
 

การพฒันาระบบการคดักรองผู้ป่วยวณัโรคโดยชุมชนมีส่วนร่วม อ าเภอควนขนุน จงัหวดัพทัลุง 
 

ความส าคญัของปัญหา 
 การควบคุมวณัโรค มเีป้าประสงคเ์พื่อลดการป่วย (morbidity) และลดการตาย (mortality) ของ
ประชาชน การด าเนินงานควบคุมวัณโรคจึงเน้นที่การค้นหาผู้ป่วยให้ได้  ในระยะเริ่มแรก (early 
detection)และใหก้ารรกัษาผูป่้วยใหห้ายตามก าหนดใหม้ากทีสุ่ด การคน้หาผูป่้วยวณัโรค ม ี2 วธิ ี(ส านัก
วณัโรค. 2560:17) ประกอบดว้ย  

1. การค้นหาโดยวธิกีารตัง้รบั (patient-initiated pathway) การคน้หาโดยวธิกีารตัง้รบั (patient-
initiated pathway) คอื การค้นหาวณัโรคในผู้มอีาการสงสยัที่มารบับรกิารที่สถานบรกิาร หากมอีาการ
สงสยัวณัโรคผู้ให้บรกิารต้องสามารถค้นหา/คัดกรองได้ว่าผู้ป่วยรายนัน้เป็นผู้มีอาการสงสยัวณัโรค
แนะน าใหเ้อกซเรยท์รวงอก และเกบ็เสมหะ  

2. การค้นหาโดยการคัดกรอง (screening pathway) เป็นการค้นหาผู้ ป่วยแบบเข้มข้น 
(intensified case finding: ICF) ในกลุ่มผู้ป่วยมีโรคหรือภาวะเสี่ยงที่ท าให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่มี
อาการสงสยัวณัโรคหรอืมอีาการแต่ไม่ได้ผ่านการค้นหาโดยการตัง้รบัที่สถานบรกิารสาธารณสุข  หรอื
กลุ่มประชากรทีม่คีวามเสีย่งต่อการสมัผสัและป่วยเป็นวณัโรค หรอืกลุ่มประชากรเปราะบาง ทีเ่ขา้ไม่ถงึ
หรอืเขา้ถงึบรกิารสาธารณสุขไดย้าก ซึ่งทัง้หมดเป็นประชากรส าคญัทีเ่สีย่งต่อการป่วยเป็นวณัโรค กลุ่ม
ประชากรหรอืผูป่้วยทีค่วรไดร้บัการคดักรองดว้ยช่องทาง screening pathway แบ่งเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่  

     2.1 ผู้สมัผสัวณัโรค (contacts of TB case) หมายถึง บุคคลที่สมัผสักับ ผู้ป่วยที่แพร่เชื้อ 
(index case) สมัผสัวณัโรคจากการอยู่ร่วมกนั ท างานดว้ยกนั ไดแ้ก่  

             2.1.1. ผูส้มัผสัวณัโรคร่วมบา้น (household contact) หมายถงึ บุคคล ทีอ่าศยัอยู่ร่วม
บา้นกบัผูป่้วย ถา้นอนหอ้งเดยีวกนั (household intimate) มโีอกาสรบัและตดิเชือ้สูงมากกว่าผูท้ีอ่าศยัใน
บา้นเดยีวกนัแต่นอนแยกหอ้ง (household regular) ไม่นับรวมญาตพิี่น้องทีอ่าศยัอยู่คนละบา้นแต่ไปมา
หาสูเ่ป็นครัง้คราว และนบัระยะเวลา ทีอ่ยู่ร่วมกบัผูป่้วยกีว่นักไ็ดใ้นช่วงระหว่าง 3 เดอืนทีผ่่านมา  

            2.1.2 ผู้สมัผสัใกลช้ดิ (close contact) หมายถงึ บุคคลที่ไม่ใช่ผูอ้าศยัร่วมบ้าน แต่อยู่
ร่วมกนัในพืน้ทีเ่ฉพาะอาทเิช่น ท างานที่เดยีวกนัในช่วงเวลานาน โดยใชเ้กณฑ์ระยะเวลา เฉลีย่วนัละ 8 
ชัว่โมง หรอื 120 ชัว่โมง ใน 1 เดือน และนับระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วย กี่วนัก็ได้ในช่วงระหว่าง 3 
เดอืนทีผ่่านมา 

