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อัตราการรักษาสาเร็จ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาสาเร็จในผู้ป่วยวัณโรค
สถาบันบาราศนราดูร
บทคัดย่อ
วัณโรคเป็นปัญหาสาคัญ อัตราความสาเร็จของการรักษา ยังต่ากว่าเป้าหมายขององค์การอนามัยโลก
การวิจัยนี้ศึกษาอัตราการรักษาสาเร็จ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรักษาสาเร็จ ในผู้ป่วยวัณโรคทุกคนที่
ขึ้นทะเบียนรักษา ณ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ สถาบันบาราศ นราดูรปี 2559 จานวน 162 ราย ข้อมูล
จากเวชระเบียน มี 3 ส่วน คือข้อมูลส่วนบุคคล การรักษา และ การบริการ วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ สถิติ
เชิงพรรณนา และวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์ที่มีผลต่อการรักษาสาเร็จด้วยสถิติ Binary logistic regression
พบอัตราความสาเร็จการรักษาร้อยละ 80.9 แบ่งเป็นรักษาหายร้อยละ 42.0 รักษาครบร้อยละ 38.9
และรักษาไม่สาเร็จร้อยละ 19.1 แบ่งเป็น ขาดการรักษาร้อยละ 10.5 เสียชีวิตร้อยละ 4.9 ไปรักษาที่อื่น
ร้อยละ 3.7 พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านการรักษา และด้านบริการไม่มี ความสัมพันธ์กับผลการรักษาสาเร็จ
จากข้อจากัดกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง รักษาที่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน รับประทานยาจานวนมาก
และมีอาการข้างเคียงจากยา การเดินทางลาบาก ทาให้ ปัจจัยต่างๆ ในกลุ่มที่รักษาสาเร็จและไม่สาเร็จจึงไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ผู้ป่วยเอชไอวีเสียชีวิตก่อนรักษาครบ การเปลี่ยนสถานบริการตามสิทธิ
อาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการรักษาสาเร็จต่ากว่าเกณฑ์
ผลการศึกษาไม่พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสาเร็จในการรักษา ควรมีการติดตามการใช้ยา
ในรูปแบบอื่น เช่น การเยี่ยมบ้าน การประสานภาคี เครือข่าย เพื่อเพิ่มอัตราความสาเร็จในการรักษา
ลดการแพร่เชื้อ และป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยาต่อไป
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Treatment Success Rate and Factors Associated with Treatment Success in
Tuberculosis Patients in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
Abstract
Tuberculosis is a major problem. At the Bamrasnaradura Infectious Diseases
Institute’s Respiratory Disease Unit, the success rate of TB treatment is lower than the target
set by the World Health Organization (WHO). This research is an analytic cross-sectional
survey. Which is aimed to determine treatment success rate and factors associated with
treatment success in tuberculosis patients by using the 162 cases of patients at the institute
in 2016. Moreover, the data consists of three factors; personal information, treatment
information and service information. Data were analyzed using descriptive statistics and
binary logistic regression for factors analysis that affect the successful treatment.
Overall, 80.9% of TB patients had successful TB treatment outcomes. 42.0%
were cured, 38.9 had completed their treatment. 19.1 % had unsuccessful of treatment
including 10.5% were lost to follow up, 4.9% died and 3.7% were transfer out. The three
factors; personal, treatment, and service providers found to be non statistically related to
treatment success. Also, the TB recovery failure caused by further various factors, such as
1) the majority of the samples were chronic patients who had extensive of being treated at
the institute. They were on daily medication for a long period of time, resulting in negative
effects. They also had difficulties in traveling to receive medication. These two negative
experiences may have affected the patients’decision to discontinue the medication.
2) It was found that TB patients with HIV had died before the end of the treatment. Most of
them change the treatment locations, as per the medical insurance, could be another factor
that decreases the cure rate/ (completed treatment) below the WHO’s target. Those issues
could be consider as limitations of the research.
Regardless of variables on the successful recovery, this research suggests that in
order to reach the most number of TB recovered, monitoring of medication used should
occur. Additionally, home visit and coordination of network partners should be established
as reducing the spread of infection and preventing the occurrence of drug-resistant
tuberculosis.
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