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เนื้อหาโดยย่อ 
วิจัยการพัฒนารูปแบบการควบคุมและป้องกันวัณโรคในชุมชน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง              

เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมและป้องกันวัณโรคโดยสร้างและใช้รูปแบบการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรค การวิจัยและพัฒนาแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1                
เป็นการศึกษาระยะยาวในผู้ป่วยวัณโรคใหม่และผู้ป่วยวัณโรค 11 คนในครั้งแรก 3 เดือนและเดือนที่ 6 
รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย แบบจ าลองสมการ
ประมาณค่าทั่วไป ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาระยะ 2 กลุ่มตัวอย่างสุ่มคัดเลือกแบบเจาะจง
จ านวน 58 คน ร่วมวางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการมีส่วนร่วมรวบรวมข้อมูลโดยการ
ใช้ แบบสอบถามการสนทนากลุ่ ม และการสั ง เ กตแบบมี ส่ ว น ร่ ว มบรรยายข้ อมู ล เ ชิ ง คุณภาพ                       
และถอดบทเรียนหลังการด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหาค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าระยะ 1 ผู้ป่วยยังปรับพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือดูแลรักษาอาการป่วยด้วยวัณโรค
ยังไม่ได้ เช่นยังมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และการกินยาเป็นต้น ในช่วงเวลาที่ศึกษาเป็นปัจจัย               
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค  ระยะที่ 2 สร้างและใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ควบคุมและป้องกันวัณโรคกลับรักษาประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์การศึกษาบริบทของพ้ืนที่                      
และผลการวางแผนปฏิบัติการมี 5 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการก าหนดนโยบาย / แผนงานของ คปสอ.ศรีบรรพต                     
(2) โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค (3) โครงการจัดตั้งทีมเยี่ยมบ้านผู้ป่วย (4) โครงการติดตามและประเมิน
ผลการรักษา (5) โครงการจัดตั้งทีมพ่ีเลี้ยงก ากับกินยา(DOT)  มีปัจจัยแห่งความส าเร็จ 4 ปัจจัย ได้แก่                    
(1) ผู้ป่วยตั้งใจในการรักษา (2) พ่ีเลี้ยง/ญาติ/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล (3) เจ้าหน้าที่และระบบ                       
การติดตามที่มีคุณภาพ [4) การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
 

๑. ชื่อเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการควบคุมและป้องกันวัณโรคในชุมชน อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 
๒. ผู้จัดท าผลงาน  
      ผู้จัดท าผลงาน:  1.นายเด่นดัง  จ าเริญ     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สสอ.ศรีบรรพต                      
       ผู้ร่วมจัดท าผลงาน :   2.นายไชยวุฒิ  ชนะพล   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.ตะแพน 
                                    3. นายโกวิท  ชูเรือง       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.บ้านโหล๊ะเร็ด 
                               4.. นายบุญยา แก้วขุนทอง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  สสอ.ศรีบรรพต 

