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บทคัดย่อ 
การศึกษาเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Research)โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB ต่อความครอบคลุมในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
ต าบลโคกกลาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญโดยการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการ
คัดกรองวัณโรคการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชน 
และการสร้างความมั่นใจ ด าเนินการศึกษาในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2563กลุ่มตัวอย่างคือ Mr.TB จ านวน 22 คนเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค และแบบประเมินการฝึกปฏิบัติคัดกรองวัณโรคใน
ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า 

Mr.TB มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคทักษะการปฏิบัติในการคัดกรอง
วัณโรคเพ่ิมมากขึ้นหลังได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนความ
ครอบคุลมในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จากกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 62.27 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 91.41 ในปี 2563 ดังนั้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ควรให้อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตต าบลโคกกลางทุกคนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และขยายผลสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลให้การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น มีผลต่อเนื่องท าให้ผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาท่ีรวดเร็วขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน 
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บทน า 
โรควัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ (airborne transmission) โดยการหายใจ

ได้รับละอองฝอย (droplet nuclei) ซึ่งเกิดจากการไอ จาม พูดดังๆ ตะโกน หัวเราะหรือร้องเพลงของผู้ป่วย 
ละอองฝอยที่มีขนาดเล็ก 1-5  ไมโครเมตร จะลอยและกระจายอยู่ในอากาศ และอาจถูกสูดเข้าไปสู่ถุงลมใน
ปอด (ส านักวัณโรค, 2561) ซึ่งวัณโรคปอดเป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย ซึ่งมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ประมาณ 108,000 ราย หรือคิดเป็น 156 ต่อประชากรแสนคน (WHO, Global TB Report 2018)  

ในส่วนของจังหวัดอ านาจเจริญได้เห็นความส าคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในปี 2560โดยก าหนดเป้าหมายการควบคุมวัณโรคท้ังจังหวัดและให้
หน่วยงานด้านสาธารณสุขแต่ละอ าเภอด า เนินการป้องกันควบคุมรักษาโรควัณโรคให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในพ้ืนที่การเฝ้าระวังติดตามการรักษาอย่างใกล้ชิดการจัด
สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยให้เหมาะสมการให้กาลังใจผู้ป่วยและการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยญาติหรือผู้ดูแลซึ่งเป็น
กลวิธีที่จะสามารถควบคุมโรคนี้ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อและสามารถทาให้ผู้ป่วยหายขาดได้โดยก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ร้อยละ100 

ส าหรับการด าเนินงานควบคุมวัณโรคของอ าเภอลืออ านาจ มีอัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
เสมหะพบเชื้อย้อนหลัง 5 ปี ปีงบประมาณ 2558 – 2562 ดังนี้ 56.52, 47.83, 65.22, 86.96 และ109.89 ต่อ
แสนประชากร ตามล าดับ มีอัตราการรักษาส าเร็จในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ย้อนหลัง 5 ปี ปีงบประมาณ 
2558 – 2562 ดังนี้ 100.0, 84.6, 85.7, 68.0 และ 100 ตามล าดับ พบผู้ป่วยMDR TB ในปี 59 จ านวน 2 
ราย ปี 2560 พบผู้ป่วย MDR-TBจ านวน 1 รายและ XDR-TB จ านวน 1 ราย(สรุปผลงาน คปสอ.ลืออ านาจ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ) 

วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกลาง ในปี 2562 
พบว่ามีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค 6 ราย อัตราความส าเร็จในการรักษารายใหม่เท่ากับร้อยละ 100 อัตรา
การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เท่ากับร้อยละ 109.89 ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขคือร้อยละ 156 ต่อแสนประชากร  และนอกจากนี้ ยังพบว่าในผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา
วัณโรค เป็นวัณโรคดื้อยา“Extensively drug resistant TB (XDR TB)”จ านวน 1 ราย ซึ่งเป็น 1 ใน 30 ราย
ของประเทศ (ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกลาง, 2562)และยังเป็นปัญหา
สุขภาพของต าบลโคกกลาง ซึ่งส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้น เช่น จ านวนยา จ านวนครุ ภัณฑ์ทาง
การแพทย์ที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวัณโรคจะเห็นว่ามีผู้ป่วยด้วยวัณโรคเพ่ิมสูงขึ้น 

