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บทคัดย่อ

การวิจยั ครั้งนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอาการและอาการแสดงทางคลินกิ เพื่อการคัดกรองและวินจิ ฉัยวัณโรคปอด
ในผู้ป่วยเบาหวาน ท�ำการศึกษาย้ อนหลังแบบที่มกี ลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (Retrospective case control study) จาก
การทบทวนข้ อมูลเวชระเบียน แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นวัณโรคปอด จ�ำนวน 59 คน
และกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เป็ นวัณโรค จ�ำนวน 166 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตเิ ชิงเปรียบเทียบด้ วย Odd Ratio (OR)
ภายใต้ ช่วงความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ผลการวิจยั พบอัตราความชุกการเกิดวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน 14.99 รายต่อ
ประชากรเบาหวาน 1,000 คน อัตราความชุกวัณโรคปอดในเพศชายและเพศหญิงเท่ากับ 7.62 และ 7.33 รายต่อ
ประชากรเบาหวาน 1,000 คน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็ น 5.59 รายต่อประชากรเบาหวาน 1,000 คน
และอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลคิดเป็ นความชุก 12.45 รายต่อประชากรเบาหวาน 1,000 คน ข้ อมูลอาการและอาการ
แสดงทางคลินกิ ในการคัดกรองและวินจิ ฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน ได้ แก่ อาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหาร
ไม่อร่อย มีไข้ ต่ำ� ๆ หรือไข้ เรื้อรัง มีนำ�้ หนักที่ลดลงมากกว่า 3 กิโลกรัมในเวลา 3 เดือน มีอาการของภาวะน�ำ้ ตาลในเลือด
ต�่ำบ่อยๆ มีอาการไอเรื้อรังและมีค่าน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) ที่มากกว่า 8.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จากผลการศึกษาแสดง
ให้ เห็นว่า อัตราความชุกวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานค่อนข้ างสูง ดังนั้นการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานทุกรายจากอาการ
และอาการแสดงทางคลินิก จะเป็ นแนวทางหนึ่งในการค้ นหาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ให้ ได้ รับการรักษาที่รวดเร็ว และ
ป้ องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคปอดในวงกว้ างได้ ต่อไป

ค�ำส�ำคัญ: ผู้ป่วยเบาหวาน; อาการและอาการแสดง; การคัดกรองและการวินิจฉัย; วัณโรคปอด
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Abstract

This retrospective case control research study aimed to investigate early warning signs and symptoms
for screening and diagnosing pulmonary tuberculosis in diabetes mellitus patients using medical records. The
participants were divided into 2 groups. The study group consisted of 59 pulmonary tuberculosis with diabetes
mellitus patients (DM/PTB) and the control group included 166 diabetes mellitus patients without tuberculosis
(non-DM/PTB). Comparative statistics with Odd Ratios (OR) under 95 percent confidence interval was
used for data analysis. It was found that the prevalence rate of new pulmonary tuberculosis in Diabetes Mellitus
was 14.99 cases per 1,000 diabetes mellitus, prevalence rate of pulmonary tuberculosis in male and female
diabetes mellitus patients accounted for 7.62 and 7.33 cases per 1,000 diabetes mellitus. Mostly were in the age
range of 50-59 years, representing 59 cases per 1,000 diabetes mellitus and living outside the municipality,
representing 12.45 cases per 1,000 diabetes mellitus. Clinical signs and symptoms for screening and diagnosing
pulmonary tuberculosis in diabetic patients were anorexia or eating unhealthy food, low fever or chronic fever,
weight loss more than 3 kilograms in 3 months, frequent hypoglycemia, chronic cough and possession of
glycated hemoglobin (HbA1c) higher than 8.5 milligrams percent. The results showed that pulmonary
tuberculosis prevalence rate in diabetic patients was at a high level. The findings suggest that screening clinical
signs and symptoms for all diabetic patients should be addressed. Early investigation and diagnosis of pulmonary
tuberculosis in diabetic patients will be useful for patients to receive fast treatment and prevent further spread
of Pulmonary tuberculosis.
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ความเป็ นมาและความส�ำคัญ

