ประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB ต่อความครอบคลุมในการคัดกรองเพื่อค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
บุษบง สามาเลิศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกกลาง

บทคัดย่อ
การศึก ษาเป็ น การวิจั ย กึ่ งทดลอง(Quasi-Experimental Research)โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ กษา
ประสิ ทธิ ผลการพั ฒ นาศั กยภาพ Mr.TB ต่ อความครอบคลุ มในการคั ดกรองเพื่ อค้ นหาผู้ ป่ วยวั ณ โรครายใหม่
ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ โดยการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการ
คัดกรองวัณโรคการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชน
และการสร้างความมั่นใจ ดาเนินการศึกษาในระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ.
2563กลุ่มตัวอย่างคือ Mr.TB จานวน 22 คนเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค และแบบประเมินการฝึกปฏิบัติคัดกรองวัณโรคใน
ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติ Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า
Mr.TB มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคทักษะการปฏิบัติในการคัดกรอง
วัณโรคเพิ่มมากขึ้นหลังได้รับการฝึกอบรมพัฒ นาศักยภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนความ
ครอบคุลมในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ จากกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ปี 2562
คิดเป็นร้อยละ 62.27 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91.41 ในปี 2563 ดังนั้นหากจะให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ควรให้อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตตาบลโคกกลางทุก คนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น มีผลต่อเนื่องทาให้ผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน
คาสาคัญ:การพัฒนาศักยภาพ, Mr.TB, การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่

