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บทคัดย่อ

วัณโรคเป็นโรคติดต่อเร้ือรัง ปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาส�าคัญย่ิงของการสาธารณสุขในประเทศไทย นับวันการ 
แพร่เชื้อย่ิงทวีความรุนแรง ท�าให้ลุกลามออกเป็นวงกว้าง เป็นผลให้ยับย้ังยาก การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคด้วยการตรวจ
วินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ น�าพาผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาที่มีมาตรฐาน คือ การป้องกันและการลดการ 
แพร่กระจายเชื้อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มอัตราผู ้ป่วยท่ีเสมหะตรวจพบเชื้อ AFB  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2560 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเช้ือ AFB โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมุดทะเบียนวัณโรค (TB04), โปรแกรม 
MLAB2000 และเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา น�าเสนอข้อมูลด้วย ตาราง กราฟ และแผนภูมิ

ผลการศึกษาพบว่า ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2556 อัตราผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB มีแนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.95 เป็นร้อยละ 11.18 และร้อยละ 11.28 ส่วนในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 อัตรา 
ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 10.90 เป็นร้อยละ 10.16 และร้อยละ 9.10 อย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ 2560 อัตรา
ผูป่้วยกลบัมีแนวโน้มเพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 10.45 พร้อมยังพบว่าอตัราผูป่้วยเพศชายมากกว่าเพศหญงิในทกุปีงบประมาณ 
โดยท่ีอัตราผูป่้วยเพศชายมีแนวโน้มเพิม่ข้ึน ส่วนอตัราผูป่้วยเพศหญงิมีแนวโน้มลดลงเลก็น้อย นอกจากนีย้งัพบว่าอตัรา
ผู้ป่วยช่วงอายุ 35-44 ปี มีมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ รองลงมาคือช่วงอายุ 54 ปีขึ้นไป และช่วงอายุ 25-34 ปี ตามล�าดับ

 อัตราผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดาในแต่ละปีงบประมาณไม่แตกต่างกัน 
มากนัก โดยแต่ละปีงบประมาณพบผู้ป่วยประมาณร้อยละ 9-11 โดยท่ีผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนไทย เพศชายต่อหญิง
ประมาณ 2.5 : 1 ส่วนผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว เพศชายต่อหญิงประมาณ 1.2 : 1 อนึ่งช่วงอายุของผู้ป่วยที่เสมหะ
ตรวจพบเชื้อ AFB สูงสุดคือช่วงอายุ 25-44 ปี แต่ก็พบแนวโน้มการตรวจพบเช้ือ AFB เพิ่มข้ึนในเด็กอายุน้อยกว่า  
15 ปี
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
วณัโรคเป็นโรคตดิต่อเร้ือรังเกิดจากเชือ้ Mycobacterium  

tuberculosis เป็นปัญหาส�าคัญทางด้านสาธารณสุข เป็น

สาเหตุของการป่วยและการตายในหลายๆ ประเทศทั่วโลก1 

เชือ้วัณโรคแพร่กระจายจากผูป่้วยวณัโรคปอดไปสู่บุคคลอืน่

ผ่านทางละอองเสมหะ ที่เกิดจากการไอ จาม พูดคุย ตะโกน 

หัวเราะ ร้องเพลง เม่ือมีผู้สูดอากาศที่มีละอองเชื้อวัณโรค

เข้าไปสู่ถุงลมปอด มีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคปอดในเวลา 

ต่อมาได้ 2 

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: 

WHO) ประมาณอุบัติการณ์ผู้ป่วยวัณโรค (รายใหม่และกลับ

เป็นซ�้า) ของโลก 10.4 ล้านราย หรือ 140 ต่อแสนประชากร 

ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต 1.7 ล้านราย ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ

เอชไอวี 1.03 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของผู้ป่วยวัณโรค

ทั้งหมด โดยเสียชีวิตปีละ 400,000 ราย ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา 