  2.2 กลุ่มผู้ป่วยมีโรคหรือภาวะเสี่ยงต่อวัณโรค (clinical risk groups) เป็นผู้ป่วยที่มีโรค
ประจ าตวัอยู่ก่อนแลว้ ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยทีม่ภีูมติ้านทานต ่าถ้าตดิเชื้อ วณัโรคมโีอกาสป่วยเป็นวณัโรค
ไดง้า่ยกว่าคนทัว่ไป เช่น ผูต้ดิเชือ้เอชไอวทีีต่ดิเชือ้วณัโรค ร่วมดว้ย 

  2.3 ประชากรกลุ่มเสีย่ง (risk population) เป็นกลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะเฉพาะ มโีอกาสสมัผสั
และรบัเชื้อวัณโรคได้ง่าย หรือเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางที่เข้าถึงบริการได้ยาก  แม้จะไม่มีโรค
ประจ าตัว แต่มีลกัษณะเฉพาะหรอืมีโอกาสรบัเชื้อได้บ่อยจากการท างาน เช่น บุคลากรสาธารณสุข 
ผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรงัหรอื  ติดเตียงติดบ้าน) ผู้อาศัยอยู่ในที่คบัแคบ



แออดัมีการระบายอากาศไม่ดีสุขอนามยัไม่ดี เช่น เรอืนจ า/ทณัฑสถาน สถานพินิจสถานสงเคราะห์
ชุมชนแออดัในเขตเมอืง ค่ายอพยพ ค่ายทหาร แรงงานต่างชาตทิีม่าจากประเทศทีม่คีวามชุกของวณัโรค
สงู รวมถงึผูเ้ร่ร่อน ไรท้ีอ่ยู่ เป็นตน้ 

 
การคน้หาผูป่้วยวณัโรคจงึเป็นกระบวนการส าคญัที่จะช่วยใหพ้บผูป่้วยวณัโรคแต่เริม่ต้นและให้

การรกัษาใหห้ายขาดไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ในการด าเนินงานดงักล่าวการมสี่วนร่วมของชุมชน มี
ส่วนส าคญัอย่างยิง่ที่จะท าใหก้ารค้นหาผูป่้วยเกดิประสทิธภิาพสูงสุด สรา้งกลไกระดบัชุมชนในการเฝ้า
ระวงัการเกดิวณัโรคในชุมชน 

 
กระบวนการ 
การวิเคราะห์ปัญหา 

การด าเนินงานคน้หาผูป่้วยวณัโรค แต่เดมิใชแ้บบการตัง้รบัทีโ่รงพยาบาล อตัราการคดักรองไม่ 
บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจากมกีลุ่มเสีย่งสว่นใหญ่ในชุมชนทีไ่ม่ไดร้บัการคดักรอง และจะเขา้รบับรกิารที่
โรงพยาบาลเมื่อมอีาการหรอืป่วยด้วยวณัโรคแล้ว ส่งผลให้การรกัษาล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ดงันัน้การ
คน้หาผูป่้วยโดยการมสี่วนร่วมของชุมชน จะพบผู้ป่วยเรว็ขึน้ การรกัษาเรว็ขึ้น อตัราการรกัษาหายกจ็ะ
สงูดว้ย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเสีย่งวณัโรค ไดแ้ก่ ผูส้มัผสัร่วมบา้น/ผูส้มัผสัใกลช้ดิ ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า ผูป่้วย HIV แรงงานต่าง
ดา้ว ผูส้งูอายุทีม่โีรคร่วม ผูป่้วยเบาหวาน และบุคลากรสาธารณสุข 
 
ตวัช้ีวดั  

1. อตัราการคดักรองกลุ่มเสีย่งวณัโรค Active case finding ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 85 
2. อตัราการขึน้ทะเบยีนTB รายใหม่ Coverage rate ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 82.5 
3. อตัราการรกัษาหาย Success rate ไม่น้อยกว่า รอ้ยละ 85 

 
กิจกรรมการพฒันา 
ขัน้ตอน (PDCA) 3 รอบ ดงันี้ 

 
รอบท่ี 1 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 

1. วธิกีารด าเนินงาน การคดักรองผูป่้วยวณัโรค แบบ Verbal screening โดยการตัง้
รบัทีโ่รงพยาบาล หากมอีาการสงสยัวณัโรค กท็ าการเอกซเรยป์อด และเกบ็เสมหะ 

2. ปัญหาอุปสรรค ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ไดเ้ฉพาะกลุ่มเสีย่งทีเ่ขา้รบับรกิารที่ 



โรงพยาบาลเท่านัน้ ซึง่เป็นสว่นน้อย ยงัมกีลุ่มเสีย่งสว่นใหญ่ทีอ่ยู่ในชุมชนทีย่งัไม่ไดร้บัการคดักรองและ
มคีวามเสีย่งสงูต่อการป่วยดว้ยวณัโรค  
 