บทนา
โรควัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อจากคนสู่คนผ่านทางอากาศ (airborne transmission) โดยการหายใจ
ได้รับละอองฝอย (droplet nuclei) ซึ่งเกิดจากการไอ จาม พูดดังๆ ตะโกน หัวเราะหรือร้องเพลงของผู้ป่วย
ละอองฝอยที่มีขนาดเล็ก 1-5 ไมโครเมตร จะลอยและกระจายอยู่ในอากาศ และอาจถูกสูดเข้าไปสู่ถุงลมใน
ปอด (ส านั ก วัณ โรค, 2561) ซึ่ งวัณ โรคปอดเป็ น โรคที่ พ บบ่ อยในประเทศไทย ซึ่งมี ผู้ ป่ ว ยวัณ โรครายใหม่
ประมาณ 108,000 ราย หรือคิดเป็น 156 ต่อประชากรแสนคน (WHO, Global TB Report 2018)
ในส่วนของจังหวัดอานาจเจริญได้เห็นความสาคัญในเรื่องนี้จึงได้มีการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวัณโรคได้
กาหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพในปี 2560โดยกาหนดเป้าหมายการควบคุมวัณโรคทั้งจังหวัดและให้
หน่ ว ยงานด้ า นสาธารณสุ ข แต่ ล ะอ าเภอด าเนิ น การป้ อ งกั น ควบคุ ม รั ก ษาโรควั ณ โรคให้ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพตั้ ง แต่ ก ารค้ น หาผู้ ป่ ว ยรายใหม่ ในพื้ น ที่ ก ารเฝ้ าระวั งติ ด ตามการรัก ษาอย่ า งใกล้ ชิ ด การจั ด
สภาพแวดล้อมของผู้ป่วยให้เหมาะสมการให้กาลังใจผู้ป่วยและการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยญาติหรือผู้ดูแลซึ่งเป็น
กลวิธีที่จะสามารถควบคุมโรคนี้ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อและสามารถทาให้ผู้ป่วยหายขาดได้โดยกาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ร้อยละ100
สาหรับการดาเนินงานควบคุมวัณโรคของอาเภอลืออานาจ มีอัตราการค้นพบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
เสมหะพบเชื้อย้อนหลัง 5 ปี ปีงบประมาณ 2558 – 2562 ดังนี้ 56.52, 47.83, 65.22, 86.96 และ109.89 ต่อ
แสนประชากร ตามลาดับ มีอัตราการรักษาสาเร็จในผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ย้อนหลัง 5 ปี ปีงบประมาณ
2558 – 2562 ดังนี้ 100.0, 84.6, 85.7, 68.0 และ 100 ตามล าดับ พบผู้ ป่วยMDR TB ในปี 59 จานวน 2
ราย ปี 2560 พบผู้ป่วย MDR-TBจานวน 1 รายและ XDR-TB จานวน 1 ราย(สรุปผลงาน คปสอ.ลืออานาจ
ประจาปีงบประมาณ 2562 )
วัณโรคเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกกลาง ในปี 2562
พบว่ามีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค 6 ราย อัตราความสาเร็จในการรักษารายใหม่เท่ากับร้อยละ 100 อัตรา
การค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เท่ากับร้อยละ 109.89 ต่อแสนประชากรซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ต่ากว่าเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขคือร้อยละ 156 ต่อแสนประชากร และนอกจากนี้ ยังพบว่าในผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา
วัณโรค เป็นวัณโรคดื้อยา“Extensively drug resistant TB (XDR TB)”จานวน 1 ราย ซึ่งเป็น 1 ใน 30 ราย
ของประเทศ (ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกกลาง, 2562)และยังเป็นปัญหา
สุ ข ภาพของต าบลโคกกลาง ซึ่ งส่ งผลให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรเพิ่ ม ขึ้ น เช่ น จ านวนยา จ านวนครุ ภั ณ ฑ์ ท าง
การแพทย์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยวัณโรคจะเห็นว่ามีผู้ป่วยด้วยวัณโรคเพิ่มสูงขึ้น
จากการดาเนิ น งานป้ องกัน ควบคุมวัณ โรคในชุมชนของตาบลโคกกลางที่ผ่านมา ได้มีการพัฒ นา
แนวทางในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคปอดและประสานเครือข่ายในชุมชน โดยมีการคัดเลือดตัวแทนอาสาสมัคร
สาธารณสุขเข้ามาเป็นผู้ประสานงานวัณโรคหรือ Mr.TB มีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
คัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่นั้น แต่ยังไม่มีการย้อนกลับไปประเมินผลการดาเนินงานของ Mr.TB ว่าเป็น
อย่างไร และยังไม่มีการศึกษาว่าศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณ
โรคเป็นอย่างไร ประกอบกับ Mr.TB ยังไม่ได้รับถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคัดกรองวัณโรคแบบ
จริงจัง ทาให้ศักยภาพของผู้ทาการคัดกรองในชุมชนไม่มีความรู้ในการคัดกรองเท่าที่ควร
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา ได้มีผู้ทาการศึกษาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการคัดกรองผู้ป่ วยวัณ โรคในชุมชน อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการประชุมเชิงปฏิบั ติการเพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันควบคุม และการคัดกรองวัณโรค มีการจับคู่อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค และการเสริมสร้างความมั่นใจในการดาเนินงาน และการสนับสนุนส่วนขาด

ทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน หลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค ความรู้
เกี่ยวกับการคัดกรองวัณโรค และมีทักษะในการปฏิบัติการคัดกรองวัณโรคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(p<.001) (ชูเดช เรือนคา, 2562) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ นงคราญ สมฤทธิ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการกากับดูแลวัณโรคโดยการใช้ยา
ระยะสั้น ภายใต้การสังเกตโดยตรง ทาการศึกษาที่ อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยการอาสาสมัครได้รับการ
พัฒนา จานวน 3 ด้านได้แก่ ด้านความรู้เกี่ยวกับวัณโรค ด้านทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจ และด้านการทาตาม
บทบาทหน้าที่ เมื่อครบ 2 เดือนแรกของระยะการรักษาผู้ป่วยวัณโรค อาสาสมัครสาธารณสุขมีระดับศักยภาพ
ทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ส่วนความพร้อมในการทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกากับการดูแลการกินยาและ
การตรวจเสมะอยู่ในระดับสูงดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ในระดับสูง ช่วยให้
การกากับดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาครบในระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา ส่งผลให้ตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ
ช่วยลดการแพร่เชื้อ ลดการดื้อยาของเชื้อได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานและป้องกันวันโรคในอาเภอ
ได้ จะเห็น ได้ว่าการพัฒ นาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขทั้งด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติเป็นปัจจัยที่
อิทธิพลต่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพของการดาเนินงานดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจทาการศึกษาการพั ฒ นาศักยภาพ
ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานวัณโรคหรือ Mr.TB สาหรับการในการคัด
กรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตาบลโคกกลาง ให้สามารถดาเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชนอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ และครอบคลุ มเป้ าหมายซึ่ งจะส่ งผลให้ การค้นหาผู้ ป่ วยรายใหม่เพิ่มขึ้น มีผ ล
ต่อเนื่องทาให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพสาหรับการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคราย
ใหม่ของ Mr.TB ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
2. ศึกษาความครอบคลุม ในการคัดกรองเพื่อ ค้นหาผู้ป่วยวัณ โรครายใหม่ จากกลุ่ มประชากรที่มี
ความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชนตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
นิยามศัพท์
1. Mr.TB หมายถึง ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ประสานงานวัณโรคหรือ
Mr.TB
2. การคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณ โรครายใหม่ ห มายถึง การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ โดย
Mr.TB ที่ผ่านอบรม โดยใช้แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ดาเนินการคัดกรองประชาชนกลุ่มสงสัย
วัณโรคปอด ที่อาศัยอยู่ในตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
3. การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรอง
วัณโรคโดยให้เป็นเอกสารความรู้ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองโรควัณโรค วัณโรคในกลุ่มเสี่ยงใน
ชุมชน และการสร้างความมั่นใจ
รูปแบบการวิจัย
การศึ ก ษาเป็ น การวิ จั ย กึ่ งทดลอง(Quasi-Experimental Research)เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการ
พัฒ นาศักยภาพ Mr.TB ต่อความครอบคลุมในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตาบลโคกกลาง
โดยมุ่ งหวังให้ Mr.TB สามารถดาเนิ น การคัดกรองวัณ โรคในกลุ่ มเสี่ ยงในชุมชนอย่างมี ประสิ ทธิภ าพ และ

ครอบคลุ ม เป้ าหมายซึ่งจะส่ งผลให้ การค้ น หาผู้ ป่ ว ยรายใหม่ เพิ่ ม ขึ้น โดยดาเนิน การศึ กษาในระหว่างเดือ น
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. การอบให้ความรู้ เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและการคัดกรองวัณโรค
2. การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชน
3. การสร้างความมั่นใจในการดาเนินงาน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ Mr.TB เขตตาบลโคกกลางอาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 22 คน
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
ชุ ด ที่ 1 แบบสอบถามความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วั ณ โรคและความรู้ ด้ า นการคั ด กรองวั ณ โรค
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ การศึกษา อายุการเป็น
อาสาสมัครสาธารณสุขจานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาบความรู้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณ โรคและ
ความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค จานวน 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 จานวน 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
วัณโรคในชุมชนจานวน 6 ด้าน คะแนนรวม 100 คะแนนดังนี้
1.ด้านความคลอบคลุมของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรอง20 คะแนน
2.ด้านทักษะสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ 20 คะแนน
3.ด้านความสามารถในการใช้แบบคัดกรอง(ถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน) 20 คะแนน
4.ด้านการประยุกต์ใช้ทักษะที่เรียนมา 20 คะแนน
5.ด้านความมั่นใจในการในการดาเนินงาน 10 คะแนน
6.ด้านความกระตือรือร้น 10 คะแนน

