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บทคัดย่อ		 ภูมิหลังและเหตุผล: การสำ�รวจผู้สัมผัสวัณโรค (contact investigation-CI) เป็นมาตรการสำ�คัญที่ช่วยลดปัญหา

วัณโรค แต่การทำ� CI ยังมีความครอบคลุมต่ำ� เนื่องจากปัจจัยด้านผู้ป่วย การตีตราทางสังคม รวมทั้งความรู้และทัศนคติ
ของแพทย์และพยาบาลที่มีต่อวัณโรคและการทำ� CI ระเบียบวิธีศึกษา: ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ดำ�เนินการสนทนา
กลุ่มกับแพทย์และพยาบาลที่เคยป่วยเป็นวัณโรค เพื่อทราบประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการตีตราทางสังคมและการทำ�
CI ในฐานะเป็นผู้ป่วย ใช้แบบสอบถามกับแพทย์ 60 คน และพยาบาล 178 คน วัดระดับความรู้เกี่ยวกับวัณโรค การ
ตีตราและการทำ� CI ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการศึกษา: อัตราการตอบแบบสอบถามเท่ากับ
100% เกือบ 20% ของแพทย์และ 14% ของพยาบาล อยากหลีกเลี่ยงการทำ�งานกับผู้ป่วยวัณโรคเพราะกลัวติดโรค
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำ� CI ของแพทย์คือ แพทย์หญิงมีการทำ� CI มากกว่าแพทย์ชาย 2.07 คะแนน (95%CI 0.21, 3.92)
อายุรแพทย์และกุมารแพทย์มีการทำ� CI น้อยกว่าแพทย์ประจำ�บ้าน 3.82 คะแนน (95%CI -6.04, -1.60) และ 0.17
คะแนน (95%CI -2.51, 2.17) สำ�หรับพยาบาล ระยะเวลาทำ�งานเพิ่มขึ้น 1 ปี จะทำ� CI เพิ่มขึ้น 0.09 คะแนน (95%CI
0.01, 0.17) พยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่องวัณโรค ทำ� CI มากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการอบรม 2.52 คะแนน (95%CI 0.99,
4.05) แพทย์และพยาบาลที่ป่วยเป็นวัณโรคทุกคนมีการนำ�คนในบ้านมารับการตรวจวัณโรค มีส่วนน้อยที่รู้สึกรุนแรงถึง
การตีตราวัณโรคในขณะที่ตนเองป่วย วิจารณ์: พยาบาลควรได้รับการอบรมเรื่องวัณโรคเพิ่มขึ้น ควรเข้มงวดเรื่องการ
ตรวจคัดกรองวัณโรคประจำ�ปีในกลุ่มแพทย์และพยาบาล หากแพทย์หรือพยาบาลป่วยเป็นวัณโรค ควรพิจารณาสำ�รวจผู้
สัมผัสโรคที่เป็นผู้ร่วมงานและเป็นผู้ป่วย
คำ�สำ�คัญ: วัณโรค การสำ�รวจผู้สัมผัสวัณโรค แพทย์-พยาบาล การตีตรา ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม
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Mixed-methods. A focus group discussion with doctors and nurses who had TB was conducted. A
self-administered questionnaire was distributed to 60 doctors and 178 nurses. The questionnaire
measured TB knowledge, stigma and CI practice. A stepwise multiple regression analysis was
employed. Results: Response rate was 100%. Almost 20% of doctors and about 14% of nurses
prefer a job without exposure to TB patients. Female doctors practiced CI 2.07 scores more than
male doctors (95%CI 0.21, 3.92). The internists and the pediatricians had less CI scores than the
resident doctors, respectively, 3.82 scores (95%CI -6.04, -1.60) and 0.17 scores (95%CI -2.51, 2.17). For
nurses, an additional one year working experience increased 0.09 CI scores (95%CI 0.01, 0.17). Nurses
obtaining TB training had 2.52 CI scores more than nurses without training (95%CI 0.99, 4.05). All household contacts of doctors and nurses having TB received TB screening. But contacts at the workplace
(colleagues and patients) were not systematically investigated. Conclusions: TB training may increase
CI practice in nurses. Annual health check for doctors and nurses should be reinforced. When doctors
and nurses have TB, their contacts in the workplaces (co-workers and patients) should receive CI.
		
Keywords: tuberculosis, contact investigation, doctor-nurse, stigma, mixed-methods

วั

ภูมิหลังและเหตุผล

การศึ ก ษาในต่ า งประเทศรายงานว่ า สาเหตุ ที่ ค วาม
ครอบคลุมการส�ำรวจวัณโรคในผู้สัมผัสมีอัตราต�่ำ มีหลาย
ประการ ทัง้ ปัจจัยจากผูป้ ว่ ย (เช่น ยากจน การตีตรา) ปัจจัย
เกี่ยวกับระบบบริการ และปัจจัยที่เกิดจากความรู้และ
ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีต่อวัณโรค(3,4) งาน
วิ จั ย ในประเทศไทยและต่ า งประเทศ (5,6,7,8) รายงาน
สอดคล้องกันว่า ความรู้และทัศนคติของบุคลากรทางการ
แพทย์ที่มีต่อวัณโรคและต่อผู้ป่วยวัณโรค ส่งผลต่อทัศนคติ
ของผูป้ ว่ ยทีม่ ตี อ่ โรคได้ และมีผลต่อผลการรักษาวัณโรคด้วย
การศึ ก ษาที่ ป ระเทศบอตสวานา ใช้ แ บบสอบถามเพื่ อ
ประเมินความรู้ ทัศนคติและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการส�ำรวจ
ผู้สัมผัสวัณโรคของบุคลากรการแพทย์ 104 คน (แพทย์
พยาบาลและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข) พบว่า ร้อยละ 99 ของ
บุคลากรทราบถึงความส�ำคัญของการส�ำรวจผูส้ มั ผัสวัณโรค
แต่รอ้ ยละ 44 ยังขาดความรูใ้ นขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ และร้อย
ละ 38 ไม่เคยปฏิบตั เิ ลย ผูว้ จิ ยั ให้ความเห็นว่าการขาดความ
รู้และการปฏิบัติของบุคลากรเป็นปัจจัยที่ท�ำให้การส�ำรวจ
ผู้สัมผัสวัณโรคต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น(9)
การวิจัยที่ผ่านมาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
ไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมว่า เมื่อบุคลากรทางการแพทย์ป่วย
เป็ น วั ณ โรคจะมี ก ารปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การส�ำรวจผู ้ สั ม ผั ส
วัณโรคอย่างไร ดังนัน้ ในการศึกษานีจ้ งึ ใช้ค�ำถามในการวิจยั