ตามที่ ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลกได้ จัดให้ ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 ประเทศทั่วโลกที่มปี ัญหา
วัณโรคสูง ทั้ง 3 ด้ านได้ แก่ ด้ านอุบตั กิ ารณ์การเกิดวัณโรค(TB) ด้ านการเกิดวัณโรคร่วมกับการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV)
และด้ านวัณโรคดื้อยาหลายขนาน(MDR-TB)1 ปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกได้ กำ� หนดยุทธศาสตร์ยุตวิ ัณโรค
(The End TB strategy) โดยมีเป้ าหมายภายในปี พ.ศ. 2578 อุบตั กิ ารณ์การเกิดวัณโรคให้ ต่ำ� กว่า 10 ต่อแสน
ประชากร ส�ำหรับประเทศไทยได้ ขานรับนโยบายจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติด้านการต่อต้ านวัณโรค พ.ศ. 2560–2564
มีเป้ าประสงค์ภายในปี 2564 จะลดอุบตั กิ ารณ์วัณโรคให้ เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน โดยมุ่งเน้ น “ค้ นให้ พบ จบด้ วยหาย
พัฒนาระบบและเครือข่าย นโยบายมุ่งมั่น สร้ างสรรค์นวัตกรรม”2 แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อการยุตวิ ัณโรคนี้จึงเป็ นความ
ท้ าทายของประเทศไทย โดยมีมาตรการหลัก คือ 1) เร่งรัดการค้ นหา วินิจฉัย และรายงานให้ มคี วามครอบคลุมการ
รักษาร้ อยละ 90 ของจ�ำนวนผู้ป่วยที่คาดประมาณจากอุบตั กิ ารณ์ 2) เร่งรัดการเข้ าถึงบริการตรวจวินิจฉัยประชากร
กลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่น ผู้สมั ผัสเชื้อวัณโรค ผู้ต้องขังแรงงานข้ ามชาติ ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เบาหวานให้ ครอบคลุมร้ อยละ 90 และ 3) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้ วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยเป็ น
ศูนย์กลาง ให้ มอี ตั ราความส�ำเร็จในการรักษาไม่ต่ำ� กว่าร้ อยละ 90
จากการศึกษา พบว่า ผู้ตดิ เชื้อเอชไอวีจะมีโอกาสป่ วยเป็ นวัณโรคสูงมากถึงร้ อยละ 50 มีโอกาสป่ วยเป็ น
วัณโรคได้ ประมาณร้ อยละ 10 ต่อปี ในขณะที่ประชากรทัว่ ไปที่ตดิ เชื้อวัณโรคตลอดช่วงชีวติ จะมีโอกาสป่ วยด้ วยวัณโรค
ประมาณร้ อยละ 102-3 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดวัณโรคยังสัมพันธ์กบั เศรษฐานะทางครอบครัว สังคม และโรคประจ�ำ
ตัวที่ทำ� ให้ เกิดภูมคิ ้ มุ กันที่บกพร่องอื่นๆ ได้ แก่ ผู้ตดิ ยาเสพติดหรือผู้ท่มี คี วามผิดปกติจากการดื่มสุรา โรคปอดอักเสบ
จากฝุ่ นทราย (silicosis) โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกระเพาะอาหาร/ตัดต่อล�ำไส้ ผู้ท่มี ภี าวะ
ทุพโภชนาการ ผู้ป่วยเป็ นโรคที่ได้ รับยากดภูมิค้ ุมกัน เช่น มะเร็งปลูกถ่ายอวัยวะ SLE และผู้ป่วยโรคเบาหวาน3-6
เป็ นต้ น นอกจากนี้การรับการรักษาวัณโรคที่ล่าช้ าหรือไม่เหมาะสม ผู้ป่วยที่มเี สมหะเป็ นบวกที่ไม่รับการรักษาจะเสีย