จากการด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในชุมชนของต าบลโคกกลางที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนา
แนวทางในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดและประสานเครือข่ายในชุมชน โดยมีการคัดเลือดตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขเข้ามาเป็นผู้ประสานงานวัณโรคหรือ Mr.TB มีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
คัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่นั้นแต่ยังไม่มีการย้อนกลับไปประเมินผลการด าเนินงานของ Mr.TB ว่าเป็น
อย่างไร และยังไม่มีการศึกษาว่าศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณ
โรคเป็นอย่างไร ประกอบกับ Mr.TB ยังไม่ได้รับถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคัดกรองวัณโรคแบบ
จริงจัง ท าให้ศักยภาพของผู้ท าการคัดกรองในชุมชนไม่มีความรู้ในการคัดกรองเท่าที่ควร 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ได้มีผู้ท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันควบคุม และการคัดกรองวัณโรค  มีการจับคู่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค และการเสริมสร้างความม่ันใจในการด าเนินงาน และการสนับสนุนส่วนขาด 



ท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค ความรู้
เกี่ยวกับการคัดกรองวัณโรค และมีทักษะในการปฏิบัติการคัดกรองวัณโรคเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.001) (ชูเดช เรือนค า, 2562) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ นงคราญ สมฤทธิ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการก ากับดูแลวัณโรคโดยการใช้ยา
ระยะสั้น ภายใต้การสังเกตโดยตรง ท าการศึกษาที่ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง โดยการอาสาสมัครได้รับการ
พัฒนา จ านวน 3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับวัณโรค ด้านทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจ และด้านการท าตาม
บทบาทหน้าที่  เมื่อครบ 2 เดือนแรกของระยะการรักษาผู้ป่วยวัณโรค อาสาสมัครสาธารณสุขมีระดับศักยภาพ
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ส่วนความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงก ากับการดูแลการกินยาและ
การตรวจเสมะอยู่ในระดับสูงดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ในระดับสูง ช่วยให้
การก ากับดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาครบในระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา ส่งผลให้ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ 
ช่วยลดการแพร่เชื้อ ลดการดื้อยาของเชื้อได้ เพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานและป้องกันวันโรคในอ าเภอ
ได้จะเห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติเป็นปัจจัยที่
อิทธิพลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานวัณโรคหรือ Mr.TB ส าหรับการในการคัด
กรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ต าบลโคกกลาง ให้สามารถด าเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น มีผล
ต่อเนื่องท าให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน 
  
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาผลก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพส าหรับการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ของ Mr.TB ต าบลโคกกลาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

2. ศึกษาความครอบคลุมในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จากกลุ่มประชากรที่มี
ความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชนต าบลโคกกลาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
นิยามศัพท ์

1. Mr.TB หมายถึง ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานวัณโรคหรือ 
Mr.TB  

2. การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่หมายถึง การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ โดย 
Mr.TB ที่ผ่านอบรม โดยใช้แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด  ด าเนินการคัดกรองประชาชนกลุ่มสงสัย
วัณโรคปอด ที่อาศัยอยู่ในต าบลโคกกลาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

3. การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรอง
วัณโรคโดยให้เป็นเอกสารความรู้ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรควัณโรค วัณโรคในกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน และการสร้างความมั่นใจ  
 
รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Research)เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการ
พัฒนาศักยภาพ Mr.TB ต่อความครอบคลุมในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ต าบลโคกกลาง 
โดยมุ่งหวังให้ Mr.TB สามารถด าเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และ



ครอบคลุมเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น โดยด าเนินการศึกษาในระหว่างเดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

1. การอบให้ความรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและการคัดกรองวัณโรค 
2. การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชน 
3. การสร้างความมั่นใจในการด าเนินงาน 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างคือ Mr.TB เขตต าบลโคกกลางอ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ จ านวน 22 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย  