RR/MDR-TB 600,000 ราย 3-7

ปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทย

เป็น 1 ใน 14 ประเทศท่ีมีปัญหาวัณโรครุนแรง (High Burden 

Country Lists) ประกอบด้วยวัณโรคทั่วไป (TB) วัณโรคที่มี

การตดิเชือ้เอชไอวร่ีวมด้วย (TB/HIV) และวัณโรคด้ือยาหลาย

ขนาน (multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB) คาดว่า 

น่าจะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 119,000 รายต่อปี 

หรือ 172 รายต่อแสนประชากร ผู้ป่วยวัณโรคที่สัมพันธ์กับ

การตดิเชือ้เอชไอวี 10,000 ราย และผูป่้วยวัณโรคด้ือยา RR/

MDR-TB 4,700 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 11,900 ราย 

ต่อปี สาเหตุที่วัณโรคกลับมาเป็นปัญหาสาธารณสุข 

เนื่องจากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษาที่ 

ไม่ต่อเนื่อง การอพยพเคล่ือนย้าย การปล่อยปละละเลย

ปัญหาวัณโรค การตรวจวินิจฉัยล่าช้า และการแพร่ระบาด

ของเอชไอวีอย่างกว้างขวาง จึงส่งผลให้วัณโรคทวีความ

รุนแรงเพิ่มมากขึ้น

ประเทศไทยได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับ

ชาติ พ.ศ. 2560-2564 คือ “ลดอัตราอุบัติการณ์วัณโรคลง

ร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 172 ต่อประชากร 100,000 คน ในปี 

พ.ศ. 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากร 100,000 คน เมื่อสิ้นปี  

พ.ศ. 2564” โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ “ค้นให้พบ จบด้วยหาย  

พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งม่ัน สร้างสรรค์

นวัตกรรม” โดยก�าหนดมาตรฐานการด�าเนินงาน 5 แผน

ยทุธศาสตร์ท่ีส�าคัญ หนึง่ในแผนยทุธศาสตร์นัน้คือการเร่งรดั

ค้นหาผู้ตดิเชือ้วณัโรคและผูป่้วยวณัโรคให้ครอบคลุมโดยการ

คัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 6-7

โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ีโดยกลุ่มงานพยาธวิทิยา 

ให้การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยวัณโรคด้วยวิธีการตรวจเสมหะ

หาเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดาเป็นกิจกรรม

หลัก ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจศึกษาแนวโน้มอัตราผู้ป่วย

ที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2554-2560 ประกอบกับผู้ศึกษาวิจัยได้จัด

ท�าแผ่นพับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค เพื่อให้ผู้ที่มารับ

บริการได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงของวัณโรค ทั้งนี้ผู้ป่วยที่

เสมหะตรวจพบเชือ้มีโอกาสในการแพร่เชือ้มากกว่า 10 เท่า 8

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวโน้มอัตราผู ้ป่วยที่เสมหะตรวจพบ

เชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา ณ โรงพยาบาล 

นพรัตนราชธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2560

เพือ่ให้บุคลากรสาธารณสขุและประชาชนได้ตระหนกั

ถึงภัยอันตรายร้ายแรงของวัณโรค

วิธีการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล
การศึกษาเชิงพรรณนาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาแนวโน้ม

อัตราผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์

ชนิดธรรมดา ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหว่าง

ปีงบประมาณ 2554 ถึง 2560 โดยการคัดลอกข้อมูลผู้ป่วย

ทีเ่สมหะตรวจพบเชือ้ AFB จากสมุดทะเบียนวัณโรค (TB04) 

โปรแกรม MLAB 2000 และเวชระเบียน วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แจกแจงข้อมูลเป็นคนไทย-แรงงาน

ต่างด้าว, เพศชาย-เพศหญิง และช่วงอายุ น�าเสนอข้อมูล 

ด้วยตาราง กราฟ และ แผนภูมิ อนึ่งการศึกษาคร้ังนี้ได ้

ผ่านการรับรองโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยใน

มนษุย์ โดยคณะกรรมการวจิยัและจริยธรรมวจิยัโรงพยาบาล 

นพรัตนราชธานี เลขที่ใบรับรอง 8/2561
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ผลการศึกษา
ในระยะเวลาของการศึกษา (ระหว่างปีงบประมาณ 

2554 ถึง 2560) ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการแสดงที่สัมพันธ ์

กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดจ�านวนทั้งสิ้น 21,645 ราย 

โดยพบว่าในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2557 และ

ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2560 ผู ้ป่วยมีแนวโน้มลดลง 

ส่วนในระหว่างปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 ผู ้ป่วย 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบ 