ณโรคเป็นโรคติดต่อที่คร่าชีวิตประชากรโลกมากเป็น
อันดับแรกๆ เป็นโรคทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความยากจน
และเป็ น โรคที่ มี ก ารตี ต ราทางสั ง คม (social stigma)
องค์การอนามัยโลก(1) รายงานว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน
14 ประเทศของโลกทีม่ ปี ญ
ั หาวัณโรคร่วมกันทัง้ 3 ด้าน คือ
1) มีจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคมาก 2) มีอัตราการติดเชื้อเอชไอ
วีในวัณโรคสูง และ 3) มีจ�ำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานสูง (MDR-TB) ทั้งๆ ที่วัณโรคเป็นโรคที่ป้องกันและ
รักษาให้หายได้ และประชาชนไทยได้รับการคุ้มครองโดย
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ประเทศไทยยังคงมี
ผูเ้ สียชีวติ ด้วยวัณโรคปีละประมาณ 12,000 ราย การค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันหรือรักษา
วัณโรคอย่างรวดเร็วเป็นการตัดวงจรการแพร่วัณโรคและ
ลดการเสียชีวิต องค์การอนามัยโลก(2)จึงให้ความส�ำคัญ
อย่างมากในการแนะน�ำ (strongly recommend with
strong evidences) ให้ท�ำการส�ำรวจวัณโรคในผู้ที่สัมผัส
โรค (contact investigation) ถึงแม้การส�ำรวจผู้สัมผัส
วัณโรคเป็นมาตรการส�ำคัญในการลดปัญหาวัณโรค แต่จาก
ข้อมูลเบื้องต้นของโรงพยาบาลที่ศึกษาในครั้งนี้ พบว่า
ความครอบคลุมในการส�ำรวจผู้สัมผัสโรคกลุ่มเด็กอายุต�่ำ
กว่า 5 ปี ซึง่ เป็นกลุม่ เสีย่ งสูงสุด มีเพียงประมาณร้อยละ 30
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หลักสองข้อคือ 1) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรคในกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่มีหน้าที่
รักษาพยาบาลผู้ป่วยวัณโรคคืออะไร และ 2) แพทย์และ
พยาบาลที่ป่วยเป็นวัณโรคมีประสบการณ์เกี่ยวกับวัณโรค
อย่ า งไรและการส�ำรวจผู ้ สั ม ผั ส วั ณ โรคของแพทย์ แ ละ
พยาบาลที่ป่วยเองเป็นอย่างไร
บทความนี้รายงานผลการวิจัยซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรค โดยการ
ส�ำรวจความรู้ การตีตราและการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการส�ำรวจ
ผู้สัมผัสวัณโรคในกลุ่มแพทย์และพยาบาลที่มีหน้าที่รักษา
พยาบาลผู้ป่วยวัณโรคและศึกษาประสบการณ์ของกลุ่ม
แพทย์และพยาบาลที่ป่วยเป็นวัณโรค

ราย ไม่ตอ้ งระบุชอื่ ของผูต้ อบแบบสอบถาม (anonymous
questionnaire) ผู้ตอบฯ ได้รับค่าเสียเวลาในการตอบ
แบบสอบถามคนละ 100 บาท แบบสอบถามมีเนื้อหา
ประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วน
บุคคล ประสบการณ์ทางวิชาชีพ และประสบการณ์เกี่ยว
กับวัณโรคและการฝึกอบรมเกี่ยวกับวัณโรค ส่วนที่ 2 คือ
ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค เป็นค�ำถามเกี่ยวกับสาเหตุ การ
ติดต่อ การรักษา การป้องกันวัณโรค และการส�ำรวจวัณโรค
ในผู้สัมผัสโรค เหล่านี้เป็นตัวแปรระดับการวัดในมาตรา
อันตรภาค (interval scale) วัดระดับเป็นคะแนน ส่วนที่
3 คือ ระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรค
เป็นการให้ผู้ตอบระบุระดับการปฏิบัติ เป็น 4 ระดับคือ ไม่
ท�ำเลย ท�ำเป็นบางครั้ง ท�ำเป็นส่วนใหญ่ และท�ำทุกครั้ง ซึ่ง
เป็นตัวแปรระดับการวัดในมาตราอันตรภาค (interval
scale) ตามล�ำดับ 0, 1, 2 และ 3 คะแนน ตามล�ำดับ และ
แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็นการวัดระดับการตีตราทางสังคม
เกีย่ วกับวัณโรค ได้แก่ ประโยคทีใ่ ห้ผตู้ อบแบบ ให้ความเห็น
เป็น 4 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เป็นตัวแปรระดับการวัดในมาตรา
อันตรภาค (interval scale) 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตาม
ล�ำดับ ค�ำถามของส่วนนี้ดัดแปลงจากเครื่องมือของงาน
วิจัย ของ Van Rie และคณะ(10) ที่รายงานว่า เครื่องมือจะ
มีความเทีย่ งตรงสูง ถ้ามีประโยคต่อไปนี้ “วัณโรคเป็นโรคที่
สังคมรังเกียจ” “ถ้าฉันป่วยเป็นวัณโรค จะไม่บอกผูร้ ว่ มงาน
เพราะกลัวถูกรังเกียจ” “รู้สึกฝืนใจ อึดอัดใจ หรือกลัวที่จะ
ต้องดูแลผู้ป่วยวัณโรค” “จะเลือกงานที่ไม่ต้องตรวจรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคเพราะกลัวติดโรค” แบบสอบถามได้ผ่านการ
ตรวจความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัณโรคและการตีตราทางสังคมรวม 4 ท่าน
ก่อนที่จะน�ำไปวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือ (reliability)
โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
alpha)(11) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามส�ำหรับกลุ่ม
แพทย์และกลุม่ พยาบาล เท่ากับ 0.75 และ 0.79 ตามล�ำดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติต่างๆ คือ 1) ข้อมูล