ชีวิตภายใน 1 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 30-40 และเสียชีวิตภายใน 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 50-652 สอดคล้ องกับการศึกษา
ความคุ้มค่าการลงทุนเพื่อยุตปิ ัญหาวัณโรคในประเทศไทย ของ ส�ำนักบริหารกองทุนโลก กรมควบคุมโรค พ.ศ. 25607
ได้ ให้ ข้อเสนอว่า รัฐบาลควรเพิ่มงบประมาณเฉลี่ยปี ละ 1,343 ล้ านบาท เพื่อเร่งการคัดกรอง ค้ นหาป้ องกันควบคุม
และรักษาวัณโรคโดยเร็ว แต่จะลดการเสียชีวิตจากการเป็ นวัณโรคได้ ปีละ 5,000 รายและลดภาระทางเศรษศาสตร์
ของสังคมได้ มากถึงปี ละ 26,329 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนผลได้ มากกว่าต้ นทุนถึง 19.6 เท่า นับว่ามีความคุ้มค่า
ในการลงทุนเพื่อยุตปิ ัญหาวัณโรคสูงมากในประเทศไทย
นอกจากนี้มกี ารศึกษาในเมืองกวางโจ ประเทศจีน พบว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นวัณโรคปอด มีความ
ล้ มเหลวในการรักษาคิดเป็ นร้ อยละ 10.3 และเมื่อเทียบกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้ เป็ นเบาหวานจะมีความล้ มเหลวใน
การรักษาคิดเป็ นร้ อยละ 2.38 ผู้ป่วยเบาหวานมีความเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคมากกว่าผู้ท่ไี ม่ป่วยเป็ นเบาหวาน
3 เท่า 2-3,9 สอดคล้ องกับการศึกษาวิจยั หลายชิ้นงาน (meta-analysis) ขององค์การอนามัยโลก เมื่อปี 2013 ที่รายงาน
ว่า ผู้ป่วยที่เป็ นเบาหวานเสี่ยงต่อการเป็ นวัณโรค 3.1 เท่า และพบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่เป็ นเบาหวานจะเสียชีวติ ในระหว่าง
การรักษาวัณโรคค่อนข้ าง มากถึง 1.69 เท่า และมีโอกาสกลับเป็ นซ�ำ้ สูงถึง 3.89 เท่า3 มีการศึกษาใน 10 ประเทศที่
มีภาระวัณโรคสูงสุดเมื่อปี พ.ศ. 2550 และท�ำนายไปจนถึงปี พ.ศ. 2573 ว่าจะพบอุบตั กิ ารณ์ของผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่สงู ถึงร้ อยละ 12.6 มีสดั ส่วนโดยประมาณของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ท่เี ป็ นผู้ป่วยเบาหวานอยู่ก่อนแล้ ว ณ ปี พ.ศ.
2553 คิดเป็ นร้ อยละ 11.4 และได้ ประมาณการณ์ว่าปี พ.ศ. 2573 จะพบอุบตั กิ ารณ์ดงั กล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 14.1
ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมถึงร้ อยละ 23.710
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โรคเบาหวานเป็ นอุบตั กิ ารณ์ท่สี ำ� คัญที่ควรให้ ความสนใจและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้
รับการคัดกรองและป้ องกันการเกิดวัณโรค ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานทุกรายควรได้ รับการคัดกรองค้ นหาวัณโรคอย่าง
สม�่ำเสมอ และผู้ป่วยวัณโรคก็ควรตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานด้ วยเช่นกัน สอดรับกับแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติด้าน
การต่อต้ านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 ของประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 คือ การเร่งรัดค้ นหาผู้ป่วยวัณโรคให้
ครอบคลุมโดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงและได้ รับการวินิจฉัยด้ วยวิธกี ารตรวจที่รวดเร็ว 2 จากการส�ำรวจความชุก
วัณโรคของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ผลเสมหะเป็ นบวกร่วมกับความผิดปกติจาก
ภาพเอกซเรย์ทรวงอก โดยไม่มีอาการอื่นๆ หรือมีอาการเพียงเล็กน้ อยมีสงู ถึงร้ อยละ 66 ดังนั้นมาตรการการคัด
กรองด้ วยมาตรการเดียวจึงไม่เพียงพอในการค้ นหาผู้ป่วยวัณโรคได้ จึงจ�ำเป็ นต้ องเพิ่มมาตรการคัดกรองเชิงรุกทั้ง
ในชุ มชนและในสถานบริ การสาธารณสุข รวมถึงเพิ่ มวิ ธีการวิ นิจฉั ยใหม่ ๆ ที่แม่ นย�ำและรวดเร็วขึ้นเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการค้ นหาผู้ป่วย ปัจจุบนั เครื่องมือที่ใช้ ในการคัดกรองวัณโรค ได้ แก่ 1) การเอกซเรย์ทรวงอก ซึ่ง
เป็ นวิธกี ารที่มคี วามไวสูงกว่าการคัดกรองด้ วยอาการแม้ ว่าความจ�ำเพาะจะต�่ำกว่า แต่สามารถใช้ เป็ นการคัดกรองเบื้อง
ต้ นหรือใช้ ร่วมกับการคัดกรองด้ วยอาการ ก่อนส่งตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ ารชันสูตรเพื่อยืนยันการตรวจพบวัณโรค และ
2) การคัดกรองอาการสงสัยวัณโรคปอด อาการที่สำ� คัญของวัณโรคปอด คือ ไอเรื้อรังติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ข้ นึ ไป
อาการอื่นๆ ที่อาจพบได้ คือ น�ำ้ หนักลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย มีไข้ มกั จะเป็ นตอนบ่าย เย็น หรือตอนกลางคืน ไอ
มีเลือดปนเจ็บหน้ าอก หายใจขัด เหงื่อออกมากตอนกลางคืน เป็ นต้ น จากการศึกษาประสิทธิภาพของแบบคัดกรอง
วัณโรคปอดในโรงพยาบาล11 พบว่า อาการไอเรื้อรังมากกว่า 2 สัปดาห์ มีค่าความไว การท�ำนายผลบวกสูงกว่าอาการอื่นๆ
ข้ อมูลจากส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบอุบตั กิ ารณ์วัณโรคของประเทศไทย ปี พ.ศ.2560
เท่ากับ 156 ต่อแสนประชากร12 ซึ่งยังสูงมากเมื่อเทียบกับมีเป้ าประสงค์ภายในปี 2564 จะลดอุบตั กิ ารณ์วัณโรคให้
เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน2 การเร่งค้ นหาวัณโรคปอดในผู้ป่วยที่เป็ นเบาหวานจะสามารถลดอุบตั กิ ารณ์วัณโรค
ปอดรายใหม่ได้ ประกอบกับโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติมอี ตั ราความชุกวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานมาก
ที่สดุ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ คิดเป็ น 8.1 รายต่อประชากร 1,000 คน13
จากข้ อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาอาการแสดงทางคลินิกที่เป็ นสัญญาณเตือนเพื่อการคัดกรอง
และวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดรายใหม่และเร่งให้ การ
รักษาที่ทนั ท่วงทีก่อนที่จะมีอาการรุนแรงหรือแพร่กระจายเชื้อในชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