๓. บทน า 

ปัจจุบันผู้ที่ติดเชื้อวัณโรคประมาณ 2 พันล้านคนหรือเกือบ 1 ใน 3 ของประชากรโลก มีผู้ป่วยวัณโรค
เสียชีวิต 1.90 ล้านคน ในแต่ละปีประเทศไทยมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อด าเนินงานในการควบคุม
วัณโรคทั้งปัจจัยด้านผู้ป่วย สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ เช่น ความยากจนการด้อยโอกาสทางการศึกษา
ชุมชนแออัด  ปัญหายาเสพติด แรงงานย้ายถิ่น แรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจ า
เป็นต้น จากการค านวณทางระบาดวิทยาในรายงานขององค์การอนามัยโลกคาดว่าประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่วย
รายใหม่ทุกประเภทประมาณ 92,300 คน ในจ านวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งหรือ 44,475 คนเป็นผู้ป่วยที่
สามารถแพร่เชื้อได้และมีผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตปีละ 12,089 คน นอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยติดอันดับใน
กลุ่ม 14 ประเทศท่ีมปีัญหาวัณโรคสูง ทั้งวัณโรควัณโรคท่ีมีการติดเชื้อ เอชไอวีร่วมด้วย (TB/HIV) และ วัณโรค
ดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) โดยปีพ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค                     
มีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรคให้ต่ ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายใน ปีพ.ศ. 2578 โดยประเทศไทย              
ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าประสงค์                             
เพ่ือลดอุบัติการณ์วัณโรคให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี2564 (ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2561)  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในพ้ืนที่สามารถสรุปประเด็นปัจจัย                          
ที่เป็นปัญหาของผู้ป่วยวัณโรคเบื้องต้นดังนี้ (1) ด้านการปฏิบัติตัวในการป้องกันการติดต่อและการกระจายเชื้อ
วัณโรค (2) ด้านทรรศนะคตทิี่มีต่อผู้ป่วยวัณโรค (3) การสังคมถูกตีตรา (4) ด้านสุขภาพจิตมีภาวะความเครียด
ซึมเศร้าจากอาการป่วย (5) ด้านความรู้เรื่องวัณโรค (6) ด้านการรับรู้ข่าวสารเรื่องวัณโรค (7) พฤติกรรม
สุขภาพเช่น สูบบุหรี่ดื่มสุรา และ (8) ระบบบริการสาธารณสุข  ท าให้ทราบว่าปัญหาผู้ป่วยวัณโรค                      
ไม่ได้เป็นปัญหาที่ผู้ป่วยฝ่ายเดียว แต่เป็นปัญหาในระดับชุมชนด้วย แต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงบุคคล                    
ในครอบครัวผู้ป่วยผู้ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงก ากับในการกินยา (DOT) ประชาชนในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าสาธารณสุขประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมถึงองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทในเรื่องการจัดการด้านสุขภาพในปัจจุบัน (สุรเดชช ชวะเดช, 2561) และมีความ
จ าเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวต้องมาร่วมกันพัฒนากระบวนการด าเนินงานในการแก้ปัญหาโดยการ              
หาเทคนิคหรือวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งในปัจจุบันได้มีหน่วยงานต่างๆได้สร้างและพัฒนา
เทคนิคหรือกระบวนการเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยและสภาวการณ์ที่มี
ความหลากหลายของชุมชนเพ่ือท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องยั่งยืน
ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความคิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา                      
ตามแนวทางและขั้นตอนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ได้แก่ 1) การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร 2) การร่วม
ปรึกษาหารือ 3) การร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจ 4) การร่วมด าเนินการและ 5) การร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผล (จักรพงษ์ พระสุรัตน์ วิรัติ ปานศิลาและวรพจน์ พรหมสัตยพรต, 2563) 

 



4. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันวัณโรค 
2. เพ่ือสร้างและใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรค  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและ
ป้องกันวัณโรค 

 ๕. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้/ การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย (1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) (2) การวิจัย               
เชิงผสมผสาน (Mixed Method Research) (3) แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน (4) แนวคิด
เทคโนโลยีเพ่ือการมีส่วนร่วม (Technology Of Participatio: TOP) (5) การถอดบทเรียนและการวิเคราะห์                          
หลังการปฏิบัติ (6) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

๖. วิธีการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งการศึกษา
ออกเป็น 2 ระยะคือ 

ระยะระยะที่ 1 การวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixed Method) โดยใช้วิจัย              
เชิงส ารวจ (Surry Research) โดยศึกษาระยะยาวไปข้างหน้า Prospective Cohort Study วิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาที่มีความสัมพันธ์ต่อการป่วยด้วยวัณโรค   วิเคราะห์    
และสรุปปัญหาในการด าเนินงานควบคุมและป้องกันวัณโรค โดยศึกษาในผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนการรักษา
คลินิกวัณโรคโรงพยาบาลศรีบรรพตมีระยะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือน มีนาคม 2563 – กันยายน 2563 
รวมทั้งสิ้น 6 เดือน 

ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพ่ือสร้างและใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม            
ของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรคแบบมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการและก าหนดเป็นรูปแบบในการ
ควบคุมและป้องกันวัณโรคในชุมชนโดยการน าเครือข่ายองค์กรต่างๆในชุมชนที่เป็นภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมกัน
ท างานบนพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ใช้องค์ความรู้อย่างมีระบบน าไปสู่
การสร้างพลังอ านาจในชุมชน  การศึกษาระยะนี้เป็นการศึกษาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้น าชุมชนและ
ประชาชน ยินดี เข้าร่วมโครงการวิจัยและสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยครั้ งนี้จ านวน 11 หมู่บ้าน                       
มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมและป้องกันวัณโรค 
ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อสม. และญาติของผู้ป่วยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกัน              
วัณโรค  ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2563 -  มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 6 เดือน  

7. ผลการศึกษา 
1.ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปและบริบทของชุมชน  อ าเภอศรีบรรพตตั้งอยู่ทางทิศเหนือ                

ของจังหวัดพัทลุง  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตามเส้นทางหลวงจังหวัด ๓๓ กิโลเมตร มีพ้ืนที่
ประมาณ 218.๕๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 136,565 ไร่   สภาพทางภูมิศาสตร์โดยทั่วไป เป็นพ้ืนที่
ราบสูง มีภูเขาต่ า ๆ สลับซับซ้อน ของแนวเทือกเขาบรรทัด  มีเนินสูงทางทิศตะวันตกแล้วค่อย ๆ ลาดต่ าลงมา
ทางทิศตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีประชากร จ านวน ๑๘,๗๕๒ คน บางส่วนไปท างาน               
ต่างอ าเภอหรือต่างจังหวัด  มีโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 6 แห่ง 

คุณลักษณะทางประชากรผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันวัณโรค ในชุมชน  
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง จ านวน 58 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 79.31) อายุระหว่าง 40-49 
ปี (ร้อยละ 34.48) สถานภาพคู่ (ร้อยละ 74.14) การศึกษาส่วนใหญ่ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 74.14) 
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 43.10) ส่วนใหญ่ไม่เคยมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมและป้องกันวัณโรค (ร้อยละ 60.34) และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรม (ร้อยละ 75.57) 
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สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรคในชุมชน อ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง ในวงรอบที่ 2 เป็นการด าเนินกิจกรรมโครงการต่อเนื่องจากเดิมและเพ่ิมเติมโครงการที่ได้จากการ
วางแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งที่ 1 ให้กิจกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้นและเพ่ิมกิจกรรมให้สามารถ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นซึ่งกิจกรรมในวงรอบที่ 2 เป็นการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยวัณโรคซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยในระยะแรกที่พบว่าพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือดูแลรักษาอาการป่วย เช่นยังมี การดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่และการกินยามีความสัมพันธ์ต่อการป่วยเป็นวัณโรคท าให้การด าเนินงานได้บรรลุผลส าเร็จ
มากขึ้น องค์ความรู้ที่ พ้ืนที่มีรวมกับความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานจะท าให้แก้ปัญหา                   
ง่ายมากขึ้น ผลลัพธ์จากการวิจัยนี้สรุปเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนการควบคุมและป้องกันวัณโรค                 
ในชุมชน ของอ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทพ้ืนที่สู่การ
จัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการจัดการปฏิบัติแบบบูรณาการตามศักยภาพของพ้ืนที่ จนกลายเป็น
สร้างให้เป็นวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วย โดยสรุปรูปแบบที่ได้คือ “ SRIBAN Model 
"ดังนี้ SRIBAN Model S = Situation หมายถึงสถานการณ์สภาวการณ์ R=Respond หมายถึง การตอบสนอง
ของชุมชน I = Integration หมายถึงบูรณาการ  B-= Brain Storm ระดมสมอง ร่วมคิดร่วมท า A= Analysis 
หมายถึงการวิเคราะห์ N = Norm หมายถึงการปฏิบัติเป็นประจ าจนกลายเป็นวิถีชีวิต โดยอธิบาย SRIBAN 
Model ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรคในชุมชนของอ าเภอศรีบรรพต 
จังหวัดพัทลุง ตามวงรอบ PAOR ได้ดังนี้  
 
                                                                                   
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่น 
-งบประมาณ  -คุณภาพชีวิตชองผู้ป่วย                                        
 

ระบบสาธารณสขุ 
-รักษา-ส่งต่อ-ติดตามเยีย่มบ้าน 
-งบประมาณ –ให้ความรู้ –พัฒนาวิชาการ 
 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน 
-DOT ,ญาต,ิอสม,ผู้น า
ชุมชน -ลดการตีตรา 
-ให้ความรู้ความ 

 (PAOR) SRIBAN Model 
ขั้นตอนที่1 plan1 
-TOP ModelTOP Modelจัดท าเเผน เเบบ
มีส่วนร่วมนโยบายน า (S R I B A ) มาช่วย 
 ขั้นตอนที่2 Action 1 เเละObservation1 
 -ด าเนินงานตามเเผน 2 เเผนงาน 
 -ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  
–ส่งเเผนงานตามเเผนที่วางไว้ 
 ขั้นตอนที่3 Reflection 1 ประเมินผล 
 -สรุปผลการประชุมเเละการวางเเผนเเบบมี
ส่วนรวม  
-สรุปผลการด าเนินงาน  
–วางเเผนเพื่อเเก้ปัญหาต่อไป 
 ขั้นตอนที่4 Plan 2 เพ่ิมเติมอีก1 เเผนงาน 
 ขั้นตอนที่5 Action 2 เเละ Observation2 
ด าเนินงานตามเเผนเดิมและ 2 เเผนงานใหม่ 
(รวม5 เเผนงาน)  
ขั้นตอนที่ 6 Reflection2 สะท้อนผลการ
ด าเนินงานโดยผู้เกี่ยวขอ้ง และน ำไปปฏิบัติ
จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของชุมชน (N) 

ผู้ป่วยวัณโรค 
-สมุดคูม่ือ 
-พฤติกรรมที่
ส่งผลสุขภาพ 
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8. การอภิปรายและสรุปผลการศึกษา/ การวิจารณ์/ ข้อเสนอแนะ/ แนวคิดเพ่ือการพัฒนา/ ข้อจ ากัด  

