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค
ความชุก การไม่ มารับบริก ารตรวจคัดกรองวัณ
โรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านผูป้ ่วยวัณโรคร้อยละ 73.0 (95%
CI=66.12-79.90) (รายละเอียดดังตารางที่ 5)
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แ บบตั วแปรเดี่ ย ว
(Univariate Analysis)
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จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ กั บ การไม่ ม ารับ บริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัส
ร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรค โดยไม่คานึงถึงผลกระทบของ
ตัวแปรอื่นๆ ได้แก่
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศชายมี
โอกาสเสี่ยงต่อ การไม่ ม ารับ บริก ารตรวจคัดกรองเป็น
2.34 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านเพศหญิง (ORcrude=2.34,
95% CI=1.12-4.92, p-value=0.021)
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ลักษณะชุมชนที่
อยู่อาศัยแบบแออัดมีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับบริการ
ตรวจคัดกรองเป็น 2.68 เท่ าของผู้สัม ผัส ร่วมบ้านที่ มี
ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัยแบบไม่แออัด (ORcrude=2.68,
95% CI=1.31-5.48, p-value=0.006) ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ที่เคยได้รับการตีตราต่อการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง
วัณโรคมีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับบริการตรวจคัดกรอง
เป็น 2.33 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ไม่เคยได้รับ การตี
ตราต่อการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรค (ORcrude=
2.33, 95% CI=1.15-4.70, p-value=0.018)
ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พบว่า
ผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการ
มี โ อกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองเป็น
4.23 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่สะดวกในการเดินทางเข้า
รับบริการ (ORcrude=4.23, 95% CI=1.98-9.04, p-value=<
0.001) สถานะทางเศรษฐกิ จ ของครอบครัวไม่ พอใช้มี
โอกาสเสี่ยงต่อ การไม่ ม ารับ บริก ารตรวจคัดกรองเป็น
2.14 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่มีสถานะทางเศรษฐกิ จ
ของครอบครั ว พอใช้ (ORcrude=2.14, 95% CI=1.064.32, p-value=0.033) วิธีการเดินทางมารับบริการโดย
รถโดยสารสาธารณะ/อื่นๆ มีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่ม ารับ
บริการตรวจคัดกรองเป็น 5.60 เท่าของผู้สมั ผัสร่วมบ้าน
ที่มีวิธีการเดินทางมารับบริการโดยรถส่วนตัว (ORcrude=
5.60, 95% CI=2.40-13.07, p-value=<0.001) ระยะทาง
จากบ้ า นมาคลิ นิ ก ระบบโรคทางเดิ น หายใจมากกว่า
10 กิโลเมตรขึ้นไปมีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับบริการ
ตรวจคัดกรองเป็น 2.37 เท่ าของผู้สัม ผัส ร่วมบ้านที่ มี
ระยะทางจากบ้านมาคลินิกระบบโรคทางเดินหายใจน้อย
กว่ า เท่ า กั บ 10 กิ โ ลเมตร (ORcrude=2.37, 95% CI=
1.17-4.79, p-value=0.016)
ปัจจัยด้านการสนับสนุนให้เข้ ารับการตรวจคัด
กรอง พบว่า การไม่เคยได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่ /
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อสม./ผู้นาหมู่บ้านมีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับบริก าร
ตรวจคัดกรองเป็น 2.88 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่เคย
ได้ รั บ ค าแนะน าจากเจ้ า หน้ า ที่ / อสม./ผู้ น าหมู่ บ้ า น
(ORcrude=2.88 , 95% CI=1.18-7.03, p-value=0.013)
การไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวมีโอกาสเสี่ยงต่อ
การไม่ มารับบริการตรวจคัดกรองเป็น 3.70 เท่ าของผู้