ศึกษาอาการและอาการแสดงทางคลินิกที่เป็ นสัญญาณเตือนเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน

วิธีดำ� เนินการวิจยั

การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาแบบย้ อนหลังที่มกี ลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (retrospective case control study)
โดยวิธที างระบาดวิทยา เก็บข้ อมูลย้ อนหลังจากการคัดลอกเวชระเบียนในช่วงปี งบประมาณ 2559
ประชากรที่ ศึ ก ษา คื อ ผู้ ป่ วยเบาหวานที่ข้ ึ น ทะเบี ย นการรั ก ษาโรคเบาหวาน โรงพยาบาลภูเ ขี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ในปี งบประมาณ 2559
กลุ่มตัวอย่าง มี 2 กลุ่ม ได้ แก่
กลุ่มศึกษา (case) คือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นวัณโรคปอดร่วมด้ วย เข้ ารับการรักษาวัณโรคปอด
ที่โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
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		 กลุ่มควบคุม (control) คือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้ เป็ นวัณโรค
		
การเลือกตัวอย่าง ในการศึกษาผู้วิจัยจะใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็ นผู้ป่วยเบาหวานและได้ รับการขึ้น
ทะเบียนรักษาโรควัณโรคปอดในระหว่างปี งบประมาณ 2559 ทั้งหมดมาเป็ นกลุ่มศึกษาจ�ำนวน 59 คน ส่วนกลุ่มควบคุม
ใช้ วิธสี ่มุ อย่างเป็ นระบบ (systematic random sampling) จากทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้ เป็ นวัณโรค ที่มคี ่าน�ำ้
ตาลสะสมมากกว่า 7 มิลลกรัมเปอร์เซ็นต์ (HbA1C >7 mg%) ตามเกณฑ์การคัดเข้ า โดยอัตราส่วน Case:Control
เป็ น 1:3 ได้ จำ� นวน 177 ราย
			 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบบันทึกข้ อมูลการศึกษาย้ อนหลังเพื่อศึกษาอาการและอาการ
แสดงทางคลินิกเพื่อการคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดชัยภูมิ ที่ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาขึ้น ซึ่งได้ รับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรม 3 ท่าน
โดยถือเกณฑ์ความสอดคล้ องด้ านภาษาอย่างน้ อย 2 ใน 3 ถือว่าใช้ ได้ มคี วามตรงตามเนื้อหา
			 การพิทกั ษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้เป็ นการศึกษาทางคลินิกที่เป็ นการน�ำข้ อมูลย้ อน
หลังของผู้ป่วยมาท�ำการศึกษา ผู้วจิ ยั ไม่ได้ กระท�ำกิจกรรมโดยตรงกับกลุ่มตัวอย่างอันที่จะท�ำให้ เกิดความเสี่ยงในขณะ
ด�ำเนินการวิจัย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ ขออนุมตั เิ พื่อศึกษาข้ อมูล น�ำข้ อมูลมาวิเคราะห์และเผยแพร่เป็ นภาพรวมของ
การวิจยั โดยไม่ได้ ประสงค์ท่จี ะระบุช่อื ผู้ป่วยเป็ นรายกรณี และด�ำเนินเก็บข้ อมูลการวิจยั ภายหลังที่ได้ รับการอนุมตั จิ าก
โรงพยาบาล และได้ รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี เลขที่ IRB
BCNU 044/013/61

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ รวบรวมเวชระเบียนผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นวัณโรคปอด จ�ำนวน 59 ราย น�ำมาลงข้ อมูลในแบบ
บันทึกข้ อมูลการศึกษาย้ อนหลังเพื่อศึกษาอาการและอาการแสดงทางคลินกิ เพื่อการคัดกรองและวินจิ ฉัยวัณโรคปอด
ในผู้ป่วยเบาหวานที่ผ้ ูวิจัยได้ พัฒนาขึ้น เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม คือ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้ เป็ นวัณโรคที่มี
ค่าเฉลี่ยของน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) มากกว่า 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เหมือนกับกลุ่มที่ศกึ ษา และได้ รับการตรวจคัด
กรองวัณโรคปอดด้ วยการเอกซเรย์ทรวงอก (Chest X-ray: CXR) แล้ วได้ รบั การวินจิ ฉัยจากรังสีแพทย์และอายุรแพทย์
ว่าไม่ได้ เป็ นวัณโรคปอด จ�ำนวน 177 ราย แต่เมื่อน�ำมาดูความครบถ้ วนของบันทึกจากเวชระเบียน พบว่ากลุ่มควบคุม
มีข้อมูลบันทึกอาการ อาการแสดงไม่สมบูรณ์ จ�ำนวน 11 ราย จึงน�ำมาใช้ เป็ นกลุ่มควบคุมจ�ำนวน 166 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 93.79

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปทางสถิตเิ ชิงพรรณนา น�ำเสนอเป็ นค่าความถี่และร้ อยละ และสถิตทิ ดสอบความสัมพันธ์
ของข้ อมูลด้ วย Odd Ratio (OR) ที่ระดับช่วงความเชื่อมั่นร้ อยละ 95

ผลการวิจยั

จากเวชระเบียน รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ มีผ้ ูป่วยเบาหวานทั้งหมดที่ข้ นึ ทะเบียนและรับ
การรักษาเบาหวานในปี งบประมาณ 2559 จ�ำนวน 3,936 คน และมีข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ รับการขึ้นทะเบียน
รักษาโรควัณโรคปอดทั้งหมด จ�ำนวน 59 คน ผลการวิเคราะห์พบ ข้ อมูลอัตราความชุกวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบา
หวานจากข้ อมูลลักษณะทั่วไป ตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 อัตราความชุกวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน ตามข้ อมูลลักษณะทั่วไป
ข้อมูล
จ� ำนวน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
<20
20-29
30-39
30-49
50-59
>เท่ากับ 60
Mean, SD
Min, Max
เขตทีอ่ ยู่
ในเขตเมือง
นอกเขตเมือง