     สรุปอภิปรายผล  

ผลการด าเนินงานใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรค ในชุมชน 
อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุงพบว่าบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการด าเนินงานควบคุมและป้องกันวัณโรคมีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ ์เช่นการมพ่ีีเลี้ยงก ากับการกินยา  การติดตามเยี่ยมโดย (อสม.) และการติดตามเยี่ยมตาม
เกณฑ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR ในวงรอบแรกสามารถตอบสนองผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดงานวัณโรค แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาจากสภาพปัญหาที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค จากการวิจัยในระยะที่ 1 ที่พบว่าการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัญหาภาวะซึมเศร้าและการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ต่อการรักษาของผู้ป่วยวัณโรค จึงได้ด าเนินการวิจัย                    
ในวงรอบที่ 2 ท าให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันวัณโรคซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา              

รูปแบบการด าเนินงานวัณโรคในชุมชน  อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ประจ าปี 2564 

เยี่ยมผู้ป่วยรายใหม่ ที่รพ.ศรีบรรพต  TB Clinic 
ฮรพ.สต 

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

ลงทะเบียน ผู้ป่วย รายใหม่ 

-ให้ควมรู้เรื่องการปฏิบัติ 
-ก ากับการกินยา 
-คัดเลือกพ่ีเลี้ยง DOT 
-คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้าน 

เจ้าหน้าที่ทบทวนความรู้ บทบาทหน้าที่วิธีการให้กับ
ผู้ป่วย ครอบครัว อสม. ในการให้ผู้ป่วยท า DOT 
 

ติดตามเยี่ยมบ้าน 
-เดือนที่ 1-2 เดือนละครั้งสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
-เดือนที3่-6 เดือนละครั้ง 
 

 

 

 

 

เยี่ยมบ้าน 
-มอบอุปกรณ์ป้องโรคเบื้องต้น 
-ค้นหาปัญหาที่อาจส่งผลต่อการรักษา 
-ส ารวจพฤติกรรมเสี่ยง เช่นดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ 
-วางแผนแก้ปัญหาตามบริบท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

รักษาครบ 6 เดือน 

รักษาต่อตามระยะของผู้ป่วยแต่ละราย 
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ของวัฒนา สว่างศรี (2562) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน อ าเภอเมือง                 
จังหวัดมหาสารคาม จากการวิเคราะห์สถานการณ์ของการควบคุมวัณโรคในชุมชนพบว่าผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน
มีความรู้ไม่เพียงพอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดแนวทางในการควบคุมวัณโรค                
ที่เหมาะสมจึงได้ร่วมกันค้นหาแนวทางการควบคุมวัณโรค ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและ
ป้องกันวัณโรคพบว่าชุมชนให้ความสนใจและให้ความส าคัญมากขึ้นเนื่องจากวัณโรคเป็นโรคที่อยู่ใกล้ตัว
สามารถรับเชื้อได้ตลอดเวลาถ้าผู้ป่วยในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา หากท าให้ผู้ป่วยมีความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรคดีขึ้นมีทัศนคติดีขึ้นและมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวในการดูแลรักษาตัวเองรวมทั้งผล
ในการรักษาดีขึ้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานสอดคล้อง กับจักรพงษ์ พระสุรัตน์วิรัติ ปานศิลา                  
และวรพจน์ พรหมสัตยพรต (2563) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันอาการก าเริบซ้ าของผู้ป่วย
จิตเภทในชุมชนบ้านหนองคู อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ.ได้ก าหนดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาการบริการออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ร่วมให้ข้อมูลข่าวสารระดับ 2 ร่วมปรึกษาหารือระดับ 
3 ร่วมคิดร่วมวางแผนระดับ 4 ร่วมตัดสินใจร่วมด าเนินการและระดับ 5 ร่วมตรวจสอบและประเมินผลปัจจัย
แห่งความส าเร็จในการควบคุมและป้องกันวัณโรคกลับรักษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยคือ (1) ตัวผู้ป่วยให้ความร่วมมือ (2) การดูแลก ากับการรับประทานยา 
(DOT) (3) มีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชน (4) เจ้าหน้าที่และระบบบริการสุขภาพมีความเข้มแข็ง                 
ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโรงพยาบาลชุมชนและ (5) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนงบประมาณและการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยสอดคล้องกับการศึกษาของวัฒนา สว่างศรี (2562)                 
ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคในชุมชน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า จากการ
ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของการควบคุมวัณโรคในชุมชนการพัฒนาแนวทางการควบคุมวัณโรคโดยผู้ป่วย
วัณโรคท่ีเลี้ยงผู้ป่วยวัณโรคองค์กรในชุมชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ข้อเสนอแนะ  

จากงานวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและป้องกันวัณโรค ในชุมชน อ าเภอ                
ศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง และด าเนินการในพื้นทีย่ังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านที่มีผู้ป่วย หากมีการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
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