นิยาม

การส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรค (contact investigation) หมายถึง การทีแ่ พทย์หรือพยาบาล 1) ซักถามข้อมูล
จ�ำนวนคนในบ้านที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค 2) ซักถาม
จ�ำนวนเด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 5 ปีในบ้านที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย
วัณโรค 3) ซักถามข้อมูลจ�ำนวนคนทีอ่ ยูใ่ กล้ชดิ นอกบ้าน 4)
แนะน�ำให้น�ำเด็กและผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจหาวัณโรค 5)
บันทึกข้อมูลเรือ่ งผูส้ มั ผัสลงในเวชระเบียน 6) ติดตามข้อมูล
ของผู้สัมผัสจากผู้ป่วยว่าได้มารับการตรวจตามที่แนะน�ำ
หรือไม่
ระเบียบวิธีศึกษา
การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับ
การวิจัยเชิงคุณภาพ (mixed methods) ท�ำการศึกษาใน
กลุ่มแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่ง
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยส่งแบบสอบถามให้แพทย์และ
พยาบาลทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
วั ณ โรคในผู ้ ใ หญ่ แ ละเด็ ก ได้ แ ก่ แพทย์ ใ นแผนกกุ ม าร
เวชกรรม 18 ราย อายุรแพทย์ 23 รายและแพทย์ประจ�ำ
บ้าน 19 ราย รวมแพทย์ 60 ราย พยาบาลกุมารเวชกรรม
54 ราย พยาบาลอายุรกรรม 124 ราย รวมพยาบาล 178
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ทั่วไปใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าพิสัย 2) เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการปฏิบัติเกี่ยวกับการส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรค
กับปัจจัยต่างๆ ใช้สถิติ One-way ANOVA และ Kruskal
Wallis Test และ 3) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการปฏิบตั เิ กีย่ ว
กับการส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรค ใช้การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression
analysis) ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05
หรือ ค่า Null value ของ 95% confidence interval
(95%CI) เท่ากับ 0 ในกรณีเป็นค่า difference
ส�ำหรับการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสนทนา
กลุม่ (focus group discussion) เลือกแพทย์และพยาบาล
ที่เคยป่วยเป็นวัณโรค ทั้งนี้ เมื่อถึงวันนัดท�ำสนทนากลุ่ม มี
แพทย์มาร่วมประชุม 2 ราย (ผูห้ ญิง 1) และพยาบาล 2 ราย
(ผู้หญิง 1) รวมเป็น 4 ราย ผู้ด�ำเนินการสนทนาเป็นนักวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ มีประสบการณ์การวิจัยเชิงคุณภาพและ
วิจยั เกีย่ วกับวัณโรคมาแล้วมากกว่า 20 ปี ไม่ได้เป็นบุคลากร
ของโรงพยาบาล การสนทนาจัดขึ้นในห้องประชุมของโรง
พยาบาล ใช้เวลาสนทนา 75 นาที และบันทึกบทสนทนา
โดยเครื่องบันทึกเสียง เพื่อให้ได้ข้อมูลว่าในฐานะที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์นั้น เมื่อป่วยเป็นวัณโรคจะต้อง
ประสบความยากล�ำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างไร
มีระดับการตีตราทางสังคมต่อการเป็นโรคนีห้ รือไม่ มีความ
รู้และมีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับการส�ำรวจวัณโรคในผู้
สั ม ผั ส แนวทางในการสนทนาจึ ง เริ่ ม จากการให้ ผู ้ ร ่ ว ม
สนทนาช่วยกันเล่าประสบการณ์การป่วยเป็นวัณโรค และ
ตอบค�ำถามเกีย่ วกับการเปิดเผยเรือ่ งการป่วยเป็นวัณโรคให้
แก่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน การส�ำรวจวัณโรคในผู้
สัมผัสทีบ่ า้ นและทีโ่ รงพยาบาล ประสบการณ์การถูกรังเกียจ
จากผู้อื่น และร่วมกันให้ความเห็นว่าจะต้องท�ำอย่างไรจึง
จะเพิม่ ความครอบคลุมของการส�ำรวจผูส้ มั ผัสวัณโรคได้โดย
ไม่ท�ำให้เกิดการรังเกียจหรือเกิดผลกระทบทางสังคมแก่ผู้
ป่วย หลังจากสิ้นสุดการสนทนา ผู้ช่วยนักวิจัยซึ่งอยู่ในที่
ประชุม ท�ำการถอดเทปการสนทนา และเพิม่ ข้อมูลจากการ

สังเกต (ได้แก่ ท่าทาง น�้ำเสียง) นักวิจัยวิเคราะห์เนื้อหาให้
รหัสข้อมูลเป็นตัวอักษร จัดหมวดหมู่ข้อมูล โดยวิเคราะห์
ตามค�ำถามในการวิจัยและกรอบความคิดที่พัฒนาจาก
ข้อมูลที่ได้
ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัย

โครงร่างการวิจยั นี้ ได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
วิจัยของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เลขที่ ชร.
0032.102/8398 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560. และเพื่อ
ป้องกันผลกระทบทางสังคมทีอ่ าจเกิดกับผูร้ ว่ มสนทนากลุม่
เนือ่ งจากมีผรู้ ว่ มสนทนาจ�ำนวนน้อย การเสนอข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยคค�ำพูด จะไม่เปิดเผยเพศ และข้อมูลเกี่ยวกับแผนก
ที่ท�ำงานของผู้ให้ข้อมูล
ผลการศึกษา
ความรู้ การตีตรา และการปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการส�ำรวจ
ผู้สัมผัสวัณโรคในกลุ่มแพทย์

จากแพทย์ทงั้ หมด 60 คนทีต่ อบแบบสอบถาม ตาราง
ที่ 1 (table 1) สัดส่วนแพทย์ชายมากกว่าแพทย์หญิงเพียง
ร้อยละ 3 เป็นแพทย์ประจ�ำบ้าน อายุรแพทย์ และกุมาร
แพทย์ ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน อายุเฉลีย่ ของแพทย์ประมาณ
37 ปี มีประสบการณ์ท�ำงานเฉลี่ยประมาณ 10 ปี แพทย์
เกือบร้อยละ 95 ตอบว่าเคยได้รับความรู้เรื่องวัณโรคใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประมาณ 3 ใน 4 ของแพทย์
ได้รับการฝึกอบรมเรื่องวัณโรคเพิ่มเติมหลังจากจบการ
ศึกษาแพทยศาสตร์ และเกือบร้อยละ 80 ได้รบั ความรูเ้ รือ่ ง
วัณโรคจากการสอนในระหว่างการปฏิบตั งิ าน ประมาณร้อย
ละ 9 ตอบว่าตนเองหรือคนในครอบครัวเคยป่วยด้วย
วัณโรค ประมาณร้อยละ 7 ไม่เคยวินิจฉัยหรือรักษาผู้ป่วย
วัณโรค ในขณะที่เกือบร้อยละ 40 เคยรักษาดูแลผู้ป่วย
วัณโรคมากกว่า 20 ราย แพทย์มีคะแนนความรู้เฉลี่ยเรื่อง
วัณโรคดีพอสมควรคือ 78 จาก 100 คะแนน ความรูท้ แี่ พทย์
ส่วนใหญ่ขาดเพราะตอบผิดมากที่สุดคือ ความรู้เกี่ยวกับ
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Table 1 General characteristics, knowledge, attitudes and experiences regarding tuberculosis contact investigation
of doctors
Characteristics
n=60 (%)
Male
32 (53.3)
Mean and median age (Range 25-60 years, SD = 9.7)
37.1 and 37 years
Specialty of doctors
Resident doctor
18 (30.0)
Internist
23 (38.3)
Pediatrician
19 (31.7)
Work experiences (years) after graduation (Range 1-29 years, SD = 8.5)
11.8 and 10 years
Studying tuberculosis in medical school? Yes
56 (94.9)
Attending tuberculosis training after graduation? Yes
44 (73.3)
Learning about TB from supervisor or during ward rounds? Yes
46 (78.0)
Mean and median scores on TB knowledge (full score 100 points)
73.8 and 73.5
(Range 56.5-91, SD = 8.5)
Mean and median TB stigma scores (16 points)
8.5 and 8
(Range 4-14, SD = 2.0)		
Having a self-history or a history of TB in family? Yes
5 (8.9)
Having experiences of diagnosis and care for smear-positive TB patients?
No experiences
4 (7.4)
Yes, 1–10 patients
22 (40.8)
Yes, 11–20 patients
7 (13.0)
Yes, more than 20 patients
21 (38.9)