เชื้อ AFB พบว่าในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2555, 

ระหว่างปีงบประมาณ 2555 ถึง 2558 และในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2556 ถึง 2558 ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง ส่วน

ในระหว่างปีงบประมาณ 2558 ถึง 2559 ผู้ป่วยมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้น (ตารางที่ 1)

เมื่อพิจารณาอายุ พบว่า ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ 

AFB มีอายุเฉลี่ย 43.99 (± 15.93) ปี โดยในปีงบประมาณ 

2556 ผู้ป่วยมีอายุต�่าสุดคือ 3 เดือน ส่วนในปีงบประมาณ 

2560 ผู้ป่วยมีอายุสูงสุดคือ 98 ปี (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 1  ผู้ป่วยสงสัยวัณโรคและผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB แจกแจงตามปีงบประมาณ

รายการ
ปีงบประมาณ

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผู้ป่วยสงสัยวัณโรคปอด (ราย) 3,678 2,916 2,909 2,827 3,031 3,471 2,813

ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB (ราย) 366 326 328 308 308 316 294

ร้อยละผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB 9.95 11.18 11.28 10.89 10.16 9.10 10.45

ตารางที่ 2 ผู้ป่วยท่ีเสมหะตรวจพบเชื้อ AFB อายุต�่าสุด อายุสูงสุด อายุเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แจกแจง 

ตามปีงบประมาณ

รายการ
ปีงบประมาณ

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB (ราย) 366 326 328 308 308 316 294

อายุต�่าสุด 14 15 3/12 12 13 14 15

อายุสูงสุด 92 84 87 95 89 90 98

อายุเฉลี่ย 39.9 42.9 42.8 42.2 52.4 44.3 43.4

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.8 16.2 16.3 16.2 15.6 16.3 15.1
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ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

ผูป่้วยท่ีเสมหะตรวจพบเช้ือ AFB จ�านวนทัง้ส้ิน 2,246 

ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นคนไทยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 87.0 

โดยทีใ่นระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถงึ 2556 และในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2560 อัตราผู้ป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ส่วนในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2558 อัตราผู้ป่วยมี

แนวโน้มลดลง แรงงานต่างด้าวคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 13.0 โดย 

ที่ในระหว่างปีงบประมาณ 2554 ถึง 2556 และในระหว่าง

ปีงบประมาณ 2559 ถึง 2560 อตัราผูป่้วยมีแนวโน้มลดลง ส่วน 

ในระหว่างปีงบประมาณ 2557 ถึง 2559 อตัราผูป่้วยมีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้น (รูปที่ 1) 

เม่ือพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็น 

เพศชายคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 71.1 เพศหญิงคิดเฉลี่ยเป็น 

ร้อยละ 28.9 โดยที่อัตราผู้ป่วยเพศชายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ส่วนอัตราผู้ป่วยเพศหญิงมีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 2)

รูปที่ 1	 ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามสัญชาติ

รูปที่ 2	 ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามเพศ
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

เม่ือพจิารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 35-44 ปี มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ คิดเฉล่ียเป็น

ร้อยละ 24.8 โดยที่ผู้ป่วยช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี, ช่วงอายุ 

35-44 ปี, ช่วงอายุ 45-54 ปี และช่วงอายุมากกว่า 54 ปีขึ้น

ไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ป่วยช่วงอายุ 15-24 ปี และช่วง

อายุ 25-34 ปี มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 3)

รูปที่ 3	 ผู้ป่วยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามช่วงอายุ

คนไทยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

ผู ้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 

63.58 (ของจ�านวนผู้ป่วยท้ังหมด) เพศหญิงคิดเฉล่ียเป็น 

ร้อยละ 23.46 (ของจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด) โดยที่อัตราผู้ป่วย 

เพศชายมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่วนอัตราผู ้ป่วยเพศหญิงมี 

แนวโน้มลดลง (รูปที่ 4)

รูปที่ 4	 คนไทยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามเพศ
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สุพิศ โพธิ์ขาว

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 35-44 ปี มากกว่าช่วงอายอุืน่ๆ คิดเฉล่ียเป็นร้อย

