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Abstract 

 Tuberculosis (TB) has been the most common cause of morbidity and 

mortality among HIV infected persons in Thailand. This study aimed to 

determine factors associated with mortality among HIV-infected TB 

patients in Tak Province, 2011 – 2013. Medical records of HIV-infected TB 

patients registered in public hospitals in Tak Province between 1 October 

2010 and 30 September 2013 were reviewed. There were 258 patients, of 

whom 174 (67.4%) were male. The mean age of the patients was 37.9years, 

with a range of 15-74 years. About 62.0% of them were Thai. Of the 258 

patients, 44.2% had sputum-positive TB, 30.2% had sputum-negative TB 

and 30.2% had extra-pulmonary TB. About half (54.7%) of the patients 

received chemoprophylaxis for opportunistic infection. Treatment outcomes 

of the study patients were success (66.3%), death (25.2%), default (6.9%) 

and failure (1.6%). Factors associated with mortality among the patients 
were CD4 ≤ 350 cells/mm.3 (adjusted odds ratio = 9.5; 95% CI = 1.2, 75.4) 

and no antiretroviral therapy (adjusted odds ratio= 3.9; 95% CI = 1.8, 8.3). 

This study indicated the importance of appropriate treatment of HIV-

infected TB patients, particularly antiretroviral therapy, in order to reduce 

mortality in these patients. 

Key words: Tuberculosis, death, HIV infection, Tak Province 

 วณัโรคเป็นสาเหตขุองการเจ็บป่วยและการเสยีชวีติสงูสดุใน
ผูป่้วยตดิเชือ้เอชไอวใีนประเทศไทย จังหวดัตากเป็นจังหวดัหนึง่ทีม่ี
ความหลากหลายทางชาตพัินธุ ์พืน้ทีบ่างสว่นเป็นพืน้ทีส่งูและ
บางสว่นตดิกบัชายแดนไทย-พมา่ ท าใหย้ังมปัีญหาในการป้องกนั
และควบคมุวัณโรคทัง้ในชาวไทยและชาวตา่งชาต ิ
 จากการศกึษาสาเหตกุารเสยีชวีติของผูป่้วยวณัโรคเสมหะบวก
รายใหมท่ีข่ ึน้ทะเบยีนระหวา่ง 1 กค.54 ถงึ 30 มยิ.55 ในจังหวดั
ตาก พบวา่เสยีชวีติดว้ยวณัโรครอ้ยละ 45.4 ไมใ่ชว่ณัโรครอ้ยละ 
39.4 และเอดสร์อ้ยละ 15.2 ผลการด าเนนิงานผสมผสานงานวัณ
โรคและโรคเอดสข์องตากในปี 52-55 พบวา่การด าเนนิงานทีจ่ะท า
ใหผู้ป่้วยวณัโรคทีเ่ป็นเอดสแ์ลว้ไดรั้บตา้นไวรัสนัน้ยังท าไดไ้ม่
ครอบคลมุ ซึง่อาจเป็นปัจจัยหนึง่ทีท่ าใหผู้ป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอช
ไอวขีาดการรักษาและเสยีชวีติระหวา่งการรักษา สง่ผลใหก้าร
ด าเนนิงานควบคมุวณัโรคไมป่ระสบความส าเร็จ 

วตัถปุระสงคข์องการวจิยั 

 เพือ่ศกึษาปัจจัยทีม่ผีลต่อการเสยีชวีติของผูป่้วยวัณโรคทีต่ดิ
เชือ้เอชไอวี เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการจัดท าแนวทางดูแลรักษา
ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวขีองจังหวดัตากตอ่ไป 

วสัดแุละวธิกีาร 

 การศกึษาแบบพรรณนานี ้
ศกึษาขอ้มลูยอ้นหลังจากเวช
ระเบยีนผูป่้วยวณัโรคทกุประเภทที่
ไดข้ ึน้ทะเบยีนรักษาใน
โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดตาก
จากโปรแกรม Tuberculosis Care 
Management ตามภาพที ่1 

ภาพที ่1 ผูป่้วยวณัโรคในโรงพยาบาลของรฐัทีศ่กึษา จงัหวดัตาก 
ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2553 ถงึ 30 กนัยายน 2556 

 เครือ่งมอืในการวจัิย: แบบบันทกึขอ้มลูทีส่รา้งเอง ไดแ้ก ่
ขอ้มลูทั่วไป ขอ้มลูลกัษณะทางคลนิกิ ขอ้มลูผลการรักษาวัณโรค 
 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเร็จรปู น าเสนอเป็นคา่ความถี ่
คา่รอ้ยละ แบง่ระดับ CD4 2 ระดับ คอื≤ 350 เซลล/์ลบ.มม.และ    
> 350 เซลล/์ลบ.มม เปรยีบเทยีบขอ้มลูผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอช
ไอว ีระหวา่งกลุม่เสยีชวีติและกลุม่ทีไ่มเ่สยีชวีติดว้ยการทดสอบ   
chi-square และใชก้ารวเิคราะห ์multiple logistic regression เพือ่
หาปัจจัยทีม่ผีลตอ่การเสยีชวีติของผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี
ดว้ยการควบคมุปัจจัยอืน่ทีอ่าจเกีย่วขอ้ง น าเสนอดว้ยคา่ adjusted 
OR และ 95% confidence interval (CI) ของ OR โดยก าหนด
ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

ผลการศกึษา 

ตาราง 1 ขอ้มลูของผูป่้วยวณัโรคตดิเชือ้เอชไอวทีี่
เสยีชวีติ เปรยีบเทยีบกบักลุม่ทีไ่มเ่สยีชวีติ 

**แมบ่า้น นักเรยีน ในปกครอง สมณะ 

การตรวจ CD4 และการไดร้บัยาตา้นไวรสั ใน
ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีจงัหวดัตาก 
ตลุาคม 2553 – กนัยายน 2556 