การส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรค รองลงมาคือความรู้เกี่ยวกับวิธี
การแพร่กระจายของวัณโรค คะแนนเฉลี่ยระดับการตีตรา
เกี่ยวกับวัณโรคคือปานกลาง เกือบร้อยละ 20 ของแพทย์
เห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าหากเลือกได้ก็อยากหลีก
เลี่ยงการท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค ระดับคะแนนเฉลี่ย
การปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส�ำรวจวัณโรคในผู้สัมผัส อยู่ใน
ระดับปานกลาง (11 จาก 18 คะแนน) ส�ำหรับปัจจัยที่มีผล
ต่อการปฏิบัติการส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรคอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติในกลุ่มแพทย์นั้น จากการวิเคราะห์ โดยใช้ Oneway Anova และ Kruskal-Wallis test (ดังปรากฏใน
ตารางที่ 2) ได้แก่ เพศ (p = 0.03) และสาขาเชี่ยวชาญของ
แพทย์ (p = 0.001) อีกทัง้ เมือ่ วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

พบว่าแพทย์ที่เป็นเพศหญิงมีการท�ำการส�ำรวจผู้สัมผัส
วัณโรค (CI) มากกว่าเพศชาย 2.07 คะแนน (95%CI 0.21,
3.92) และแพทย์ในกลุ่มอายุรแพทย์มีการท�ำ CI น้อยกว่า
แพทย์ประจ�ำบ้าน 3.82 คะแนน (95%CI -6.04, -1.60)
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ส่วนแพทย์ในกลุ่มกุมารแพทย์มี
การท�ำ CI น้ อ ยกว่ า แพทย์ ป ระจ�ำบ้ า น 0.17 คะแนน
(95%CI -2.51, 2.17) แต่ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ความรู้ การตีตรา และการปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับการส�ำรวจ
ผู้สัมผัสวัณโรคในกลุ่มพยาบาล

พยาบาลเกื อ บทั้ ง หมดเป็ น เพศหญิ ง อายุ เ ฉลี่ ย
ประมาณ 29-30 ปี เป็นพยาบาลแผนกอายุรกรรมเกือบ
ร้อยละ 70 มีประสบการณ์การท�ำงานเฉลี่ยประมาณ 6 ปี
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Table 2 Factors associating with practicing contact investigation of doctors (full score = 18 points) using one-way
ANOVA and Kruskal-Wallis Analysis (non-parametric test)
Characteristics

n (%)

Gender
Male
Female
Age (years)
20-30
31-50
>50
Specialty of doctors
Resident
Internist
Pediatrician
Work experiences (years) after graduation
0-9 years
>=10 years
Studying tuberculosis in medical school
No
Yes
Attending tuberculosis training after graduation
No
Yes
Learning about TB from supervisor or during ward rounds
No
Yes
Knowledge scores (100 points)
<70
70-80
>80
Stigma score (16 points)
<8
>=8
Having a self-history or a history of TB in family
Never
Yes

n=56
29 (51.8)
27 (48.2)
n=56
21 (37.5)
29 (51.8)
6 (10.7)
n=56
18 (32.1)
21 (37.5)
17 (30.4)
n=55
25 (45.5)
30 (54.5)
n=55
3 (5.5)
52 (94.5)
n=56
14 (25.0)
42 (75.0)
n=55
10 (18.2)
45 (81.8)
n=55
16 (29.1)
23 (41.8)
16 (29.1)
n=52
13 (25.0)
39 (75.0)
n=56
51 (91.1)
5 (8.9)

Note : * One-way ANOVA
** Kruskal-Wallis Analysis
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Means scores of CI