ละ 25.3 (ของจ�านวนผูป่้วยทัง้หมด) โดยทีผู่ป่้วยช่วงอายุน้อย

กว่า 15 ปี, ช่วงอายุ 35-44 ปี, ช่วงอาย ุ45-54 ปี และช่วงอายุ

มากกว่า 54 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ป่วยช่วงอายุ 

15-24 ปี และช่วงอายุ 25-34 ปี มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 5)

รูปที่ 5	 คนไทยที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามช่วงอายุ

แรงงานต่างด้าวที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB 
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

ผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเฉล่ียเป็นร้อยละ 7.48  

(ของจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด) เพศหญิงคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 

5.47 (ของจ�านวนผู้ป่วยทั้งหมด) โดยที่อัตราผู้ป่วยเพศชาย 

มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่วนอัตราผู ้ป่วยเพศหญิงมีแนวโน้ม 

ลดลง (รูปที่ 6)

รูปที่ 6		แรงงานต่างด้าวที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามเพศ
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ปีที่ 39 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2563

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุ 25-34 ปี มากกว่าช่วงอายุอื่นๆ คิดเฉลี่ยเป็น

ร้อยละ 42.6 โดยที่ผู้ป่วยช่วงอายุน้อยกว่า 15 ปี, ช่วงอายุ 

วิจารณ์
ในระยะเวลาที่ศึกษา (ระหว่างปีงบประมาณ 2554 

ถึง 2560) ผู้ป่วยที่มีอาการและอาการที่สัมพันธ์กับการป่วย

เป็นวณัโรคปอดและ/หรือมีภาพถ่ายรังสทีรวงอกท่ีเข้าได้กบั

การป่วยเป็นวัณโรคปอดจ�านวนทั้งสิ้น 21,645 ราย โดยใน

จ�านวนนีผู้ป่้วยส่วนใหญ่เป็นคนไทยคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 79.2 

แรงงานต่างด้าวคิดเฉลี่ยเป็นร้อยละ 20.8 ในขณะที่ผู้ป่วยที่

เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา

จ�านวน 2,246 ราย โดยในจ�านวนน้ีผูป่้วยส่วนใหญ่เป็นคนไทย 

คิดเฉลีย่เป็นร้อยละ 87.0 แรงงานต่างด้าวคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ  

13.0 แต่อย่างไรก็ตามในแต่ละปีงบประมาณมีจ�านวนผู้ป่วย

ที่เสมหะตรวจพบเชื้อ AFB ไม่แตกต่างกันมากนัก โดยพบ

อัตราผู้ป่วยประมาณร้อยละ 9-11 สอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis 

Program) โดยปกติแล้วการตรวจเสมหะผู้ป่วยสงสัยวัณโรค

ปอดควรให้ผลบวกประมาณร้อยละ 10 (ร้อยละ 8-12) 

เมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า ผู้ป่วยเพศชายมากกว่า

เพศหญิงในทุกปีงบประมาณ เป็นสถิติท่ีพบเช่นนี้ทั่วโลก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ชายออกไปท�างานนอกบ้าน มีโอกาส

รับเชื้อได้มากกว่า ผู้ชายอาจสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ซึ่งเพิ่มปัจจัย

เสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพศชายขาด

ความใส่ใจในการดูแลสขุภาพตนเอง ไม่ยอมรับความเจบ็ป่วย  

ไม่สนใจในการรักษา ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา ส่วน 

เพศหญิงสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองได้ดีกว่า

เมื่อพิจารณาตามช่วงอายุ พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอายุระหว่าง 25-44 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุในวัยท�างาน 

ที่ผ่านมาผู้ป่วยกลุ่มนี้จะสัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV ซึ่งใน

การศึกษานี้ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย อีกทั้งยังเป็นกลุ่มท่ี

มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็น

ก�าลังส�าคัญของครอบครัวและเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัว 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร

ของประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน และมีการเจริญเติบโต

ทางด้านเศรษฐกิจ ท�าให้ส่งผลกระทบโดยตรงจากภาค

อุตสาหกรรมการผลิต จึงท�าให้มีความต้องการแรงงาน 

วัยหนุ่มสาวเพิ่มมากข้ึน แรงงานวัยหนุ่มสาวจากประเทศ

เพื่อนบ้านจึงอพยพเคล่ือนย้าย อีกทั้งนโยบายการเปิด

35-44 ปี, ช่วงอายุ 45-54 ปี และช่วงอายุมากกว่า 54 ปี 

ขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนผู้ป่วยช่วงอายุ 15-24 ปี และ