ชุดที่  1 แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค
ประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อายุการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน 5 ข้อ  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถาบความรู้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและ
ความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค จ านวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ลักษณะการ
ตอบคือ ใช่ ไม่ใช่ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 

มีค่าคะแนนระหว่าง 0-15คะแนน การแปลความหมายเป็น 3 ระดับ คือ 
12-15คะแนน หมายถึง ความรู้อยู่ใน  ระดับมาก 
8-11คะแนน หมายถึง ความรู้อยู่ใน ระดับปานกลาง 
<8คะแนน หมายถึง ความรู้อยู่ใน ระดับน้อย 

2.2 ความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค จ านวน 3 ข้อ คะแนนเต็ม 13 คะแนน ลักษณะ
การตอบคือ ใช่ ไม่ใช่ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน 

มีค่าคะแนนระหว่าง 0-13คะแนน การแปลความหมายเป็น 3 ระดับ คือ 
11-13คะแนน หมายถึง ความรู้อยู่ใน ระดับมาก 
7-10คะแนน หมายถึง ความรู้อยู่ใน ระดับปานกลาง 
<7คะแนน หมายถึง ความรู้อยู่ใน ระดับน้อย 

ชุดที่ 2 แบบประเมินการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อ
วัณโรคในชุมชนจ านวน 6 ด้าน คะแนนรวม 100 คะแนนดังนี้ 

1. ด้านความคลอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรอง20 คะแนน 
2. ด้านทักษะสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ 20 คะแนน 
3. ด้านความสามารถในการใช้แบบคัดกรอง(ถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน) 20 คะแนน  
4. ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนมา 20 คะแนน  
5. ด้านความมั่นใจในการในการด าเนินงาน 10 คะแนน  
6. ด้านความกระตือรือร้น 10 คะแนน 

 
 



เกณฑ์การประเมิน 
80-100คะแนน หมายถึง ดีมาก 
70-79คะแนน หมายถึง ดี 
60-69คะแนน หมายถึง ปานกลาง 
50-59คะแนน หมายถึง ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ า 
0-49 คะแนน หมายถึง ต่ ากว่าเกณฑ ์

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขในต าบลโคกกลาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ไม่ได้รับ
การคัด เลือกเป็น Mr.TB จ านวน 30 คน ได้ค่ า Cronbach’sCoefficient ของแบบสอบถามชุดที่  1 
แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค เท่ากับ 0.86 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการด าเนินการวิจัย 

ขั้นเตรียมการ 
1. ประสานวิทยากรอบรม 
2. การด าเนินการขอการยินยอมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Mr.TB 
3. รวบรวมข้อมูลก่อนการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความรู้และแบบประเมินการปฏิบัติคัด

กรองวัณโรค 
 

ขั้นด าเนินการและประเมินผล 
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Mr.TB โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรอง

วัณโรค จ านวน 1 วัน 
2. การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่ม

ประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชน 
3. ด าเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชนเพ่ือค้นหา

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่  
4. การสร้างความมั่นใจ โดยผู้วิจัยด าเนินติดตามสนับสนุนการด าเนินงาน 
5. รวบรวมข้อมูลหลังการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความรู้และแบบประเมินการปฏิบัติคัด

กรองวัณโรค 
6. สรุปและประเมินผล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล: 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
1.  สถิติเชิงพรรณนาอธิบายข้อมูลด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.  สถิติเชิงอนุมาน (Referential Statistics) โดยใช้สถิติ Paired t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง

ข้อมูลด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคและด้านทักษะการปฏิบัติงานในการคัด
กรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพ 
 



ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไป 

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคลของ Mr.TB ทุกคนเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 48.41±6.15 ปี ทุกคนมี
สถานภาพสมรส การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 63.6 อายุการเป็นอาสาสมัครสาธาณสุข
เฉลี่ย 15.41±8.72ปี 

2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองวัณโรค 
 จากการอบรมพัฒนาศักยภาพโดยการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้เกี่ยวกับการคัด

