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บทคัดย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขาดยาของผูป่้วยวณัโรครายใหม่ 
ท่ีข้ึนทะเบียนรักษาท่ีคลินิกวณัโรค สถาบนัโรคทรวงอกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2559 จ  านวน 210 ราย 
โดยการรวบรวมขอ้มูลจากแบบบนัทึกการลงขอ้มูลผูป่้วยวณัโรค (TB03) และเวชระเบียนผูป่้วย 
ประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วน คือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นการรักษา ขอ้มูลดา้นการบริการ ปัจจยัท่ี
สัมพนัธ์กบัการขาดยาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแสดงจ านวนความถ่ี ร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจยั
ความสัมพันธ์กับการการขาดยาของผู ้ป่วยวณัโรครายใหม่ด้วยสถิติ  Chi-square โดยก าหนด 
ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวิจัยพบว่าผูป่้วยเป็นเพศชายร้อยละ  64.3 อายุอยู่ในช่วง 50-59 ปีร้อยละ 21.9
ภูมิล าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ 70 สถานภาพการสมรส สมรสแล้ว 
ร้อยละ 47.6 อาชีพรับจา้ง ร้อยละ 42.4 สิทธิการรักษาช าระเงินเองร้อยละ 67.6 ไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 
49.7 ไม่ด่ืมแอลกอฮอล์ร้อยละ 53.1 ไม่มีประวติัการสัมผสัวณัโรคร้อยละ 67.2 ร้อยละ 61.4 มีอาการ
ไม่พึงประสงค์จากการรับประทานยา อาการไม่พึงประสงค์ท่ีพบมากท่ีสุดคือผื่นคนั ร้อยละ 41.9 
รับประทานยาเองร้อยละ 68.6 ได้รับการติดตามเม่ือไม่มาตรงนัดทางโทรศพัท์ร้อยละ 59.5 ทาง
จดหมายร้อยละ 57.1 ระยะเวลาในการขาดยาระยะเขม้ข้นได้รับยาเฉล่ีย 1.9 เดือน ระยะต่อเน่ือง
ไดรั้บยาเฉล่ีย 4.7 เดือน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการขาดยาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ เพศ (p = 0.002) 
สถานภาพ (p = 0.033) การสูบบุหร่ี การด่ืมแอลกอฮอล์ การสัมผสัวณัโรค อาการไม่พึงประสงค ์
การติดตามทางโทรศพัทแ์ละทางจดหมาย (p < 0.001)  การรับประทานยาแบบมีพี่เล้ียง  (p = 0.015) 
และผูใ้หค้วามรู้ก่อนเร่ิมยา (p = 0.039)  

ดงันั้น เพศ สถานภาพ การสูบบุหร่ี การด่ืมแอลกอฮอล์ การสัมผสัวณัโรค อาการไม่พึง
ประสงค์ การติดตามทางโทรศพัท์และจดหมาย การรับประทานยาแบบมีพี่เล้ียง และผูใ้ห้ความรู้
ก่อนเร่ิมยาเป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการขาดยาของผูป่้วยวณัโรครายใหม่  สถาบนัโรคทรวงอก 
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Abstracts 

 Objective of this study was to study the factors associated to treatment default of New 

tuberculosis patients who were registered at Central Chest Institute of Thailand form 2012 – 2016. 

There were 210 tuberculosis patients enrolled into the study. Data was collected from tuberculosis 

registration records (TB03) and medical record with composed of 3 factors, personal demographic 

data, treatment details and health services. Descriptive statistics was used for frequency 

percentage and analysis of factors associated to default of new tuberculosis patients by Chi-square 

significant at p-value =0.05 

The result of 210 patients enrolled into this study male 64.3%, age range in 50-59 year. 

21.9%, address in Bangkok and surrounding area 70% patients were under health security scheme 

67.6%. No smoking 49.7%, no alcoholic 53.1% no contacts tuberculosis 67.2% adverse drug 

reaction 61.4% the most symptom is skin rash 41.9%. Take medication by themself 68.6%. 

Calling when loss follow up 59.5% by post 57.1% .Time to get drug in intensive phase 1.9 month, 

continuous phase 4.7 month. Factors associated with default were sex (p = 0.005), status 

(p=0.033) smoking, alcoholic, contacts tuberculosis, adverse drug reaction (p<0.001). Existing 

system of monitoring by phone and post, DOT (p=0.015), educator (p=0.039). So sex, status 

smoking, alcohol, contacts tuberculosis, adverse drug reaction, DOT, educator were the factors 

associated default  
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