ช่วงอายุ 25-34 ปี มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 	แรงงานต่างด้าวที่เสมหะตรวจพบเชื้อ	AFB	ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา	แจกแจงตามช่วงอายุ
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ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งปัจจัยส�าคัญที่เอื้อให้มี

การเคล่ือนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีมากขึ้น ทั้งนี้อุบัติการณ์

วัณโรคของประเทศเพื่อนบ้านสูงกว่าประเทศไทย 2-3 เท่า 9 

แต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นคนไทย

การสือ่สารก็เป็นอปุสรรคอย่างยิง่กับแรงงานต่างด้าว 

อาทิเช่น การอธิบายวิธีเก็บตัวอย่างเสมหะ 10 อนึ่งหาก

แรงงานต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค เม่ือมารับบริการในสถาน

พยาบาลก็สื่อสารไม่เข้าใจกัน เกิดความเบ่ือหน่ายทั้งผู้ให้

บริการและผู้ที่มารับบริการ ท�าให้ผู้ป่วยแรงงานต่างด้าวเกิด

ความรู้สึกว่าไม่อยากมารับบริการที่สถานพยาบาล เป็นต้น

 

ข้อเสนอแนะ
การป้องกันและการลดการแพร่กระจายวัณโรค

ท่ีมีประสิทธิภาพ คือ การค้นหาผู ้ป่วยวัณโรคด้วยการ

ตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ น�าพาผู้ป่วยเข้า

สู่ระบบการรักษาที่มีมาตรฐาน และเหมาะสม การตรวจ

วินิจฉัยวัณโรคด้วยวิธีการตรวจเสมหะหาเชื้อ AFB ด้วย

กล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดา มีข้อจ�ากัดหลายประการ 

ประการท่ีส�าคญัท่ีสุดคือ จ�านวนเช้ือทีมี่อยูใ่นเสมหะ กล่าวคอื 

ปริมาณเชือ้ในเสมหะต้องมีจ�านวนมากกว่า 10,000 เชลล์ต่อ

มิลลิลิตรขึ้นไป 11,12 จึงจะมีโอกาสตรวจพบได้ หมายความว่า  

มีผูป่้วยวณัโรคจ�านวนหนึง่ทีต่ดิเชือ้และป่วยเป็นวณัโรคแล้ว  

แต่ปริมาณเชื้อวัณโรคยังมีไม่มากพอท่ีจะตรวจพบได้ เม่ือ

ระยะเวลาผ่านไปและเชื้อวัณโรคมีการเจริญเติบโตแบ่ง

ตัวเพิ่มจ�านวนมากข้ึน ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ท�าให้การตรวจ

วินิจฉัยล่าช้า ท�าให้โรคทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีโอกาส

แพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอ่ืน อีกทั้งในการศึกษา

คร้ังนี้ไม่มีผลการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ

วัณโรค (TB culture) พิสูจน์ยืนยันว่าเชื้อ AFB ที่ตรวจพบ

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดธรรมดาเป็นเชื้อ Mycobacterium 

tuberculosis เท่าใด และผู้ป่วยได้เข้าสู่ระบบการรักษาทุก

รายครบถ้วนหรือไม่ ผู้ป่วยหายร้อยละเท่าใด ผู้ป่วยวัณโรค

เชือ้ด้ือยามีร้อยละเท่าใด ปัจจบัุนวธิกีารตรวจวนิจิฉยัวณัโรค

มีหลากหลาย ที่มีข้อดีและข้อจ�ากัดที่แตกต่างกันออกไป กา

รบูรณาการประยกุต์การตรวจวินจิฉยัวัณโรคด้วยวิธกีารเพาะ

เล้ียงเชือ้วณัโรคซึง่เป็นวิธมีาตรฐาน (gold standard) และวธิี

เทคโนโลยีอณูชีววิทยาร่วมด้วย จะเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ตรวจพบผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้นได้ อีกทั้งให้ผลการตรวจที่ถูก