SD

p-value

9.4
11.8

4.1
3.6

0.03*

11.3
9.8
11.8

4.2
0.33*
3.8
4.0		

12.1
8.1
12.0

3.6
3.9
3.0

11.0
10.0

4.0
0.35*
3.9		

13.0
10.5

1.7
0.23**
4.1		

10.6
10.6

4.4
0.98*
3.9		

9.1
11.0

4.5
0.19*
3.9		

9.4
10.9
11.1

3.9
0.44*
3.9
4.3		

11.6
10.4

3.5
0.35*
4.2		

10.4
12.8

3.9
4.3

0.001*

0.20*
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มากกว่ า ร้ อ ยละ 95 เคยเรี ย นเรื่ อ งวั ณ โรคในหลั ก สู ต ร
พยาบาล แต่มีเพียงประมาณ 1 ใน 3 เท่านั้นที่เคยเข้ารับ
การอบรมเรื่ อ งวั ณ โรคหลั ง จากจบการศึ ก ษาพยาบาล
มากกว่าร้อยละ 65 ได้รับความรู้เรื่องวัณโรคจากการสอน
ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือนิเทศงาน เกือบร้อยละ 8
ตอบว่าตนเองหรือคนในครอบครัวเคยป่วยด้วยวัณโรค
ประมาณร้อยละ 7 ของพยาบาลไม่เคยให้การพยาบาลผู้
ป่วยวัณโรค ในขณะที่ร้อยละ 44 เคยให้การพยาบาลดูแล
ผู้ป่วยวัณโรคมากกว่า 20 ราย พยาบาลมีคะแนนความรู้
เฉลี่ยเรื่องวัณโรคค่อนข้างต�่ำคือ 59.9 คะแนนจาก 100
คะแนน ความรู้ที่พยาบาลส่วนใหญ่ขาดเพราะตอบผิดมาก
ทีส่ ดุ คือความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารป้องกันวัณโรคให้แก่เด็กอายุ
ต�่ำกว่า 5 ขวบที่อยู่บ้านเดียวกับผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะ
บวก ความรูท้ พี่ ยาบาลขาดรองลงมาคือการป้องกันการแพร่
เชื้ อ วั ณ โรคและลั ก ษณะของการส�ำรวจผู ้ สั ม ผั ส วั ณ โรค
คะแนนเฉลี่ยระดับการตีตราเกี่ยวกับวัณโรคค่อนข้างต�่ำ
(คือ 7 จาก 16 คะแนน) เพียงร้อยละ 14 ของพยาบาล เห็น
ด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าหากเลือกได้ อยากหลีกเลี่ยง
การท�ำงานเกี่ยวข้องกับวัณโรค ระดับคะแนนเฉลี่ยการ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส�ำรวจวัณโรคในผู้สัมผัส อยู่ในระดับ
ค่อนข้างตำ�่ (คือ 9 จาก 18 คะแนน) จากการวิเคราะห์ โดย
ใช้ One-way Anova และ Kruskal-Wallis test พบว่า
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การส�ำรวจผู ้ สั ม ผั ส
วั ณ โรคอย่ า งมี นั ย ส�ำคั ญ ทางสถิ ติ ใ นกลุ ่ ม พยาบาล (ดั ง
ปรากฏในตารางที่ 4) ได้แก่ อายุ (p = 0.02) ระยะเวลา
ท�ำงานในวิชาชีพ (p = 0.001) การได้รับการอบรมเรื่อง
วัณโรคหลังเรียนจบ (p < 0.001) การได้รับความรู้ระหว่าง
ปฏิบัติงาน (p = 0.01) และระดับการตีตรา (p = 0.02) แต่
เมือ่ ท�ำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน พบว่า
เมือ่ ประสบการณ์การท�ำงานในวิชาชีพหลังเรียนจบเพิม่ ขึน้
1 ปี จะมีปฏิบัติการส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรคเพิ่มขึ้น 0.09
คะแนน (95%CI 0.01, 0.17) การได้รับข้อมูลและความรู้
เกีย่ วกับวัณโรคจากการอบรมหลังจากเรียนจบของพยาบาล
ท�ำให้มปี ฏิบตั กิ ารส�ำรวจผูส้ มั ผัสฯ มากกว่าพยาบาลทีไ่ ม่ได้

รับ 2.52 คะแนน (95%CI 0.99, 4.05) อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ
ส�ำหรับอุปสรรคส�ำคัญทีแ่ พทย์คดิ ว่าท�ำให้การส�ำรวจ
ผูส้ มั ผัสวัณโรคมีความครอบคลุมต�ำ่ ก็คอื แพทย์ขาดความรู้
และไม่เห็นความส�ำคัญในเรือ่ งการส�ำรวจผูส้ มั ผัสวัณโรค จึง
ไม่แนะน�ำแก่ผู้ป่วย ในขณะที่พยาบาลส่วนใหญ่คิดว่า
อุปสรรคคือ ผู้ป่วยวัณโรคไม่กล้าบอกข้อมูลแก่ผู้สัมผัส
เพราะกลัวคนรู้และรังเกียจ
ผลการสนทนากลุ่ม

ผูร้ ว่ มสนทนากลุม่ มีอายุระหว่าง 28–42 ปี เป็นแพทย์
และพยาบาลที่มีลักษณะงานที่ต้องพบผู้ป่วยเป็นประจ�ำ ผู้
ร่วมสนทนา 2 ราย มีอาการป่วยเป็นวัณโรคปอดในขณะตัง้
ครรภ์ ในขณะที่อีก 2 ราย ไม่มีอาการป่วยใดๆ ทั้งสิ้น ราย
หนึ่ ง คล�ำเจอก้ อ นที่ ค อ และอี ก รายหนึ่ ง ผู ้ ร ่ ว มงาน
คะยั้นคะยอให้ตรวจเอ็กซเรย์ปอด เมื่อตรวจพบว่ามีแผล
โพรงในปอดจึงตกใจและช็อกมาก เพราะร่างกายแข็งแรงดี
ไม่มอี าการของวัณโรค แพทย์ทงั้ 2 ราย ไม่เคยตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี เพราะมั่นใจว่าตนเองสุขภาพแข็งแรงดี ผู้ร่วม
สนทนาสองรายที่ตรวจพบวัณโรคระหว่างตั้งครรภ์ พบว่า
รายหนึ่งเอ็กซเรย์ปอดเป็นประจ�ำ แต่พอตั้งครรภ์ก็ไม่ได้
ตรวจ อีกรายหนึ่งไม่เคยตรวจสุขภาพประจ�ำปีไม่ว่าจะตั้ง
ครรภ์หรือไม่ การป่วยครัง้ นีท้ �ำให้แพทย์ผนู้ เี้ ปลีย่ นความคิด
ไปมากเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจ�ำปีว่ามีความส�ำคัญ
มากส�ำหรับแพทย์ ผูร้ ว่ มสนทนาทีเ่ ป็นพยาบาลให้ความเห็น
ว่า ฝ่ายการพยาบาลมีอาสาสมัครอาชีวอนามัยตามหอ
ผูป้ ว่ ยต่างๆ ทีค่ อยกระตุน้ ให้เพือ่ นพยาบาลไปตรวจสุขภาพ
ในขณะที่แพทย์ไม่มีระบบดังกล่าว
“ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นบุคลากรอื่น เขาจะมี schedule
เนาะ ของแพทย์เนียะจะไม่คอ่ ยมี เพราะว่าแพทย์แต่ละคน
จะคิดว่า ฉันเป็นหมอ ฉันสามารถดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องมา
ตรวจ ฉัน diag ตัวเองได้ รักษาตัวเองได้”(แพทย์1)
ผู้ร่วมสนทนาทุกราย คิดว่าติดวัณโรคมาจากการ
ท�ำงานในโรงพยาบาล เพราะมีผปู้ ว่ ยวัณโรคเป็นจ�ำนวนมาก
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การตีตราทางสังคมโดยตนเองและโดยผู้อน
ื่