กรองวัณโรคพบว่า ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันโรคของ Mr.TB ก่อนการพัฒนาศักยภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.50 หลังการพัฒนาศักยภาพมีความรู้อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 77.30ส่วน
ด้านความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองวัณโรค ของ Mr.TB ก่อนการพัฒนาศักยภาพ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ น้อย คิด
เป็นร้อยละ 59.10 หลังการพัฒนาศักยภาพมีความรู้อยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 59.10ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนและร้อยละระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคก่อน

และหลังการพัฒนาศักยภาพ (n=22) 
ระดับความรู้ ก่อนการพัฒนาศักยภาพ หลังการพัฒนาศักยภาพ 

ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค 
- ระดับน้อย 

 
9 (40.90) 

 
- 

- ระดับปานกลาง 10 (45.50) 5 (22.70) 
- ระดับมาก 3 (13.60) 17 (77.30) 

ด้านความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองวัณโรค 
- ระดับน้อย 

 
13 (59.10) 

 
- 

- ระดับปานกลาง 9 (40.90) 9 (40.90) 
- ระดับมาก - 13 (59.10) 

 
3. ทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

จากการฝึกปฏิบัติคัดกรองวัณโรคในชุมชนและด าเนินการติดตามสนับสนุนการสร้างความมั่นใจ
พบว่า Mr.TB ส่วนใหญ่ มีทักษะและความสามารถ ก่อนการทดลองอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า คิดเป็นร้อย
ละ  40.90 หลังการทดลอง Mr.TB ส่วนใหญ่มีทักษะและความสามารถอยู่ในระดับ ดีมากคิดเป็นร้อยละ 
95.50ดังตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละระดับทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

(n=22) 
ระดับความรู้ ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

ระดับต่ ากว่าเกณฑ ์ 4(18.2) - 
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่ า 9(40.9) - 
ระดับปานกลาง 8(36.4) - 
ระดับด ี 1(4.5) 1(4.5) 
ระดับดีมาก - 21(95.5) 



4. ผลเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการคัดกรองวัณโรค และคะแนนด้านการฝึกปฏิบัติ
คัดกรองวัณโรคในชุมชนก่อนและหลังการทดลอง 

ผลเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับวัณโรคของ Mr.TB พบว่า หลังการอบรม ( 12.73±1.67 คะแนน) 
เพ่ิมข้ึนจากก่อนการอบรม (7.95±2.72 คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) และความรู้ด้านการคัด
กรองวัณโรคของ Mr.TB พบว่า หลังการอบรม (11.95±1.00 คะแนน) เพ่ิมขึ้นจากก่อนการอบรม (7.14±2.46 
คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย คะแนนทักษะ
การปฏิบัติงานในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ พบว่า หลังการอบรม(85.00±5.35 คะแนน) 
เพ่ิมข้ึนจากก่อนการอบรม (55.00±8.16คะแนน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) ดังตารางที ่3 
ตารางที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย คะแนนความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการคัดกรองวัณโรค 

และคะแนนด้านการฝึกปฏิบัติคัดกรองวัณโรคในชุมชนก่อนและหลังการทดลอง(n=22) 
ตัวแปร Mean S.D. t p-value 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค   6.57* .000 
- ก่อนการทดลอง 7.95 2.72   
- หลังการทดลอง 12.73 1.67   

ความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค   9.26* .000 
- ก่อนการทดลอง 7.14 2.46   
- หลังการทดลอง 11.95 1.00   

ทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรอง
เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

  24.37* .000 

- ก่อนการทดลอง 55.00 8.16   
- หลังการทดลอง 85.00 5.35   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

5. ความครอบคุลมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
 ผลการด าเนินการค้นหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ปี 2562คิดเป็นร้อยละ 62.27
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 91.41 ในปี 2563 ดังตารางที4่ 
ตารางท่ี 4 แสดงร้อยละของประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคท่ีได้รับการคัดกรองปี 2562-2563 

ปี จ านวนประชากรที่มีความเสี่ยง
ต่อวัณโรค ทั้งหมด  

(คน) 

จ านวนประชากรที่มีความเสี่ยงต่อ
วัณโรคที่ได้รับการคัดกรอง 

(คน) 