ต้อง แม่นย�า และลดระยะเวลาในการวินิจฉัย น�าพาผู้ป่วย

เข่าสู่ระบบการรักษาที่มีมาตรฐานและถูกต้อง อันเป็นสาระ

ส�าคัญในการป้องกันและควบคมุการแพร่กระจายเชือ้วณัโรค

การออกหน่วยบริการสุขภาพเคล่ือนท่ีของทีม 

สหวิชาชีพตามชุมชนใหญ่ๆ ท่ีมีประชากรหนาแน่นหรือ

ชุมชนท่ีมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ก็มีความส�าคัญ เพื่อ

สนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้อง

เก่ียวกับวัณโรค ซึ่งเป็นนโยบายเชิงรุกในการค้นหาผู้ป่วย

วัณโรค ทั้งนี้อาจเพราะว่า เมื่อผู้ป่วยวัณโรครู้ว่าตัวเองป่วย

เป็นวัณโรค ก็ไม่อยากเข้ารับการบริการตามสถานพยาบาล 

เพราะจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษา

พยาบาล กลัวบุคคลรอบข้างรังเกียจ หรือแม้แต่การมารับ

บริการที่สถานพยาบาลอาจจะต้องรอคอยนาน ข้ันตอนใน

การให้บริการยุ่งยากวุ่นวาย หรืออาจถูกเลือกปฏิบัติ อนึ่ง

หากแรงงานต่างด้าวป่วยเป็นวัณโรค ยิ่งไม่อยากเข้ารับการ

รักษาตามสถานพยาบาล เพราะเข้าใจว่าตวัเองไม่ใช่คนไทย

อาจถูกเลือกปฏิบัติในการรักษา กลัวสังคมจะแสดงอาการ

รังเกียจ ไม่อยากเข้าใกล้ หรือหากป่วยเป็นวัณโรค อาจถูก

ส่งตัวกลับประเทศ ท�าให้ขาดรายได้ หากเข้ารับการรักษา

ก็ท�าให้เสียค่าใช้จ่าย หรือหากตรวจพบว่าป่วยเป็นวัณโรค

ก็เคลื่อนย้ายอพยพไปท�างานที่อื่น หรืออาจเดินทางกลับ

ประเทศ เม่ือคิดว่าตนเองคงหายแล้ว ก็อาจอพยพเคลือ่นย้าย

กลับมาท�างานท่ีเดิม ซึ่งหากแรงงานต่างด้าวดังกล่าวไม่ได้

เข้ารับการรักษา หรือได้รับการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง มีโอกาส

แพร่กระจายเชื้อวัณโรคไปสู่บุคคลอื่นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ นายแพทย ์สมบูรณ์ ทศบวร  
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ABSTRACT: Phokhao S. The trend of smear-positive tuberculosis patients by sputum microscopy examination  

at Nopparat-Rajathanee Hospital during the fiscal year 2011-2017. Thai J Tuberc Chest Dis Crit Care 2020; 39:  

1-10. 

 Department of Clinical Pathology, Nopparat Rajathanee Hospital, Ministry of Public Health

Tuberculosis is a chronic infectious disease, and still an important problem of public health in Thailand. The 

key to prevent and decrease the spreading of tuberculosis is the laboratory diagnosis and further standard treatment.

This study is a descriptive study of the trend of AFB-positive patients by sputum microscopy examination 

at Nopparat-Rajathanee Hospital during the fiscal year 2011-2017. The study group is AFB-positive patients. Data 

were collected from the registration laboratory book (TB04), MLAB2000 and medical record information. The data 

was analyzed by descriptive statistics and presented by tables, graphs and charts.

The result showed, during the fiscal year 2011-2013, the proportion of AFB-positive patient was increased 

from 9.95% to 11.18% and 11.28%. During the fiscal year 2014-2016, The proportion was decreased from 10.90% 

to 10.16% and 9.10%. However, in the fiscal year 2017, it was increased to 10.45%. In addition, males were found 

AFB-positive more than females in every the fiscal year. Additionally, when classified by age range, the  proportion 

of patients in the age range of 35-44 years is higher than other age ranges, followed by the age range of 54 years 

and more and the age range of 25-34 years, respectively.

The proportion of patients of AFB-positive by sputum microscopy examination during the fiscal year  

2011-2017 is stable at 9-11%. The proportion of males and females in Thai patients is 2.5:1, the immigrant workers 

1.2:1. The most affected age range is 25-44 years. Increased trend was found in pationts of  below 15 years old.