หอผู้ป่วยบางหอไม่มีห้องแยกโรค ทั่วทั้งโรงพยาบาลมีห้อง
ควบคุมการติดเชื้อที่มีความดันอากาศเป็นลบ (negative
air pressure) เพียง 2 ห้อง จึงไม่พอเพียงกับจ�ำนวนผู้ป่วย
อีกทัง้ ยังช�ำรุดบ่อย การซ่อมบ�ำรุงก็ยากและใช้เวลานานมาก
การที่ห้องแยกโรคไม่เพียงพอ ผู้ป่วยวัณโรคเสมหะบวก จึง
ต้ อ งนอนรั ก ษาตั ว ปะปนอยู ่ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยอื่ น ส่ ว นการใช้
หน้ากาก N-95 เป็นเรื่องปฏิบัติยาก เพราะสภาพอากาศ
ร้อนท�ำให้หายใจไม่ออก เนื่องจากการให้การพยาบาลนั้น
กระท�ำในห้องที่มีสภาพปกติ
“คนไข้ TB เยอะกว่าห้อง คือห้องไม่พอแม้กระทั่ง
คนไข้ที่ใส่ Tube ที่เจอ เสมหะ 3+ ก็อยู่กลาง Ward ค่ะ”
(พยาบาล 1 และสนับสนุนโดยแพทย์ 1 และแพทย์ 2)

ผูร้ ว่ มสนทนาจาก 3 ใน 4 รายไม่ได้รสู้ กึ ตกใจหรือวิตก
กังวลเมือ่ ทราบผลว่าเป็นวัณโรค เพราะรูต้ วั ว่ามีความเสีย่ ง
ต่อการติดวัณโรคสูงอยู่แล้ว ผู้ร่วมสนทนาเพียงรายเดียวที่
เป็นแพทย์ทรี่ สู้ กึ มีอาการจิตตกและร้องไห้ ปิดความลับเรือ่ ง
วั ณ โรค ไม่ บ อกแม้ ก ระทั่ ง คนในครอบครั ว ส�ำหรั บ โรง
พยาบาลที่ศึกษาในครั้งนี้ แพทย์คลินิกวัณโรคจะสั่งให้
บุคลากรโรงพยาบาลที่เป็นวัณโรคปอด หยุดพักปฏิบัติงาน
เป็นเวลา 2 สัปดาห์ในช่วงแรกที่เริ่มรักษา ดังนั้นแพทย์ผู้นี้
จึงเดินทางไปชายทะเลทางภาคใต้ เพือ่ ปรับสภาพจิตใจ โดย
ระหว่างเดินทางโดยเครือ่ งบิน ได้สวมหน้ากากอนามัย และ
สวมทับด้วยหน้ากากพิเศษ N-95 เป็นสองชั้น เพื่อป้องกัน
การแพร่เชื้อวัณโรคไปสู่ผู้โดยสารอื่น

Table 3 General characteristics, knowledge, attitudes and experiences regarding tuberculosis contact investigation
of nurses
Characteristics

n=178 (%)

Male
2 (1.1)
Mean and median age (Range 21-60 years, SD = 8.6)
31.9 and 29 years
Department
Internal Medicine
124 (69.7)
Pediatrics
54 (30.3)
Mean and median of work experiences (years) after graduation (Range 0.7-40 years, SD = 8.8) 9.5 and 6 years
Studying tuberculosis in nursing school? Yes
168 (95.5)
Attending tuberculosis training after graduation? Yes
57 (34.3)
Learning about TB from supervisor or during ward rounds? Yes
108 (65.9)
Mean and median scores on TB knowledge (full score 100 points)
59.9 and 58.8
(Range 39.6-81.2, SD = 8.9)
Mean and median TB stigma scores (16 points)
7.3 and 7
(Range 4-14, SD = 2.0)		
Having a self-history or a history of TB in family? Yes
14 (7.9)
Having experiences of diagnosis and care for smear-positive TB patients?
No experiences
13 (7.4)
Yes, 1–10 patients
64 (36.6)
Yes, 11–20 patients
21 (12.0)
Yes, more than 20 patients
77 (44.0)
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Table 4 Factors associating with practicing contact investigation of nurses (full score = 18 points) using one-way
ANOVA and Kruskal-Wallis Analysis (non-parametric test)
Characteristics

n (%)

Gender
n=174
Male
2 (1.2)
Female
172 (98.8)
Age (years)
n=174
20-30
115 (66.1)
31–50
50 (28.7)
>50
9 (5.2)
Department
n=174
Internal Medicine
122 (70.5)
Pediatrics
52 (29.5)
Work experiences (years) after graduation
n=173
0–9 years
118 (68.2)
>=10 years
55 (31.8)
Studying tuberculosis in nursing school
n=174
No
8 (4.6)
Yes
166 (95.4)
Attending tuberculosis training after graduation
n=164
No
107 (65.2)
Yes
57 (34.8)
Learning about TB from supervisor or during ward rounds n=162
No
54 (33.3)
Yes
108 (66.7)
Knowledge scores (100 points)
n=171
<70
141 (82.5)
70-80
26 (15.2)
> 80
4 (2.3)
Stigma score (16 points)
n=164
<8
86 (52.4)
>=8
78 (47.6)
Having a self-history or a history of TB in family
n=175
Never
162 (92.6)
Yes
13 (7.4)
Note : * One-way ANOVA
** Kruskal-Wallis Analysis
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Means scores of CI

SD

p-value

7.0
9.2

0.0
4.5

0.50*

8.5
10.5
10.7

4.3
4.8
4.3

0.02*

8.9
9.8

4.0
5.5

0.35**

8.4
10.8

4.3
0.001*
4.6		

10.4
9.1

4.0
4.5

0.44*

8.1
11.3

4.2
4.7

<0.001*

7.9
9.8

4.1
4.7

0.01*

9.0
10.2
10.8

4.5
4.9
2.2

0.39**

9.8
8.2

4.2
4.5

0.02*

9.0
10.9

4.5
3.7

0.14*
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Table 5 Factors associating with practicing contact investigation of doctors and nurses using stepwise multiple regression analysis (full score = 18)
Characteristics

b

Doctor		
p-value

b

Nurse

p-value

Female
2.07
0.03
		
Internist
-3.82
0.001
		
Pediatrician
-0.17
0.883			
Work experiences (years) after graduation			
0.09
0.038
Attending tuberculosis training after graduation			
2.52
0.001
Constant
11.08
<0.001
7.46
<0.001
2
R
0.297
p <0.001
0.13
p <0.001

ตรวจโรคอะไร แม่เราก็จะบอกเราตลอด ใส่ mask รึป่าว
ใส่ถงุ มือรึปา่ ว เราก็เลยไม่อยากจะบอกให้แม่ เพราะกลัวว่า
แม่จะกังวล” (แพทย์)