เกณฑ์การประเมิน
80-100คะแนน
หมายถึง ดีมาก
70-79คะแนน
หมายถึง ดี
60-69คะแนน
หมายถึง ปานกลาง
50-59คะแนน
หมายถึง ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
0-49 คะแนน
หมายถึง ต่ากว่าเกณฑ์
การตรวจสอบคุณ ภาพเครื่องมือ ที่ใช้ในงานวิจัย การตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (Try Out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขในตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ ที่ไม่ได้รับ
การคั ด เลื อ กเป็ น Mr.TB จ านวน 30 คน ได้ ค่ า Cronbach’sCoefficient ของแบบสอบถามชุ ด ที่ 1
แบบสอบถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค เท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการดาเนินการวิจัย
ขั้นเตรียมการ
1. ประสานวิทยากรอบรม
2. การดาเนินการขอการยินยอมเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร Mr.TB
3. รวบรวมข้อมูลก่อนการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความรู้และแบบประเมินการปฏิบัติคัด
กรองวัณโรค
ขั้นดาเนินการและประเมินผล
1. อบรมพัฒนาศักยภาพ Mr.TB โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรอง
วัณโรค จานวน 1 วัน
2. การฝึ ก ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านในการคั ด กรองเพื่ อ ค้ น หาผู้ ป่ ว ยวั ณ โรครายใหม่ จ ากกลุ่ ม
ประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชน
3. ดาเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่ม กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชนเพื่อค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
4. การสร้างความมั่นใจ โดยผู้วิจัยดาเนินติดตามสนับสนุนการดาเนินงาน
5. รวบรวมข้อมูลหลังการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามความรู้และแบบประเมินการปฏิบัติคัด
กรองวัณโรค
6. สรุปและประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูล:
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
1. สถิติเชิงพรรณนาอธิบายข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติเชิงอนุมาน (Referential Statistics) โดยใช้สถิติ Paired t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง
ข้อมูลด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคและด้านทักษะการปฏิบัติงานในการคัด
กรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ก่อนและหลังการพัฒนาศักยภาพ

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะข้อมูล ส่วนบุคลของ 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
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละระดับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคก่อน
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
จากการฝึกปฏิบัติคัดกรองวัณโรคในชุมชนและดาเนินการติดตามสนับสนุนการสร้างความมั่นใจ
พบว่า Mr.TB ส่วนใหญ่ มีทักษะและความสามารถ ก่อนการทดลองอยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า คิดเป็นร้อย
ละ 40.90 หลังการทดลอง Mr.TB ส่ว นใหญ่ มีทั กษะและความสามารถอยู่ในระดับ ดีมากคิดเป็น ร้อยละ
95.50ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละระดับทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
(n=22)
ระดับความรู้
ก่อนการทดลอง
หลังการทดลอง
ระดับต่ากว่าเกณฑ์
4(18.2)
ระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่า
9(40.9)
ระดับปานกลาง
8(36.4)
ระดับดี
1(4.5)
1(4.5)
ระดับดีมาก
21(95.5)

4. ผลเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับวัณโรคและการคัดกรองวัณโรค และคะแนนด้านการฝึกปฏิบัติ
คัดกรองวัณโรคในชุมชนก่อนและหลังการทดลอง
ผลเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับวัณโรคของ Mr.TB พบว่า หลังการอบรม ( 12.73±1.67 คะแนน)
เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม (7.95±2.72 คะแนน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) และความรู้ด้านการคัด
กรองวัณโรคของ Mr.TB พบว่า หลังการอบรม (11.95±1.00 คะแนน) เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม (7.14±2.46
คะแนน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ส่วนผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย คะแนนทักษะ
การปฏิบัติงานในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ พบว่า หลังการอบรม(85.00±5.35 คะแนน)
เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม (55.00±8.16คะแนน) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) ดังตารางที่ 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
ทั กษะการปฏิ บั ติ งานในการคั ด กรอง
24.37*
.000
เพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
- ก่อนการทดลอง
55.00
8.16
- หลังการทดลอง
85.00
5.35
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
5. ความครอบคุลมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่
ผลการดาเนินการค้นหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ปี 2562คิดเป็นร้อยละ 62.27
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91.41 ในปี 2563 ดังตารางที4่
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคที่ได้รับการคัดกรองปี 2562-2563
ปี
จานวนประชากรที่มีความเสี่ยง จานวนประชากรที่มีความเสี่ยงต่อ
ร้อยละ
ต่อวัณโรค ทั้งหมด
วัณโรคที่ได้รับการคัดกรอง
(คน)
(คน)
ปี2562
1,039
647
62.27
ปี2563
1,048
958
91.41
อภิปรายผล
จากผลการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ โดยการให้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรอง
กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคในชุมชนและการสร้างความมั่นใจ โดยมีพี่เลี้ยงในการสังเกต และให้
คาแนะนา พบว่า เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรค ความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรค

และทักษะการปฏิบัติงานในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่หลังการพัฒนาศักยภาพเพิ่มจากก่อน
การพัฒนาศักยภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 ทั้ง 3 ประเด็น สอดคล้องกับการศึกษาของ ชูเดช
เรือนคา (2562) ซึ่งทาการศึกษาการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคใน
ชุมชน อาเภอน้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพทาให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับโรควัณโรค ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองวัณโรค และมีทักษะในการปฏิบัติการคัด
กรองวัณโรคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.001) และคล้ายคลึงกับการศึกษาของ ประภาส อนันตา
และจรัญญู ทองอเนก (2555) ซึ่งได้ศึกษาผลของการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านในการเยี่ยมบ้านตาบลขวาว เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ในการ
เยี่ยมบ้านเพิ่มมากขึ้นหลังได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.001) นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของนงคราญ สมฤทธิ์ (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องศักยภาพและความพร้อมในการ
ปฏิบั ติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขด้านการกากับดูแลวัณ โรคโดยการใช้ยาระยะสั้ น ภายใต้การสังเกต
โดยตรง ที่การศึกษาที่ อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง พบว่า หลังอาสาสมัครได้รับการพัฒนาศักยภาพมีความรู้
เกี่ยวกับวัณโรคอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง และความพร้อมในการทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกากับการดูแลการกินยา
และการตรวจเสมะอยู่ในระดับสูงดังนั้นอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพและความพร้อมอยู่ในระดับสูง ช่วย
ให้การกากับดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรคกินยาครบในระยะ 2 เดือนแรกของการรักษา ส่งผลให้ต รวจเสมหะไม่พบเชื้อ
ช่วยลดการแพร่เชื้อ ลดการดื้อยาของเชื้อได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานและป้องกันวันโรคในอาเภอ
ได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพโดยการให้ความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติหน้าที่มีผลทาผู้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
สาหรับความครอบคลุมในการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ตาบลโคกกลาง อาเภอลือ
อานาจ จังหวัดอานาจเจริญ พบว่า การค้นหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ปี 2562 คิดเป็นร้อยละ
62.27เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 91.41 ในปี 2563 อาจกล่าวได้ว่าหลังจากการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB มีความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้น ทาให้ Mr.TB สามารถใช้แบบคัดกรองและคัดเลือกกลุ่มเสี่ยงวัณโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีก
ทั้งได้การสร้างความมั่นใจ โดยมีพี่เลี้ยงในการสังเกต และให้คาแนะนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความมั่นใจใน
การดาเนินการคัดกรอง สามารถดาเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนทา
ให้การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรค ได้เพิ่มมากขึ้น
ผลสรุป
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาศักยภาพ Mr.TB โดยการอบรมให้ความและการฝึกทักษะการคัดกรองผู้ป่วย
วัณโรคพร้อมทั้งได้รับการสร้างความมั่นใจโดยการติดตามสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทาให้ Mr.TB
มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัณโรคและความรู้ด้านการคัดกรองวัณโรคทักษะการปฏิบัติคัดกรองวัณโรคในชุมชน
เพิ่มขึ้น สามารถดาเนินการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนทาให้การค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อวั ณโรคครอบคลุมตามเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้การ
ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น มีผลต่อเนื่องทาให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น ลดการแพร่กระจายเชื้อวัณ
โรคในชุมชน

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การอบรมให้ความรู้ Mr.TB มีผลต่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพที่ทาให้สามารถดาเนินงานคัด
กรองผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตาบลโคกกลางทุกควรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และขยายสู่พื้นที่อื่นๆ
2. การสร้างความมั่นใจในการทางานโดยผู้วิจัยดาเนินติดตามสนับสนุนการดาเนินงานมีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการดาเนิ น งานคัดกรองผู้ ป่ วยในชุมชนดังนั้น ควรมีติดตามและให้ คาแนะน าอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาประสิทธิผลการพัฒนาศักยภาพด้านอื่น เช่น ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันวัณ
โรคในชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดทักษะในการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมด้านการป้องกัน วัณโรคใน
ชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้พัฒนาศักยภาพด้านความรู้เรื่องวัณโรคและการคัดกรองเท่านั้น

กิตติกรรมประกาศ
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