สั ม ผั ส ร่ ว มบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากครอบครั ว
(ORcrude=3.70, 95% CI=1.67-8.16, p-value=<0.001)
การไม่ได้รับข่าวสารในการเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณ
โรคมี โ อกาสเสี่ยงต่อการไม่ม ารับบริก ารตรวจคัดกรอง
เป็น 5.47 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับข่าวสารในการ
เข้ารับ การตรวจคัดกรองวัณโรค (ORcrude=5.47, 95%
CI=2.54-11.77, p-value=<0.001) การไม่ เ คยได้ รั บ
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันวัณโรคมีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่
มารับบริการตรวจคัดกรองเป็น 4.89 เท่าของผู้สัมผัสร่วม
บ้ า นที่ เ คยได้ รั บ สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น วั ณ โรค
(ORcrude=4.89, 95% CI=2.28-10.48, p-value=<
0.001) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (รายละเอียดดังรูปที่ 2)
• การวิ เ คราะห์ ความสั ม พั นธ์ แ บบตั วแปรพหุ
(Multivariate Analysis)
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรพหุ
(Multivariate Analysis) เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองในผู้สัมผัสร่วมบ้าน
ของผู้ป่วยวัณโรค ระหว่างตัวแปรต่างๆ กับการไม่มารับ
บริก ารตรวจคัดกรอง เมื่ อวิเ คราะห์ที ล ะหลายตัวแปร
โดยคานึงถึงอิทธิพลของปัจจัยอื่น พบว่า จานวนบุคคลที่
อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน 4-6 คน มีโอกาสเสี่ยงต่อ
การไม่ ม ารับ บริก ารตรวจคัดกรองเป็น 2.92 เท่ าของ
ผู้สัมผัสร่วมบ้านที่มีจานวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลัง
เดียวกัน 1-3 คน (AOR=2.92, 95% CI=1.03-8.32,
p-value=0.044) วิ ธี ก ารเดิ น ทางมารั บ บริก ารโดยรถ
โดยสารสาธารณะ/อื่นๆ มี โ อกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับ
บริการตรวจคัดกรองเป็น 4.56 เท่าของผู้สมั ผัสร่วมบ้าน
ที่ มี วิธีก ารเดินทางมารับ บริก ารโดยรถส่วนตัว (AOR=
4.56, 95% CI=1.90-10.94, p-value=0.001) การไม่
เคยได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน วัณโรคมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองเป็น 3.97 เท่าของผู้
สัมผัสร่วมบ้านที่เคยได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันวัณ
โรค (AOR=3.97, 95% CI=1.79-8.78, p-value=0.001)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และจากการศึกษาพบว่าโมเดล
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ที่ ดีที่ สุด (Final Model) ประกอบด้วย จ านวนบุคคลที่
อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน วิธีการเดินทางมารับบริการ
และการได้รับ สนับ สนุนอุ ป กรณ์ป้อ งกั นวัณโรค ให้ค่า
p-value>0.05 (รายละเอียดดังรูปที่ 3)
บทสรุปและอภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้เป็นแบบภาคตัดขวาง (Crosssectional Analytical Research) ลั ก ษณะ เ ด่ นของ
รูปแบบการศึกษานี้ คือ ปัจจัยด้านต่างๆ และการไม่มา
รับ บริก ารตรวจคัดกรองวัณโรคจะถูกวัดพร้อ มๆกันได้
ในช่วงเวลาเดียวกัน ทาให้ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
น้ อ ย ประหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ย ดั ง นั้ น จะได้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อ การนาผลการวิจัย ไปใช้ใ นเชิ ง
นโยบายหรือแผนงานโครงการ และแสดงให้เห็นถึงสภาพ
ปั ญ หาในขณะนั้ น ผลการวิ จั ย ที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์แบบตัวแปรพหุ (Multivariate Analysis)
สามารถอภิป รายผลการวิจัยในส่วนของผลการศึกษา
ดังนี้ ความชุกการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรค
ของผู้สัม ผัส ร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 73.0 (95%
CI=66.12-79.90) สอดคล้อ งกั บ การศึก ษาปัจ จัยที่ มี
ความสัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองวัณโรคใน ผู้สัมผัสร่วม
บ้าน กรุงเทพมหานคร พบว่าความชุกของการไม่มารับ
บริการตรวจคัดกรองวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านร้อยละ
63.38 (Tornee et al., 2005) และการศึ ก ษาการมา
ตรวจวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคที่ม ารับ
การรักษา ณ สถานตรวจโรคปอด พบว่า ความชุกของ
การไม่มารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคร้อยละ 78.86
(พวงรัตน์ กมุทมาศ, 2541) และการศึกษาการตรวจคัด
กรองวัณโรคผู้สัมผัสร่วมบ้านในเอธิโอเปีย พบว่า ความ
ชุกของการไม่มารับบริการตรวจคั ดกรองวัณโรคร้อยละ
66.27 (Gebregergs et al., 2015) เนื่องจากผู้สัมผัสร่วม
บ้ า น ยั ง มี ทั ศน คติ ด้ า น ล บ ต่ อ ก า รเ ข้ า รั บ บริ ก าร
ผู้สัมผัสร่วมบ้านมีความวิตกกังวลต่อความเจ็บป่วย หาก
ตนเองเจ็บป่วยจะทาให้ชุมชนรังเกียจ และถูกตีตราจาก
สังคม และไม่ยอมรับผลการตรวจหากพบว่าตนเองป่ วย
เพราะมีความหวาดกลัวต่อโรคนี้และผู้สัมผัสร่วมบ้านมี
การรับรู้ว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ส่งผลเสียทั้งต่อ ตนเอง
และคนรอบข้ า งทั้ ง สุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ต ใจ ด้ า น
เศรษฐกิจและสังคม ใช้เวลาในการรักษานาน อาจทาให้
เสี ย ชี วิ ต ได้ (Muangklang et al., 2014) ปั จ จั ย ด้ า น
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ลัก ษณะส่ว นบุคคล พบว่า จ านวนบุคคลที่ อาศัยอยู่ใน
บ้านหลังเดียวกัน 4-6 คน มีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับ
บริการตรวจคัดกรองเป็น 2.92 เท่าของผู้สมั ผัสร่วมบ้าน
ที่มีจานวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน 1-3 คน
(AOR=2.92, 95% CI=1.03-8.32, p-value=0.044)
สอดคล้องกับ การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมาตรวจคัด
กรองวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคที่ม ารับ
การรั ก ษา ณ สถานตรวจโรคปอดกรุ ง เทพมหานคร
พบว่า จานวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการ
มาตรวจคั ด กรองวั ณ โรคในผู้ สั ม ผั ส ร่ ว มบ้ า นอย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p-value<0.01) (พวงรัตน์ กมุทมาศ,
2541) ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี
ความสัม พันธ์กั บการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วม
บ้านผู้ป่วยวัณโรคใน จ. กรุงเทพมหานคร พบว่า จานวน
บุคคลที่อาศัยภายในบ้านหลังเดียวกันมีความสัมพันธ์กับ
การติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรค
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ ORcrude=4, 95% CI=0.611.49, p-value=0.072) (Tornee et al., 2004)
เนื่องจากครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นจ านวนมากจึงท าให้
เกิดความคิดเห็นด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน และยังมีความ
เชื่อด้านสุขภาพที่ว่าหากมีสมาชิกภายในบ้านไปคัดกรอง
แล้ว สมาชิกคนอื่นๆ ก็จะไม่ไปตรวจคัดกรอง เพราะเชื่อ
ว่าถ้าสมาชิกที่ไปรับการตรวจคัดกรองแล้วพบว่าผลการ
คัดกรองปกติ ตนเองก็ไม่จาเป็นต้องไปตรวจคัดกรองอีก
และสมาชิกในครอบครัวยังไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะ
ติดเชื้อและ ป่วยด้วยโรควัณโรค จึง ไม่ เ กิ ดการปฏิบัติ
พฤติก รรมการปฏิบัติเ พื่ อป้องกั นโรควัณโรค (ขวัญ ใจ
มอนไธสง, 2554) ปั จ จั ย ด้ า นการเข้ า ถึ ง สถานบริก าร
สาธารณสุข พบว่า วิธีก ารเดินทางมารับ บริการโดยรถ
โดยสารสาธารณะ/อื่นๆ มี โ อกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับ
บริการตรวจคัดกรองเป็น 4.98 เท่าของผู้สมั ผัสร่วมบ้าน
ที่ มี วิธีก ารเดินทางมารับ บริก ารโดยรถส่วนตั ว (AOR=
4.56, 95% CI=1.90-10.94, p-value=0.001) ไม่
สอดคล้องกับการศึกษาความล่าช้าของผูป้ ่วยในการรักษา
วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่ จัง หวัดแพร่ พบว่า
วิธีการเดินทางของผู้ป่วยโดยรถโดยสารจ้างเหมาหรือรถ
โดยสารประจาทางมีความล่าช้าในการรักษาวัณโรคปอด
เสมหะพบเชื้อเป็น 1.10 เท่าของผู้ป่วยที่มารับการรักษา
วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อโดยรถส่วนตัว (ORcrude=1.10,
95% CI=0.44-2.74, P-value=0.835) (สุทธินี สิทธิหล่อ,
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2558) และการศึกษาความสัมพันธ์กับความล่าช้าที่เกิด
จากผู้ป่วยในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อ
รายใหม่จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การเดินทางด้วยรถ
สองแถว/รถโดยสารมี โ อกาสเสี่ ยงต่ อ ความล่า ช้ า ของ
ผู้ป่วยในการรักษาวัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อเป็น 1.56 เท่า
ของผู้ที่มีวิธีการเดินทางแบบอื่นๆ (AOR=1.56, 95% CI=
1.11-2.83-2.93, P-value=0.616) (รณยศ สุวรรณกัญญ,
2556) เนื่ อ งจากผู้ สั ม ผั ส ร่ ว มบ้ า นที่ เ ดิ น ทางด้ ว ยรถ
โดยสารสาธารณะและอื่นๆ (รถรับจ้าง/จ้างเหมา) ทาให้
ไม่สะดวกต่อการมารับบริการที่โรงพยาบาลเท่ากับวิธีการ
เดินทางโดยรถส่วนตัว และการเดินทางเพื่อมารับบริการ
ในแต่ล ะครั้ง มี ค่าใช้จ่ายสูง ผู้สัม ผัส ร่วมบ้านบางรายมี
ฐานะยากจน ไม่มีรถส่วนตัว ไม่มีกาลังทรัพย์ส่งผลให้การ
เดิ น ทางมารั บ บริ ก าร การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ใ นการ
ป้องกันวัณโรค พบว่า การไม่เคยได้รับสนับสนุนอุปกรณ์
ป้องกันวัณโรคมีโอกาสเสี่ยงต่อการไม่มารับบริการตรวจ
คัดกรองเป็น 3.97 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่เคยได้รับ
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันวัณโรค (AOR=3.97, 95% CI=
1.79-8.78, p-value=0.001) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น วั ณ โรคในผู้สั ม ผั ส ร่ว มบ้ านกั บ
ผู้ป่วยวัณโรคปอด อาเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ พบว่า
ผู้สัมผัสร่วมบ้านที่เคยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกั นวัณโรคมี พ ฤติก รรมการป้อ งกั น วั ณโรคสู ง เป็ น
2.91 เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านไม่เคยได้รับการสนับสนุน
อุปกรณ์ในการป้องกันวัณโรค (ORcrude=2.91, 95% CI=
1.03-9.42, p-value=0.028) (ธีร ะพงษ์ จ่าพุลี , 2553)
และไม่สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิ ด วั ณ โรคปอดของผู้ สั ม ผั ส ร่ ว มบ้ า นที่ อ าศั ย อยู่
ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรคปอดจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าผู้สัมผัส
ร่ ว มบ้ า นกลุ่ ม ป่ ว ยไม่ เ คยได้ รับ การสนั บ สนุ น อุป กรณ์
ป้องกั นโรคมี โ อกาสเสี่ยงต่อ การเป็นวัณโรคเป็น 1.06
เท่าของผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน
โรคอย่างสม่าเสมอ (ORcrude=1.06, 95% CI=0.44-2.48,
p-value=0.559) (ปิ ยวรรณ สิง ห์คาป้อ ง, 2554) และ
จากการศึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมการป้ อ งกั น วั ณ โรคใน
ผู้ สั ม ผัส ร่ ว มบ้า น พบว่ า เมื่ อ บุ ค ลได้รับ สิ่ง ต่ างๆ ที่ จ ะ
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการป้อ งกั นวัณโรค
ได้แก่ ข่าวสาร คาแนะนาจากบุคลากรสาธารณสุข รวมถึง
อุปกรณ์ป้องกันวัณโรค ส่งผลให้บุคคลนั้นมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองป่วย เป็นไป
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ตามกรอบแนวคิ ด แบบแผนความเชื่ อ ด้ า นสุ ข ภาพ
(Rosenstock, 1988) สอดคล้องกั บ การศึก ษาที่ พ บว่ า
ก า ร ได้ ก า ร ส นั บ ส นุ น อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น วั ณ โ ร ค มี
ความสัม พันธ์ท างบวกกับพฤติกรรมการป้องกันตนเอง
และการได้รับการสนับ สนุนด้านอุปกรณ์ป้องกันวัณโรค