ผู้ร่วมสนทนาทุกรายกล่าวว่า ไม่มีเพื่อนร่วมงานผู้ใด
แสดงความรังเกียจ แพทย์ผทู้ รี่ สู้ กึ เศร้ารุนแรงเพียงรายเดียว
ทีค่ ดิ ว่าคนอืน่ น่าจะรังเกียจ ตนเองจะพยายามอยูห่ า่ งๆ จาก
ผู้ป่วยเวลาตรวจรักษา และถึงแม้ว่าแพทย์ผู้นี้จะเก็บเรื่อง
การป่วยเป็นวัณโรคไว้เป็นความลับ แต่เพื่อนร่วมงานก็รู้
บางคนเข้ามากอด และพูดให้ก�ำลังใจในการรักษา ผู้ร่วม
สนทนาอีกรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า มีเพื่อนนอกวงการแพทย์
คนหนึ่งมีท่าทีเปลี่ยนไป ไม่พยายามเข้าใกล้ผู้ป่วยเพราะ
กลัวติดโรค แต่เมือ่ อธิบายให้เข้าใจว่าวัณโรคต่อมน�ำ้ เหลือง
เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ เพื่อนก็ไม่รังเกียจอีกต่อไป

การส�ำรวจผูส
้ ม
ั ผัสวัณโรคทีเ่ ป็นเพือ่ นร่วมงานในโรง
พยาบาล

ผู้ร่วมสนทนาทุกราย (ยกเว้นแพทย์ที่ท�ำใจไม่ได้) ได้
แจ้งเพื่อนร่วมงานทันทีที่รู้ว่าป่วยเป็นวัณโรค แพทย์ราย
หนึง่ แจ้งเพราะเกรงว่าเพือ่ นแพทย์จะมาเยีย่ มและจะติดโรค
จากตน ไม่มแี พทย์หรือพยาบาลคนใดแจ้งเพือ่ ให้เพือ่ นร่วม
งานมารับการตรวจวัณโรคในฐานะของผู้สัมผัสโรค ถึงแม้
แพทย์รายหนึง่ ไม่เปิดเผยข้อมูลแต่เพือ่ นร่วมงานก็ทราบทุก
คน แต่ไม่มกี ารขอคัดกรองวัณโรคในฐานะผูส้ มั ผัส เนือ่ งจาก
เพือ่ นร่วมงานเหล่านีเ้ พิง่ ผ่านการตรวจสุขภาพประจ�ำปีและ
เอกซเรย์ปอดในเวลาใกล้เคียงกับที่แพทย์รายนี้ตรวจพบ
วัณโรค

การส� ำ รวจผู ้ สั ม ผัสวัณโรคในบ้านของแพทย์ แ ละ
พยาบาลทีป
่ ่วยเป็นวัณโรค

แพทย์และพยาบาลทุกราย ยกเว้นพยาบาลที่เป็น
วัณโรคต่อมน�้ำเหลือง บอกกับคนในบ้านทุกรายให้มารับ
การตรวจคัดกรองวัณโรค ซึ่งไม่พบผู้ติดเชื้อฯ ในทุกๆ บ้าน
ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามแพทย์รายหนึ่งซึ่งเกิดภาวะช็อก
และร้องไห้เสียใจที่ป่วยเป็นวัณโรค ให้ข้อมูลว่า ตนปิดบัง
ข้อมูลกับคนในบ้านอยู่นาน 2 สัปดาห์ เนื่องจากเกรงว่า
มารดาจะวิตกกังวล เพราะมารดาเองก็กลัววัณโรค และคอย
เตือนบุตรทีเ่ ป็นแพทย์เสมอว่าให้ระวังติดวัณโรคจากผูป้ ว่ ย
“คือเราจะเล่าให้แม่ฟังตลอดไงว่าเราท�ำงานอะไร

วิจารณ์
การวิจัยนี้มีข้อเด่นคือ สามารถเก็บแบบสอบถามคืน
ได้ ค รบ 100% เนื่ อ งจากมี ก ารกระจายและติ ด ตาม
แบบสอบถามผ่านหัวหน้าพยาบาลหอผูป้ ว่ ยและเลขานุการ
แผนก โดยนักวิจัย (ผู้เขียน 1) ได้ไปชี้แจงด้วยวาจาทุกหอ
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ผู้ป่วย และในการพิมพ์แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้เลือกใช้
กระดาษสี เพือ่ ให้สงั เกตได้งา่ ย จึงอาจมีสว่ นช่วยกระตุน้ ให้
มีการตอบแบบสอบถาม(12) และเนือ่ งจากเป็นแบบสอบถาม
นิรนาม ท�ำให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิด
เห็นได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะหัวข้อที่อ่อนไหวเกี่ยวกับการ
ตีตรา นอกจากนีก้ ารเก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุม่ ด�ำเนิน
การโดยนักวิจัยภายนอก ท�ำให้บุคลากรของโรงพยาบาล
สามารถแสดงทัศนคติได้อย่างเปิดเผย อย่างไรก็ตาม การ
ศึกษานี้มีข้อจ�ำกัดคือ ไม่ได้เก็บข้อมูลจากแพทย์แผนก
ศัลยกรรม และแผนกอืน่ ซึง่ มีการวินจิ ฉัยวัณโรคบ้างในบาง
ครั้ง
การวิจัยครั้งนี้ พบว่าแพทย์ผู้หญิงปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ส�ำรวจวัณโรคในผูส้ มั ผัสมากกว่าแพทย์ผชู้ ายสอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศที่รายงานว่าเพศของแพทย์มีความ
สัมพันธ์กับคุณภาพการให้บริการและผลลัพธ์ทางสุขภาพ
ของผู้ป่วย แพทย์ผู้หญิงปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการรักษา
และปฏิบตั ติ ามหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว่าแพทย์ผชู้ าย(13)
ผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ที่ รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่รักษากับแพทย์ผู้หญิง มีอัตราการเสียชีวิต
และอัตราการเข้ารักษาซ�้ำน้อยกว่าผู้ป่วยที่รักษากับแพทย์
ผู้ชายอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(14) ส่วนผลการศึกษาที่พบ
ว่าแพทย์ประจ�ำบ้าน ปฏิบตั เิ กีย่ วกับการส�ำรวจวัณโรคในผู้
สั ม ผั ส มากกว่ า แพทย์ เ ฉพาะทางอายุ ร กรรมและกุ ม าร
เวชกรรมนั้น ถึงแม้แพทย์เฉพาะทางทุกสาขาจะมีบทบาท
ในการวินจิ ฉัยและรักษาวัณโรค แต่สว่ นใหญ่มกั จะส่งต่อให้
อายุรแพทย์โรคระบบหายใจหรือแพทย์โรคติดเชื้อเป็นผู้
ดูแลแทน มากกว่าจะรักษาและแนะน�ำผู้ป่วยด้วยตัวเอง
ต่างกับแพทย์ประจ�ำบ้าน ซึ่งยังมีสถานะคล้ายนักเรียน
แพทย์ มี ค วามตื่ น ตั ว ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ โรค
ปฏิบตั ติ นตามมาตรฐานวิชาการแพทย์ ใช้เวลาในการตรวจ
รักษา ให้ค�ำแนะน�ำผู้ป่วยมากกว่าแพทย์เฉพาะทาง และมี
การประเมินความรูแ้ ละคุณภาพการปฏิบตั งิ านค่อนข้างเข้ม
งวด เช่น การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระเบียนก็จะมีความ
สมบูรณ์มากกว่า เนือ่ งจากเป็นคะแนนภาคปฏิบตั อิ ย่างหนึง่