กลุ่มควบคุม
DM

กลุ่มศึกษา
DM/PTB

166

59

อัตราความชุกของวัณโรค
ปอดต่อประชากร เบาหวาน
1,000 คน
14.99

44
122

30
29

7.62
7.37

0
1
3
21
48
93
61
27,80

0
0
1
19
22
8
59.7
40,81

0
0
0.25
4.82
5.59
2.03

4
162

10
49

2.54
12.45

หมายเหตุ DM หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่เป็ นวัณโรค
DM/PTB หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นวัณโรค

จากตารางที่ 1 พบว่า อัตราความชุกวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานคิดเป็ น 14.99 รายต่อประชาการเบา
หวาน 1,000 คน อัตราความชุกวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานจ�ำแนกเพศชายและเพศหญิงคิดเป็ น 7.62 และ 7.33
รายต่อประชากรเบาหวาน 1,000 คน ส่วนใหญ่พบในช่วงอายุ 50-59 ปี คิดเป็ น 5.59 รายต่อประชากรเบาหวาน
1,000 คน และอยู่นอกเขตเทศบาลอ�ำเภอภูเขียวคิดเป็ นความชุก 12.45 รายต่อประชากร 1,000 คน
นอกจากนี้มีการศึกษาอาการและอาการแสดงทางคลินิกระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม โดยสรุปได้
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลอาการและอาการแสดงทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง (ข้ อมูลนับซ�ำ้ พบได้ มากกว่า 1 อาการต่อผู้ป่วย 1 ราย)
กลุ่มศึกษา
(DM/PTB
59 คน)

กลุ่มควบคุม
(DM
166 คน)

Odd Ratio
( 95% CI)

น�ำ้ หนักลดลงมากกว่า 3 กิโลกรัม ในเวลา
3 เดื อ นก่ อ นที่ จ ะท�ำ การตรวจ เอกซเรย์
ทรวงอก(Chest X-ray: CXR)

36

8

33.8
(13.9-85.0)

<.001

มี ค่ า เฉลี่ ย ของน�้ ำ ตาลสะสม (HbA1c)
มากกว่า 8.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในช่วง 3
- 6 เดือน

40

71

6.69
(2.9-15.1)

.001

มีอาการเบื่ออาหาร รั บประทานอาหารไม่
อร่อย

46

29

43.4
(15.8-118.8)

<.001

มีไข้ ต่ำ� ๆ หรือ ไข้ เรื้อรัง(นาน 3 สัปดาห์)

39

22

42.5
(16.1-112.1)

<.001

มีภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดต�่ำ (hypoglycemia)
บ่อยในช่วง 3-6 เดือนทีผ่านมา

32

36

23.1
(8.3-63.5)

<.001

มีภาวะน�ำ้ ตาลในเลือดสูง (hyperglycemia)
บ่อยในช่วง 3-6 เดือนทีผ่านมา

12

86

0.5
(0.2 -1.2)

.13

มีอาการไอเรื้อรัง (นานเกิน 2 สัปดาห์)

19

35

8.8
(3.5-22.0)

<.001

อาการและอาการแสดงทางคลินกิ

p-value

หมายเหตุ DM/PTB หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็ นวัณโรคปอดร่วมด้ วย

