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การศึกษายอนหลังระหวางกลุมศึกษากับกลุมควบคุม (Case-Control Studies)ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
เสี่ยงที่มีความสัมพันธกับโรคไวรัสตับซี ในหญิงวัยเจริญพันธุ ในโรงพยาบาล Bolan และโรงพยาบาล Sandeman เมืองโกวยตา
ประเทศปากีสถาน ในชวงเวลาระหวาง 1 ธันวาคม 2551 ถึง 28 กุมภาพันธ 2552 ประชากรที่ใชในการศึกษาเปนหญิงวัยเจริญพันธุ
จํานวน 316 คน มีอายุอยูในระหวาง 18 ถึง 40 ป โดยแยกเปนผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (HCV) จํานวน 158 คน และผู ไมติดเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซี (non-HCV) จํานวน 158 คน ปจจัยเสีย่ งที่ศึกษาประกอบดวย ปจจัยทางลักษณะประชากรและสังคม ปจจัยเสีย่ งที่
มีความเกี่ยวของในการไดรับการรักษาความเจ็บ ปวยในอดีต
และปจจัยเสี่ยงที่มีความเกี่ยวของกับประวัติการคลอด
โดยใช
แบบสอบถามมาตรฐานชนิดใชผูสัมภาษณแบบตัวตอตัว สถิติที่ใชในการศึกษาคือ จํานวนและรอ ยละ และการวิเคราะหการถดถอย
อยางงาย (Logistics Regressions) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95
การวิเคราะหความสัมพันธสองตัวแปรเปนการหาความสัมพันธของปจจัยทีเ่ กี่ยวของตอโรคไวรัสตับอักเสบซี และการ
วิเคราะหหาความสัมพันธแบบหลายตัวแปร การวิเคราะหความสัมพันธสองตัวแปร พบวา ประวัติการฉีดยา สถานที่ที่ไดรับการฉีด
ยา การอาศัยอยูในหลังคาเรือนเดียวกับผูปวยโรคดีซาน และผูที่เคยปวยเปนโรคดีซาน มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับ
การเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี แตไมพบวามีความสัมพันธกับรายได นอกจากนี้ยังพบวามีจํานวนตัวแปรที่ใชในการ
วิเคราะหความสัมพันธสองตัวแปร จํานวน 13 ตัวที่มีคา p-value นอยกวา 0.2 ที่นําไปวิเคราะหหาการถดถอยพหุคูณ (Multivariable
Logistic Model)
ในการวิเคราะหหาการถดถอยพหุคูณ พบวา การรับการฉีดยาจากการรักษาพยาบาลในรอบป และในรอบ 5 ป ที่ผานมา
การไดรับการฉีดยาจากการออกหนวยใหบริการ การรับการฉีดยาจากบุคลากรที่ไมใชแพทย และการอยูรวมกันกับผูปวยโรคดีซาน
มีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตพบวารายไดของครัวเรือน
และประวัติการผาตัดมีความสัมพันธในทิศทางลบกับการเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
เมื่อแยกวิเคราะหในแตละรูปแบบ พบวา การเปรียบเทียบตัวแปรที่เปนอิสระ 13 ตัวแปร ของสองโรงพยาบาล พบวา มีตัว
แปรเพียง 5 ตัวแปร ที่แตกตางกัน อยางมีความสําคัญทางสถิติ และพบวาอาชีพ และรายไดของครัวเรือนตอเดือนมีความสัมพันธใน
ทิศทางบวก สวนการพักอาศัย ประวัติการฉีดยาในรอบ 1 เดือน และรอบ 1 ปที่ผานมา พบวามีความสัมพันธในทิศทางลบเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางสองโรงพยาบาล
การศึกษาในครั้งนี้ทําการศึกษาเฉพาะในกลุมตัวอยางพิเศษในสองโรงพยาบาลเทานั้น ดังนั้นจึงมีความแตกตางกันในบาง
ตัวแปร หากพิจารณาตามความเปนจริงจะพบวา ปจจัยเสี่ยงที่พบไมสามารถใชเปนตัวแทนของปจจัยเสี่ยงทั้งหมดที่เปนสาเหตุของ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีไดในกลุมประชากรทั่วไป และของโรงพยาบาลในประเทศปากีสถานทั้งหมดได ยังพบวาประวัติการ
ไดรับการผาตัดมีความสัมพันธในทิศทางลบกับการติดเชื้อไวรัสอักเสบซีเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือความคาดหมาย ซี่งในกรณีนี้เกิดขึ้น
จากตัวแปรที่เปนตัวกอกวน(confounder) คือสถานะภาพทางสังคมของผูหญิง เชน ผูหญิงที่มีสถานภาพทางสังคมสูง มักจะมี
ประสบการณในการผาตัดมากกวาผูหญิงที่มีสถานภาพทางสังคมดอยกวา และนั่นก็เปนผลกระทบตัวแปรที่เปนตัวกอกวนในการ
ผาตัดครั้งตอ ๆ มาดังเชนการเพิ่มขึ้นของจํานวนครั้งในการฉีดยาและทําแผลโดยบุคลากรที่ไมไดมาตรฐานทั้งในสถานบริการและที่
บาน อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งตอไปมีความจําเปนที่จะตองแยกแยะปจจัยเสี่ยงโดยใชชมุ ชนเปนฐานในการศึกษาในหลาย ๆ
พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีความจําเปนที่จะอธิบายถึงปรากฎการณของความสัมพันธในทิศทางลบของประวัติการผาตัดและการเสี่ยงตอ
การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี
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This case-control study was conducted to asses the risk factors for hepatitis C virus
(HCV) infection among women of reproductive age at Bolan medical complex hospital
(BMCH) and Sandeman provincial hospital (SPH), both in Quetta, Pakistan, during 1
December 2008 to 28 February 2009. The study subjects were 316 females of reproductive
age (18 to 40 years), with cases HCV positive (158) and unmatched controls HCV negative
(158) by Enzyme-Linked ImmunoSorbent (ELISA) laboratory reports. The potential risk
factors considered were socio-demographic characteristics, past medical history, and
obstetrical history. The data were collected by standardized, interviewer-administered
questionnaires. Data were described with frequencies and percentages, and analyzed with
logistic regression analysis, which gave odds ratios, 95% confidence intervals, and p-values.
A bivariate analysis was conducted to explore associations of independent variables
with HCV risk, and to select variables for subsequent multivariable analysis. In bivariate
analysis, history of injections (in last month, last one year and last five years), place of
injection (by dispenser and by unregistered personnel), lived with jaundice patient in
household and personal jaundice ever were significantly positively associated with HCV risk.
Family income was significantly associated negatively. Thirteen variables with p-value less
than 0.2 in bivariate analysis were included in the multivariable logistic model.
In multivariable analysis, health care injections in the last year, health care injections
in the last five years, hospitalization for deliveries, injections by dispenser and by
unregistered persons, and household contact with jaundice were associated positively and
significantly with HCV risk. Family income and history of previous surgeries were associated
negatively and significantly with HCV risk.
In separate logistic models, the 13 independent variables were compared between the
two study hospitals. This comparison showed significant or marginally significant
(0.05<p<0.10) for 5 of 13 variables. Occupation and monthly family income showed positive
significant positive association and living place and history of injections for last one month
and for last one year showed significant negative association when BMCH was compared to
SPH.
The study was conducted in a specific population at two hospitals and some of the
risk factors showed significant differences between these hospitals in the same city.
Considering the above facts only these risk factors may not represent all the risk factors which
lead to HCV infection in general population and all the hospitals of Pakistan. The observed
negative association of HCV risk with surgery history was unexpected. This might partially
reflect confounding with socioeconomic status; women with higher socioeconomic status
(SES) were more likely to have had previous surgery than those with lower SES. It might also
reflect confounding with post surgical consequences like increased numbers of injections and
wound dressing by unregistered health practitioners and/or at home. However future research
is needed to characterize the risk factors through community based studies at multiple
locations. Further studies are also needed to explain the observed negative association of
surgery history with HCV risk.
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