คล้ายกับผลการศึกษาที่ประเทศอิตาลี (15) ที่รายงานว่า
แพทย์ประจ�ำบ้านมีคะแนนความรู้วัณโรคสูงสุด และการ
ศึกษาอื่น(16) ก็คล้ายกับการศึกษาครั้งนี้
ไม่เพียงแต่ประชาชนทัว่ ไปทีร่ งั เกียจวัณโรค การศึกษา
นี้พบว่าเกือบร้อยละ 20 ของแพทย์อยากหลีกเลี่ยงการ
ท�ำงานกั บ ผู ้ ป ่ ว ยวั ณ โรค แต่ ก็ ยั ง น้ อ ยกว่ า การศึ ก ษาที่
ประเทศอินเดีย ซึง่ รายงานว่าแพทย์ประจ�ำบ้านร้อยละ 51
อยากหลีกเลี่ยงงานที่เกี่ยวกับผู้ป่วยวัณโรค แต่การอบรม
เรือ่ งวัณโรคและการจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเพือ่ ให้
แพทย์ปลอดภัยจากการติดต่อของโรค ก็สามารถเปลี่ยน
ทัศนคติของแพทย์ที่มีต่อผู้ป่วยวัณโรคได้มาก(17) มาตรการ
ในการลดการตีตราวัณโรคในบุคลากร จึงจ�ำเป็นต้องให้ทั้ง
ความรูท้ ถี่ กู ต้องในการป้องกันและการจัดสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานให้บคุ ลากรปลอดภัย และนอกจากการฝึกอบรม
แล้วการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องหรือการนิเทศงานในขณะ
ปฏิ บั ติ ง าน ก็ มี ค วามจ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในงานวั ณ โรค (18)
พยาบาลที่ได้รับการอบรมเรื่องวัณโรคหลังจากส�ำเร็จการ
ศึกษาพยาบาลและพยาบาลทีไ่ ด้รบั ความรูจ้ ากแพทย์ขณะ
ตรวจเยีย่ มในหอผูป้ ว่ ย จะมีความรูแ้ ละปฏิบตั กิ ารส�ำรวจผู้
สัมผัสวัณโรคมากกว่า มีการตีตราน้อยกว่า ดังนัน้ พยาบาล
ควรได้รับการอบรมเรื่องวัณโรคและควรได้รับความรู้เรื่อง
วัณโรคอย่างต่อเนื่องจากแพทย์ระหว่างการตรวจเยี่ยม
ผู้ป่วย เพราะอาจจะช่วยลดการตีตราและเพิ่มความครอบ
คลุมในการส�ำรวจผู้สัมผัสวัณโรค
การวิ จั ย ทั้ ง ในประเทศไทยและในต่ า งประเทศ
รายงานสอดคล้องกันว่า(19) บุคลากรทางการแพทย์มีความ
เสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชากร
ทั่วไป รายงานที่มีอยู่กล่าวถึงว่าบุคลากรมีความเสี่ยงได้รับ
เชื้อวัณโรคจากผู้ป่วย และจะต้องท�ำการป้องกันวัณโรคให้
แก่บุคลากร แต่ไม่มีการรายงานว่า แพทย์และพยาบาลที่
ป่วยเป็นวัณโรคมีโอกาสเป็นผู้แพร่วัณโรคให้แก่ผู้ป่วยที่มา
รับบริการทางการแพทย์ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามงานวิจัย
ครั้งนี้พบว่าแพทย์และพยาบาลที่ป่วยเป็นวัณโรคได้น�ำผู้ที่
มีโอกาสสัมผัสโรค (contact cases) ในครอบครัวมาตรวจ
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คัดกรองวัณโรคอย่างครบถ้วน และเกือบทุกรายมีการแจ้ง
ให้เพื่อนร่วมงานทราบทันที แต่ไม่มีการพิจารณาว่าผู้ป่วย
ทีต่ นดูแลก็เป็นผูส้ มั ผัสทีอ่ าจมีความเสีย่ งรับเชือ้ วัณโรคจาก
แพทย์และพยาบาลได้ การศึกษาทีป่ ระเทศเยอรมนี ซึง่ เป็น
ประเทศทีม่ อี บุ ตั กิ ารณ์วณ
ั โรคตำ�่ ไม่พบว่ามีการแพร่วณ
ั โรค
ในสถานบริการสาธารณสุขจากผู้ป่วยวัณโรคเสมหะลบมา
สู่บุคลากรทางการแพทย์ และโอกาสการแพร่เชื้อจะน้อย
มากหากบุคลากรสัมผัสผูป้ ว่ ยน้อยกว่า 40 ชัว่ โมง(20) ผลการ
ศึกษาครั้งนี้ตอกย�้ำความส�ำคัญเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ
และการคัดกรองวัณโรคประจ�ำปีในบุคลากรทางการแพทย์
โดยบุคลากรต้องท�ำความเข้าใจว่า การเอ็กซเรย์ปอดประจ�ำ
ปี มิใช่เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของแพทย์และพยาบาล
เท่านัน้ แต่ท�ำเพือ่ ป้องกันการแพร่วณ
ั โรคให้แก่ผปู้ ว่ ย เพือ่ น
ร่วมงาน และผู้อ่ืนในโรงพยาบาลด้วย บุคลากรที่ตั้งครรภ์
ควรได้รบั การตรวจคัดกรองวัณโรคหลังจากคลอดบุตร การ
ค้นพบวัณโรคแต่เนิ่นๆ ในบุคลากร จะช่วยตัดช่องทางการ
แพร่กระจายวัณโรคในสถานพยาบาลได้

สนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (ข้อตกลง เลข
ที่ สวรส. 60-033) ขอขอบพระคุณ ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่ง
รัศมี ผู้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรง ให้ค�ำ
แนะน�ำเรือ่ งแบบสอบถามและการวิเคราะห์ขอ้ มูล คุณจิรา
ภรณ์ วงใหญ่ ผู้ให้ค�ำแนะน�ำการวิเคราะห์และการเสนอ
ข้อมูลทางสถิติ และขอขอบพระคุณแพทย์ พยาบาล ที่ให้
ความร่วมมือตอบและส่งแบบสอบถามกลับครบทุกราย
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