จากตารางที่ 2 ข้ อมูลอาการและอาการแสดงทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ ว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่มี
อาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหารไม่อร่ อย (OR=43.4; 95% CI:15.8–118.8) มีไข้ ต่ำ� ๆหรือไข้ เรื้อรัง
(OR=42.5; 95% CI:16.1-112.1) มีนำ�้ หนักที่ลดลงมากกว่า 3 กิโลกรัมในเวลา 3 เดือนก่อนที่จะท�ำการตรวจ
เอกซเรย์ทรวงอก (OR=33.8; 95% CI:13.9-85.0) มีอาการของน�ำ้ ตาลในเลือดต�่ำบ่อยในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่าน
มา(OR=23.1; 95% CI:8.3-63.5) มีอาการไอเรื้อรัง (OR=8.8; 95% CI: 3.5-22.0) และมีค่าน�ำ้ ตาลสะสม
(HbA1c)ที่มากกว่า 8.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในช่วง 3 - 6 เดือน (OR=6.69; 95% CI:2.9-15.1) ถือเป็ นอาการ
และอาการแสดงทางคลินิกที่มีนัยส�ำคัญทางสถิติท่ีเป็ นสัญญาณเตือนให้ นำ� มาใช้ ในการเร่ งคัดกรองและส่งตรวจ
เอกซเรย์ทรวงอก เพื่อน�ำสู่การวินิจฉัยการเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานได้ เร็วขึ้น
ส่วนอาการของน�ำ้ ตาลในเลือดสูงบ่อยในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมาของผู้ป่วยเบาหวาน (OR=0.50,95%
CI:0.24-1.17) เป็ นอาการและอาการแสดงที่ไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่จี ะน�ำมาใช้ เป็ นสัญญาณเตือนเพื่อการคัดกรอง
และวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน
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จากการผลการวิจัย พบว่า โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ มีผ้ ูป่วยเบาหวานที่เป็ นวัณโรคคิดเป็ นอัตรา
ความชุกวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวานเท่ากับ 14.99 รายต่อประชาการเบาหวาน 1,000 คน อัตราความชุกเกิดวัณโรคปอด
ในผู้ป่วยเบาหวานทั้งเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน พบในช่วงอายุ 50-59 ปี เป็ นส่วนใหญ่คิดเป็ น 5.59 ราย
ต่อประชากรเบาหวาน 1,000 คน และอยู่นอกเขตเทศบาลอ�ำเภอภูเขียวคิดเป็ นความชุก 12.45 รายต่อประชากร 1,000 คน
ข้ อมูลอาการและอาการแสดงทางคลินิกของกลุ่มตัวอย่าง สรุปได้ ว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่มอี าการเบื่ออาหาร
หรือรับประทานอาหารไม่อร่อย มีไข้ ต่ำ� ๆ หรือไข้ เรื้อรัง มีนำ�้ หนักที่ลดลงมากกว่า 3 กิโลกรัมในเวลา 3 เดือนก่อนที่จะ
ท�ำการตรวจเอกซเรย์ทรวงอก มีอาการของน�ำ้ ตาลในเลือดต�่ำบ่อยในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา มีอาการไอเรื้อรังและ
มีค่าน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) ที่มากกว่า 8.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ในช่วง 3-6 เดือน เป็ นอาการและอาการแสดง
ทางคลินิกที่มนี ัยส�ำคัญทางสถิตใิ นการคัดกรอง ส่งตรวจเอกซเรย์ทรวงอก เพื่อน�ำสู่การ วินิจฉัยการเป็ นวัณโรคปอด
ในผู้ป่วยเบาหวานได้ เร็วขึ้น ผลงานวิจยั มีความสอดคล้ องกับอาการสงสัยวัณโรคตามแบบคัดกรองวัณโรคคลินกิ เบาหวาน
(ICF3) ของส�ำนักวัณโรค14 ซึ่งอาการแสดงของวัณโรคปอดระยะเริ่มต้ นมักจะไม่มอี าการจ�ำเพาะ มีอาการค่อยเป็ น
ค่อยไป มีไข้ ท้งั กลางวันกลางคืน ไม่อยากทานอาหาร เหนื่อยเพลีย น�ำ้ หนักลด เมื่อโรคมีความรุนแรงมากขึ้นจะมี
อาการไอ ไอออกเป็ นเลือด บางรายอาจจะมีอาการของเจ็บหน้ าอกหรือภาวะหายใจล้ มเหลวได้ ในระยะที่รนุ แรง15
นอกจากนี้ยงั พบอาการและอาการแสดงทางคลินกิ ในผู้ป่วยเบาหวานที่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ่เี ป็ นสัญญาณ
เตือนให้ นำ� มาใช้ ในการคัดกรองและวินจิ ฉัยการเป็ นวัณโรคปอดได้ เร็วขึ้น คือ อาการเบื่ออาหารหรือรับประทานอาหาร
ไม่อร่อย อาการของน�ำ้ ตาลในเลือดต�่ำบ่อยในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา เช่น หิวบ่อย หิวจนสั่นก่อนถึงมื้ออาหาร หิวบ่อย
กลางคืนและมีค่าน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) ที่มากกว่า 8.5 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในช่วง 3-6 เดือน สอดคล้ องกับการ