 รอบท่ี 2 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2561 - 2562 
  1. วธิดี าเนินงาน 
   1.1 ประชุมผูร้บัผดิชอบงานวณัโรคระดบัอ าเภอ เพือ่หาแนวทางร่วมกนัในการ
คดั-กรองกลุ่มเสีย่งวณัโรค 7 กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผูส้มัผสัร่วมบา้น/ผูส้มัผสัใกลช้ดิ ผูต้อ้งขงัในเรอืนจ า 
ผูป่้วย HIV แรงงานต่างดา้ว ผูส้งูอายุ 65ปีขึน้ไปมโีรคร่วม ปอดอุดกัน้เรือ้รงั ผูป่้วยเบาหวาน และ
บุคลากรสาธารณสุข  
   1.2 รพ.สต. ส ารวจกลุ่มเป้าหมายในเขตรบัผดิชอบของตนเอง  
   1.3 รพ.สต. จดัท าแผนร่วมกบัผูร้บัผดิชอบงานวณัโรคโรงพยาบาลควนขนุน 
เพือ่วางแผนการคดักรองกลุ่มเป้าหมายร่วมกนั  
   1.4 รพ.สต. คดักรองกลุ่มเป้าหมายโดยใชแ้บบคดักรองดว้ยวาจา 
   1.5 ผูร้บัผดิชอบงานวณัโรคโรงพยาบาลควนขนุน ประสานแผนกรงัสวีทิยา 
เพือ่วางแผนในการเอกซเรยป์อด 
   1.6 รพ.สต. สง่ต่อกลุ่มเป้าหมายเพือ่เอกซเรยป์อดทุกราย ตามแผนทีว่างไว้ 
  2. ลกัษณะเด่น/กจิกรรมพฒันา 
   รพ.สต. มสีว่นร่วมในการในการวางแผน คดักรองกลุ่มเป้าหมาย 

3. ปัญหาอุปสรรค 
การคดักรองโดยเจา้หน้าที ่รพ.สต. ยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก 

กลุ่มเป้าหมายยงัไม่เข้าถึงการคดักรอง และบางคนยงัไม่เหน็ความส าคญัของการคดักรอง เพราะไม่มี
อาการผดิปกต ิ
 
 รอบท่ี 3 การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 
  1. วิธีด าเนินงาน 
   จากปัญหาอุปสรรคในระยะที่ 2 พบว่า อัตราการคัดกรองยังไม่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากรพ.สตมภีาระงานหลากหลาย และกลุ่มเป้าหมายบางรายยงัเขา้ใจไม่ตรงกนั
เรื่องความส าคญัของการคดักรองวณัโรคตลอดจน อ.สม.หลายคนยงัไม่เคยผ่านการอบรมความรู้เรื่อง
วณัโรคมาก่อน  จงึพฒันาการด าเนินงาน ดงันี้ 

1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานในระดบัอ าเภออย่างต่อเนื่อง 
1.2 จดัท าโครงการ พฒันาศกัยภาพ อสม. ในการคน้หาและคดักรองผูป่้วยวณั

โรค  
ครอบคลุมทุก รพ.สต เพือ่ใหชุ้มชนมสีว่นร่วมในการด าเนินงาน ดงันี้ 
        - ใหค้วามรูเ้รื่องวณัโรค 



        - ชีแ้จงการคดักรองวณัโรคดว้ยวาจา 
        - การสง่ต่อผูท้ีส่งสยัวณัโรค 
   1.3 อสม. ด าเนินการคดักรองดว้ยวาจากลุ่มเสีย่งวณัโรคในเขตรบัผดิชอบ และ
สง่ต่อขอ้มลูใหเ้จา้หน้าที ่รพ.สต.  
   1.4 รพ.สต. ส่งต่อขอ้มูลผลการคดักรองใหผู้ร้บัผดิชอบงานวณัโรคโรงพยาบาล
ควน-ขนุน เพื่อท าการเอกซเรย์ปอดแก่กลุ่มเป้าหมายทุกราย โดยให้บรกิารแบบ One Stop Service 
กล่าวคอื  

                         - รพ.สต.ส่งรายชื่อใหผู้ร้บัผดิชอบงานโรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
3 วนั ผู้รบัผดิชอบงานของโรงพยาบาลตรวจสอบประวตักิารเอกซเรย์ปอด ถ้ายงัไม่ครบ 6 เดอืน ก็ไ ม่
ตอ้งเอกซเรยซ์ ้า ท าใหก้ลุ่มเป้าหมายไม่ตอ้งเสยีเวลามาโรงพยาบาล 