ร้อยละ 

ปี2562 1,039 647 62.27 
ปี2563 1,048 958 91.41 

 
อภิปรายผล 

จากผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB ต าบลโคกกลาง อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยการให้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรอง
กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชนและการสร้างความมั่นใจ โดยมีพ่ีเลี้ยงในการสังเกต และให้
ค าแนะน า พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค ความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค 



และทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่หลังการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมจากก่อน
การพัฒนาศักยภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้ง 3 ประเด็น สอดคล้องกับการศึกษาของ ชูเดช 
เรือนค า (2562) ซึ่งท าการศึกษาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคใน
ชุมชน อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพท าให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองวัณโรค และมีทักษะในการปฏิบัติการคัด
กรองวัณโรคเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<.001)  และคล้ายคลึงกับการศึกษาของ ประภาส อนันตา 
และจรัญญู ทองอเนก (2555) ซึ่งได้ศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านในการเยี่ยมบ้านต าบลขวาว เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ในการ
เยี่ยมบ้านเพ่ิมมากขึ้นหลังได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของนงคราญ สมฤทธิ์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องศักยภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการก ากับดูแลวัณโรคโดยการใช้ยาระยะสั้น ภายใต้การสังเกต
โดยตรง ที่การศึกษาที่ อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง พบว่า หลังอาสาสมัครได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้
เกี่ยวกับวัณโรคอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง และความพร้อมในการท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงก ากับการดูแลการกินยา
และการตรวจเสมะอยู่ในระดับสูงดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ในระดับสูง ช่วย
ให้การก ากับดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาครบในระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา ส่งผลให้ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ 
ช่วยลดการแพร่เชื้อ ลดการดื้อยาของเชื้อได้ เพ่ิมประสิทธิภาพของการด าเนินงานและป้องกันวันโรคในอ าเภอ
ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพโดยการให้ความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติหน้าที่มีผลท าผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับความครอบคลุมในการคัดกรองเพ่ือค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ต าบลโคกกลาง อ าเภอลือ
อ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า การค้นหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 
62.27เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 91.41 ในปี 2563 อาจกล่าวได้ว่าหลังจากการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB มีความรู้และ
ทักษะเพ่ิมขึ้น ท าให้ Mr.TB สามารถใช้แบบคัดกรองและคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงวัณโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีก
ทั้งได้การสร้างความมั่นใจ โดยมีพ่ีเลี้ยงในการสังเกต และให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความม่ันใจใน
การด าเนินการคัดกรอง สามารถด าเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนท า
ให้การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ได้เพ่ิมมากข้ึน 
 
ผลสรุป 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB โดยการอบรมให้ความและการฝึกทักษะการคัดกรองผู้ป่วย
วัณโรคพร้อมทั้งได้รับการสร้างความมั่นใจโดยการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้ Mr.TB
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคทักษะการปฏิบัติคัดกรองวัณโรคในชุมชน
เพ่ิมขึ้น สามารถด าเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนท าให้การค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคครอบคลุมตามเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้การ
ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้น มีผลต่อเนื่องท าให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณ
โรคในชุมชน 

 
 

  
 



          ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การอบรมให้ความรู้ Mr.TB มีผลต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่ท าให้สามารถด าเนินงานคัด

กรองผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตต าบลโคกกลางทุกควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และขยายสู่พ้ืนที่อ่ืนๆ 

2. การสร้างความมั่นใจในการท างานโดยผู้วิจัยด าเนินติดตามสนับสนุนการด าเนินงานมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการด าเนินงานคัดกรองผู้ป่วยในชุมชนดังนั้นควรมีติดตามและให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันวัณ
โรคในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมด้านการป้องกันวัณโรคใน
ชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้เรื่องวัณโรคและการคัดกรองเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่างๆในการศึกษาครั้งนี้  

และขอขอบพระคุณ นายประโยชน์  ศรีณรงค์กูลผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกกลางที่
สนับสนุนอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ขอขอบพระคุณอาสาสมัครวิจัยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการและให้ข้อมูลตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้อย่างครบถ้วน หากมีข้อพกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุง
ในการศึกษาครั้งต่อไป 
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