จากบุคลากรสาธารณสุข สามารถร่วมทานายพฤติกรรม
การป้ อ งกั น วั ณ โรคของผู้ สัม ผัส ร่ ว มบ้า นได้ (Japilee,
2010) เนื่องจากผู้สัมผัสร่วมบ้านที่ไม่ได้รับการสนับสนุน
อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น วั ณ โรค ท าให้ ผู้ สั ม ผั ส ร่ ว มบ้ า นไม่ มี
อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองขณะที่ไปรับบริการตรวจคัด
กรองวัณโรค จึงเกิดความหวาดกลัวต่อการติดเชื้อวัณโรค
รู้สึกไม่ปลอดภัยปฏิบัติตัวไม่ถูกเมื่อมาโรงพยาบาล
ข้อเสนอแนะหรือการนาไปใช้ประโยชน์
• ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1) ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
โรควัณโรคในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยและสมาชิกในบ้าน
2) จัดทาโครงการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันวัณ
โรคให้กับกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยร่วมกับภาคีเครือข่าย
3) ถอดบทเรียนการให้บริการคลินิกระบบโรค
ทางเดินหายใจ ทาความเข้าใจกับ ผู้สัมผัสร่วมบ้านในการ
เข้ามารับบริการคัดกรอง เพิ่มช่องทางพิเศษในการเข้ารับ
บริ ก ารเพื่ อ ความสะดวกของผู้ ม ารั บ บริ ก าร และมี
แนวทางในการส่งต่อเพื่อเข้ารับบริการตรวจคัดกรองวัณ
โรคไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในเขตพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ ง
มหาสารคาม
4) พัฒ นาระบบการติดตามเยี่ยมผู้สัมผัสร่วม
บ้านแบบเชิงรุกให้เข้าสู่ระบบบริการตรวจคัดกรองวัณ
โรคที่โรงพยาบาลมหาสารคาม มีระบบการประสานงาน
ไปยัง หน่วยบริการในพื้นที่ ชัดเจน โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย
• ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึ ก ษาถึ ง ตั ว แปรด้ า นพฤติ ก รรมการ
ป้องกันวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านเพิ่มเติม เช่น การรับรู้
การป้องกันตนเองของผู้สัมผัสร่วมบ้าน เพื่อหาปัจจัย ที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพในการไม่มารับการตรวจ
คัดกรองวัณโรค
2) ควรศึ ก ษาในรู ป แบบ case-control เพื่ อ
ทาการศึกษาสาเหตุของการไม่มารับบริการตรวจคัดกรอง
วัณโรคของผู้สัม ผัส ร่วมบ้าน โดยศึก ษาตัวแปร ความ
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สะดวกในการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง และระยะทาง
จากบ้านมาคลินิก ระบบโรคทางเดินหายใจ เนื่อ งจาก
ตัวแปรดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป และนาผลการศึกษาใช้ไป
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วางแผนพัฒนาแนวทางในการติดตามผู้สัมผัสร่วมบ้านที่
เป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคให้เข้ามารับ
การตรวจคัดกรองวัณโรคต่อไป
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ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคในและนอกปอด
ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (ปี)
น้อยกว่าเท่ากับ 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
อาชีพ
ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
รับจ้างรายวัน/กรรมกร
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
ค้าขาย
รายได้ของผู้สัมผัสร่วมบ้านเฉลี่ยต่อเดือน (บาท)
รายได้น้อยกว่าเท่ากับ 8,000
รายได้มากกว่า 8,000
มัธยฐาน (ต่าสุด : สูงสุด)
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
คู่สมรส (สามี/ภรรยา)
บิดามารดา
บุตร
พี่น้อง
เหลน/หลาน
ลูกสะใภ้/ลูกเขย
ระยะเวลาในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค (ชั่วโมง/วัน)
1-8 ชั่วโมงต่อวัน
9-16 ชั่วโมงต่อวัน
17-24 ชั่วโมงต่อวัน
มัธยฐาน (ต่าสุด : สูงสุด)
จานวนบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน (คน)
1-3 คน
4-6 คน
มากกว่า 6 คน
มัธยฐาน (ต่าสุด : สูงสุด)