      - เมื่อตรวจสอบประวตักิารเอกซเรย์แล้ว ผู้รบัผดิชอบงานส่งรายชื่อให้ห้อง
บตัรเพื่อนัดผู้ป่วยในระบบ ช่วยลดระยะเวลาในการรบับรกิารของกลุ่มเป้าหมายและลดการสมัผสักบั
ผูอ้ื่น 

      - ผูร้บัผดิชอบงานวณัโรคประสานแผนกรงัสวีทิยา 
      - ก่อนถงึวนัมารบับรกิาร เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ท าหนังสอืแจ้งกลุ่มเป้าหมาย

โดยให ้อสม. เป็นผูส้ง่หนงัสอื 
      - เมื่อถึงวนันัดมารบับรกิาร กลุ่มเป้าหมายน าหนังสอืที่ได้รบัจาก รพ.สต. 

ตดิต่อคลนิิกวนัใสเพื่อซกัประวตั ิและไปเอกซเรยป์อด เสรจ็แลว้กลบับา้นได ้ส่วนผลจะแจง้ใหท้ราบผ่าน
เจา้หน้าที ่รพ.สต. รวมระยะเวลารบับรกิารประมาณ 30 นาทตี่อคน ซึง่เป็นทีพ่งึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ลกัษณะเด่น/กจิกรรมพฒันา 
   การค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีข้อดีคือ มี
แผนการคดักรองชดัเจน และอ.ส.มเหน็ความส าคญัและเขา้ใจแนวทางการด าเนินการคดักรองวณัโรค
เพือ่น าไปประชาสมัพนัธใ์นพืน้ทีข่ณะด าเนินการตามแผนคดักรอง  
  3. ปัญหาอุปสรรค 
   จากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรสั 2019 ตัง้แต่เดอืนมนีาคม – 
พฤษภาคม 2563 สง่ผลใหก้ารด าเนินงานคดักรองวณัโรคไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 



 ผลลพัธข์องการพฒันา 
 อตัราการคดักรองกลุ่มเสีย่งวณัโรค ปี 2560 – 2563 
 

ตวัชีว้ดั เป้าหมาย 

ผลงาน (รอ้ยละ) 
2560 

(ต.ค-ก.ย
60) 

2561 
(ต.ค-ก.ย
61) 

2562 
(ต.ค-ก.ย 

62) 

2563 
(ต.ค-ก.ค

63) 
อตัราการคดักรองกลุ่มเสีย่งวณัโรค 
Active case finding 

รอ้ยละ 
85 

80.00 82.88 95.40 73.13 

การขึน้ทะเบยีนTB รายใหม่ 
Coverage rate  

รอ้ยละ 
82.50 

74.13 
86 ราย 

69.83 
81 ราย 

68.80 
80 ราย 

48.38 
56 ราย 

อตัราการรกัษาหาย Success rate 
(ไตรมาสที1่)  

รอ้ยละ 
85 

80.33 89.41 89.04 89.48 

หมายเหตุ...จากสถานการณ์โควดิ-19  สง่ผลใหม้กีารชะลอการคดักรองวณัโรค ตัง้แต่เดอืน กุมภาพนัธ-์
มถิุนายน 2563  
 
บทเรียนท่ีได้รบั 
          - การสรา้งความตระหนกัถงึความส าคญัในการคน้หาวณัโรคในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดย
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบงานวณัโรคประจ ารพ.สตทุกแห่ง  หน่วยงานCMU หน่วยงาน NCD ARV COPD 
TB Clinic และทุกหน่วยบรกิารทีร่บับรกิารผูป่้วยท าใหม้กีารเขา้ถงึการบรกิารคดักรองมากขึน้ 
 - การวางแผนการด าเนินการคน้หาและคดักรองกลุ่มเสีย่งวณัโรคโดยชุมชนมสีว่นร่วม สง่ผลให้
กลุ่มเป้าหมายมกีารเขา้ถงึการคดักรอง โดยม ีอ.ส.ม.เป็นสือ่กลางในการด าเนินงานคน้หาวณัโรคร่วมกบั
เจา้หน้าทีส่าธารณสุข 
 - การใหบ้รกิารแบบ one stop service ลดขัน้ตอนการรบับรกิาร สง่ผลใหก้ลุ่มเป้ามายมคีวาม
พงึพอใจในการรบับรกิาร 
 
 
อ้างอิง 
 ส านกัวณัโรค. 2560. การคดักรองเพื่อค้นหาวณัโรคและวณัโรคดื้อยา. กรุงเทพฯ : 
ส านกัพมิพอ์กัษรกราฟฟิคแอนดด์ไีซด.์ 
 