ศึกษาวิจัยที่พบว่า การมีระดับน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็ นหนึ่งปัจจัย
ที่มคี วามสัมพันธ์ต่อการป่ วยเป็ นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต16-17
ิ อย่างไรก็ตามการคัด
กรองวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน ที่มคี ่าน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อาจ
จะไม่ไวพอและเพิ่มภาระค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ้นในตรวจน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) อีกทั้งการวินิจฉัยวัณโรคปอดส�ำหรับผู้
ป่ วยเบาหวานตามแนวทางการคัดกรองวัณโรคจากอาการสงสัยของส�ำนักวัณโรค14 และขององค์การอนามัยโลกจาก
การสังเกตอาการไอเรื้อรังมากกว่า 2-3 สัปดาห์ ไอมีเลือดปน ไข้ เรื้อรัง ไข้ ร่วมกับเหงื่อออกผิดปกติ18 นี้ จะไม่ครอบคลุม
อาการและอาการแสดงที่เป็ นสัญญาณเตือนของผู้ป่วยเบาหวานตามผลการวิจัยนี้ หากพบว่ามีผ้ ูป่วยเบาหวานที่มี
ลักษณะอาการและอาการแสดงที่เป็ นสัญญาณเตือนดังกล่าว เช่น การซักประวัตจิ ากอาการน�ำ้ ตาลในเลือดต�่ำ อาการ
เบื่ออาหาร การมีไข้ ต่ำ� ๆ หรือไข้ เรื้อรังนาน 3 สัปดาห์ มีนำ�้ หนักลดลงมากกว่า 3 กิโลกรัมในเวลา 3 เดือน พยาบาล
เวชปฏิบัติในพื้นที่ควรประเมินอาการและอาการแสดงและรีบส่งต่อเพื่อคัดกรองและวินิจฉัยวัณโรคปอดด้ วยการ
เอกซเรย์ทรวงอกและตรวจค่าน�ำ้ ตาลสะสม (HbA1c) ที่โรงพยาบาลชุมชน จะท�ำให้ ผ้ ูป่วยเบาหวานได้ รับการเข้ าถึง
การคัดกรองเพื่อการวินิจฉัยรักษาได้ เร็วขึ้นและทันเวลาก่อนที่จะมีอาการรุนแรงต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ด้านการบริการสุขภาพ
1. จากผลการวิจัยพบอาการและอาการแสดงที่เป็ นสัญญาณเตือนที่สามารถน�ำมาใช้ คัดกรองอาการสงสัย
วัณโรคในผู้ป่วยเบาหวานทุกรายในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้ทำ� หน้ าที่บนั ทึกข้ อมูลในเวชระเบียนควรให้ ความส�ำคัญกับการ
บันทึกอาการแสดงทางคลินิกที่เป็ นสัญญาณเตือนการเกิดวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน
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2. ขณะให้ บริการ พยาบาลควรให้ ความรู้และผลกระทบต่อการรักษาวัณโรคปอดร่วมกับการรักษาโรคเบาหวาน
ร่วมด้ วย และควรมีกจิ กรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน ให้ มรี ะดับน�ำ้ ตาลกลูโคสในเลือดที่จบั กับ
ฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมาหรือมีนำ�้ ตาลสะสม(HbA1c) ไม่ให้ มีค่าเกิน 7 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ (HbA1c < 7%)
3. จากผลการวิจยั ควรมีการสร้ างแบบคัดกรองอาการและอาการแสดงทางคลินิกที่เป็ นสัญญาณเตือนการ
เกิดวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน อาการและอาการแสดงที่สำ� คัญจากการวิจัยจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบตั งิ านใน
หน่วยบริการปฐมภูมโิ ดยเฉพาะพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ในการค้ นหา คัดกรองอาการสงสัย ส่งต่อผู้ป่วยที่มคี วามเสี่ยงมารับ
การตรวจพิเศษได้ เร็วขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคปอดรายใหม่ในแต่ละปี
ด้านการวิจยั
ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการใช้ แบบคัดกรองอาการและอาการแสดงทางคลินิกที่เป็ นสัญญาณเตือน
การเกิดวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน ส�ำหรับพยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นหน่วยบริการปฐมภูมิ
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ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อำ� นวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ อายุรแพทย์และคณะเจ้ าหน้ าที่ในคลินิก
เบาหวานและวัณโรค ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ทำ� ให้ งานวิจัยฉบับนี้สำ� เร็จลงได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการคัด
กรองป้ องกันผู้ป่วยเบาหวานที่ยังไม่ได้ เป็ นวัณโรคต่อไป
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