จานวน (n=163)

ร้อยละ

72
91

44.2
55.8

66
97
52.6

40.5
59.5
13.7

27
55
29
25
27

16.6
33.7
17.8
15.3
16.6

30
87
46

18.4
53.4
28.2

15
56
40
22
6
24

9.2
34.4
24.5
13.5
3.7
14.7

103
60
6,000

63.2
36.8
(600:30,000)

54
25
33
28
16
7

33.1
15.3
20.3
17.2
9.8
4.3

26
98
39
12

16.0
60.1
23.9
(8:24)

116
41
6
3

71.2
25.1
3.7
(2:7)
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของผู้สัมผัสร่วมบ้านในและนอกปอด
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนหน้าต่างห้องนอน (บาน)
น้อยกว่า 2 บาน
ระหว่าง 2-3 บาน
มากกว่า 3 บานขึ้นไป
ลักษณะชุมชนที่อยู่อาศัย
ชุมชนแอดอัด
ชุมชนไม่แออัด
การตีตราต่อการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรค
เคย
ไม่เคย

จานวน (n=163)

ร้อยละ

48
59
56

29.4
36.2
34.4

88
75

54.0
46.0

95
68

58.3
41.7

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สัมผัสร่วมบ้านในและนอกปอด
ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
จานวน (n=163)
สิทธิการรักษาพยาบาล
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)
110
สิทธิข้าราชการ
26
สิทธิประกันสังคม
24
สิทธิแรงงานต่างด้าว
3
การตรวจเอกซเรย์ปอด
เคย
44
ไม่เคย
119
ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการ
สะดวก
78
ไม่สะดวก
85
สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
พอใช้
74
ไม่พอใช้
89
วิธีการเดินทางมารับบริการ
รถส่วนตัว
89
รถโดยสารสาธารณะ
57
รถรับจ้าง
17
ระยะทางจากบ้านมาคลินิกระบบโรคทางเดินหายใจ (กิโลเมตร)
ต่ากว่า 10 กิโลเมตร
57
10-20 กิโลเมตร
95
มากกว่า 20 กิโลเมตร
11
มัธยฐาน (ต่าสุด : สูงสุด)
12
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละปัจจัยด้านการสนับสนุนให้เข้ารับการตรวจคัดกรองของผู้สัมผัสร่วมบ้านในและนอกปอด
ปัจจัยด้านการสนับสนุนให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
จานวน (n=163)
การได้รับคาแนะนาจากเจ้าหน้าที่/อสม.ผู้นาหมู่บ้าน
เคย
114
ไม่เคย
49
การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
ได้รบั การสนับสนุน
91
ไม่ได้รับการสนับสนุน
72

ร้อยละ
67.5
15.9
14.7
1.9
27.0
73.0
47.9
52.1
45.4
54.6
54.6
35.0
10.4
35.0
58.3
6.7
(2: 23)

ร้อยละ
69.9
30.1
55.8
44.2
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละปัจจัยด้านการสนับสนุนให้เข้ารับการตรวจคัดกรองของผู้สัมผัสร่วมบ้านในและนอกปอด (ต่อ)
ปัจจัยด้านการสนับสนุนให้เข้ารับการตรวจคัดกรอง
จานวน (n=163)
การได้รับข่าวสารในการเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรค
ได้รับ
71
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
29
อาสาสมัครสาธารณสุขและผู้นาชุมชน
11
ป้ายประชาสัมพันธ์/โปสเตอร์
8
วารสาร/แผ่นพับ/ใบปลิว
5
โทรทัศน์
6
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
7
หนังสือพิมพ์
5
ไม่ได้รับ
92
การได้รับสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันวัณโรค
เคย
74
หน้ากากอนามัย
37
ถังขยะเก็บเสมหะ
12
น้ายาฆ่าเชื้อ
6
สบู่เหลว
4
ถุงมือ
5
ผ้ากันเปื้อน
6
กระจังหน้า
4
ไม่เคย
89
ตารางที่ 5 ความชุกการไม่มารับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคในและนอกปอด
ความชุก
จานวน (n=163)
ร้อยละ
การไม่มารับบริการตรวจคัดกรอง
119
73.0

ร้อยละ
43.6
40.9
15.5
11.3
7.0
8.5
9.8
7.0
56.4
45.4
50.0
16.2
8.1
5.4
6.8
8.1
5.4
54.6

95% CI
66.12-79.90

จานวนผู้วัณโรคในและนอกปอดที่ขึ้นทะเบียนต่อจานวนผู้สัมผัสร่วมบ้าน
243 : 243 ราย
ถูกคัดออก 80 ราย เนื่องจากผู้สัมผัสร่วมบ้าน
- ย้ายถิ่นฐานไม่สามารถตามตัวได้ 72 ราย
- ไม่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษา 8 ราย
จานวนผู้สัมผัสร่วมบ้าน
163 ราย

ไม่มารับการตรวจคัดกรอง
119 ราย

มารับการตรวจคัดกรอง
44 ราย
ภาพที่ 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