ตัวเลขในวงเล็บ คอื คา่รอ้ยละ 

*เสยีชวีติกอ่น จ านวน 4 คน 

ตาราง 2 การไดร้บัยาตา้นไวรสัของผูป่้วยวณัโรค
ตดิเชือ้เอชไอวทีีเ่สยีชวีติและไมเ่สยีชวีติ จ าแนก
ตามระดบั CD4 

 ผูป่้วยวณัโรคทกุประเภททีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนรักษาตัง้แต ่1 ตลุาคม 
2553 ถงึ 30 กนัยายน 2556 ในโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดตาก 
รวมผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีศ่กึษา 258 คน เป็นเพศชาย    
รอ้ยละ 67.4 มอีายเุฉลีย่ 37.9 ปี (15-74 ปี) มสีญัชาตไิทยรอ้ยละ 
62.0 ส าหรับประเภทของวณัโรคพบวา่ เป็นวัณโรคเสมหะพบเชือ้   
รอ้ยละ 44.2 เป็นวณัโรคเสมหะไมพ่บเชือ้รอ้ยละ 30.2 และวัณโรค
นอกปอดรอ้ยละ 25.6 ผูป่้วยไดรั้บยาป้องกนัโรคตดิเชือ้ฉวยโอกาส 
รอ้ยละ 54.7 ผลการรักษาวณัโรคพบวา่หายหรอืรักษาครบรอ้ยละ 66.3 
ตายรอ้ยละ 25.2 ขาดยารอ้ยละ 6.9 และลม้เหลวรอ้ยละ 1.6  

  

 วณัโรคเป็นโรคตดิเชือ้ทีพ่บบอ่ยทีส่ดุในกลุม่ผูต้ดิเชือ้เอชไอวี
รวมทัง้เป็นสาเหตทุีส่ าคญัของการเสยีชวีติ ซึง่ถา้สามารถตรวจวนิจิฉัยได ้
ตัง้แตร่ะยะเริม่แรกและรักษาวณัโรคไดเ้ร็วก็จะชว่ยลดการเสยีชวีติลงได ้
กลุม่ผูป่้วยวณัโรคก็พบวา่การตดิเชือ้เอชไอวเีป็นโรครว่มทีพ่บบอ่ยทีส่ดุ 
จากการศกึษาในประเทศไทยทีผ่า่นมาพบการเสยีชวีติในผูป่้วยวณัโรคที่
ตดิเชือ้เอชไอในอตัรามคีวามแตกตา่งกนัมากตัง้แตร่อ้ยละ17-56 ทัง้นี้
ข ึน้กบัปัจจัยหลายอยา่ง เชน่ ลักษณะและอาการทางคลนิกิของผูป่้วย 
การไดรั้บยาตา้นไวรัสรว่มไดห้รอืไม ่
 จากการวเิคราะหด์ว้ย multiple logistic regression พบวา่ปัจจัยทีม่ี
ความสมัพันธก์บัการเสยีชวีติของผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีไดแ้ก ่
ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีม่รีะดบั CD4 ≤ 350 เซลล/์ลบ.มม ผูป่้วย
วณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่มไ่ดรั้บยาตา้นไวรัส ดังนัน้การไดรั้บยาตา้น
ไวรัสเป็นปัจจัยส าคญัอนัหนึง่ทีช่ว่ยลดอตัราการเสยีชวีติในกลุม่ผูป่้วย   
วัณโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี
 การศกึษานีพ้บวา่ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวมีอีตัราการเสยีชวีติ
รอ้ยละ 25.2 และการเสยีชวีติของผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวดีงักลา่ว
จะลดลงมากในกลุม่ผูป่้วยทีม่รีะดับ CD4 > 350 เซลล/์ลบ.มม. และกลุม่
ผูป่้วยไดรั้บยาตา้นไวรัส โดยถงึแมผู้ป่้วยจะมรีะดับ CD4 ≤350 เซลล/์
ลบ.มม.กต็าม ถา้ไดรั้บยาตา้นไวรัสก็สามารถลดอตัราการเสยีชวีติลงได ้
เชน่เดยีวกนั 
 ขอ้มลูทีไ่ดน้ าเสนอนีส้รปุไดว้า่ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัการ
เสยีชวีติของผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ีไดแ้ก ่ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้
เอชไอวทีีม่รีะดับ CD4 ≤ 350 เซลล/์ลบ.มม ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอช
ไอวทีีไ่มไ่ดรั้บยาตา้นไวรัส อกีทัง้พบวา่ ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี  
มอีตัราการเสยีชวีติรอ้ยละ 25.2 ดงันัน้ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการดแูลผูป่้วยทีด่ ีโดยเฉพาะการใหย้าตา้นไวรัส เพือ่
ป้องกนัปัญหาของการเสยีชวีติ 
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ปัจจัยทีม่คีวามสมัพันธก์บัการเสยีชวีติ
ของผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอว ี
ไดแ้ก ่ผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิเชือ้เอชไอวี
ทีม่รีะดับ CD4 ≤ 350 เซลล/์ลบ.มม 
(Adjusted odds ratio = 9.5;     
95% CI = 1.2,75.4) ผูป่้วยวณัโรค
ทีต่ดิเชือ้เอชไอวทีีไ่มไ่ดรั้บยาตา้น
ไวรัส (Adjusted odds ratio = 3.9; 
95% CI = 1.8, 8.3) 

ตาราง 3 Multiple logistic regression เพือ่หา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการเสยีชวีติ กบัระดบั CD4 
และการไดร้บัยาตา้นไวรสั ในผูป่้วยวณัโรคทีต่ดิ
เชือ้เอชไอว ี 


