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แบบฟอรมที ่2 
แบบฟอรมประเมินลักษณะของผลงานที่สมัครขอรับรางวัลเบื้องตน 

 

 

 

  

ช่ือผลงาน  : การรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบDelivery 

ช่ือหนวยงาน : สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 

 
รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 
 

 โปรดทําเครื่องหมาย  ในคุณสมบัติดังตอไปนี้ท่ีตรงกับผลงานของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)  
  เปนผลงานท่ีพัฒนาการใหบริการ โดยการนําหลักการ แนวคิด เทคนิค เครื่องมือมาประยุกตใช 

  เปนผลงานท่ีนําไปใชแลวจริงเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

  ผลงานไมเปนรูปแบบเชนเดียวกับผลงานท่ีเคยไดรับรางวัลแลว  

  เปนผลงานท่ีมีการพัฒนาบริการตอยอดจากผลงานท่ีเคยไดรับรางวัล  

  เปนผลงานท่ีมีลักษณะบูรณาการงานบริการจากหลายหนวยงานมาใหบริการในสถานท่ีเดียว 

  เปนผลงานท่ีมีลักษณะเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการใหบริการ  

  ( e-Service) 

  เปนผลงานท่ีมีลักษณะเปนการพัฒนาระบบฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพในการใหบริการ 

  เปนผลงานท่ีมีลักษณะเปนการพัฒนาระบบจัดการขอรองเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและการ 

  ใหบริการเชิงรุก  

  เปนผลงานท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย : กรณีหนวยงานขอรับรางวัลประเภทรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการท่ีเปนเลิศ รางวัลบูรณาการการบริการท่ีเปนเลิศ 
    รางวัลนวัตกรรมการบริการท่ีเปนเลิศ  และรางวัลการพัฒนาการบรกิารท่ีเปนเลศิ โปรดกรอกแบบฟอรมน้ี 
    ตามประเภทรางวัลท่ีสงสมัคร 



แบบฟอรมที ่3 
แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 
แบบฟอรมบทสรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 

 

ประเภทรางวัล  :  รางวัลการพัฒนาการบริการท่ีเปนเลิศ 

ช่ือผลงาน  :  การรกัษาผูปวยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบ Delivery 

ช่ือหนวยงาน    :  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา 
 

สรุปผลงานโดยยอ :  

1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม 

  วัณโรคเปนโรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ  ซ่ึง องคการอนามัยโลก  (WHO) ไดจัดใหวัณโรค               

เปนภาวะฉุกเฉินสากล  (Global Emergency) จากรายงานขององคการอนามัยโลกไดจัดอันดับใหประเทศไทย    

อยูในลําดับท่ี  18 ใน 22 ประเทศท่ัวโลก  ท่ีมีจํานวนผูปวยวัณโรคมากท่ีสุด  แตประเทศไทยมีผลการรักษา             

ในเรื่องอัตราความสําเร็จของการรักษาต่ํากวารอยละ  85 (เปาหมายองคการอนามัยโลกรอยละ  87)              

และพบปญหาขาดการรักษารอยละ 7 (เปาหมายของแผนงานวัณโรคแหงชาติ NTP รอยละ 0) ในการรกัษาวณัโรค

ท่ีไมดื้อยาครั้งแรกมีความสําคัญมากในการปองกันไมใหเกิดวัณโรคดื้อยา  จากการรักษาท่ียาวนานนี้          

รวมกับปจจัยดานตางๆ ท้ังในดานตัวผูปวยเอง ครอบครัว และระบบบริการทางดานสาธารณสุข ท่ีมีผลใหผูปวย

สวนหนึ่งท่ีกินยาไมตอเนื่องจนครบและเกิดปญหาเปนเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาข้ึน ในกรณีท่ีปวยเปนวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน  (MDR-TB) ดานการรักษาใชระยะเวลาเพ่ิมข้ึน  จากปกติ  6-8  เดือน  เปน  18-24  เดือน                   

และตองปรับแนวทางการรักษาโดยใชยากินรวมกับยาฉีด  คือตองฉีดยาสัปดาหละ  5 วันทุกสัปดาหในชวง          

4-5 เดือนแรก โดยผูปวยตองใชความอดทนตอความเจ็บปวดจากการฉีดยาแล ะผลขางเคียงของยาท่ีใชรักษา 

หากผูปวยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  (MDR-TB) ยังขาดปจจัยในดานความรูความตระหนัก  และมีรปูแบบ            

ในการดูแลตัวเองท่ีไมถูกตอง  ตลอดจนขาดปจจัยดานระบบบริการทางดานสาธารณสุขท่ีจะชวยสงเสริม         

การเขาถึงระบบการดูแลรักษาอยางครบวงจร จะมีผลใหผูปวยขาดการรักษาในท่ีสุด และสงผลใหเกิดเชื้อวัณโรค

ชนิดดื้อยาชนิดรุนแรง ( Extensively drug resistant TB หรอื XDR-TB หมายถึงการดื้อตอยาท่ีใชรักษา     

MDR-TB) ซ่ึงเปนปญหาท่ียากตอการควบคุม ประเทศไทยมีอุบัติการณของผูปวยวัณโรคดื้อยา  (MDR-TB) 

ประมาณ 100 คน  ต่ํากวาการคาดประมาณขององคการอนามัยโลกคือ 4,000-5,000คน  เนื่องจากขาดระบบ

ฐานขอมูลวัณโรคดื้อยาจากผูปวยวัณโรครายใหมปละ 9.1 หม่ืนราย 

สําหรับเขตบริการสุขภาพท่ี  9 (จังหวัดนครราชสี  มาบุรีรัมย  สุรินทร  ชัยภูมิ)  อัตราความสําเร็จ               

ของการรกัษารอยละ  90  ซ่ึงสูงกวาเปา หมาย องคการอนามัยโลก แตพบปญหาการขาดยารอยละ  3              

และพบอัตราการตายรอยละ 4 (เปาหมายของแผนงานวัณโรคแหงชาติ NTP รอยละ  5) จํานวนผูปวยเปน       

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ( MDR-TB) มีจํานวน 40 ราย ซ่ึงเปนจํานวนท่ีต่ํากวาการคาดประมาณ  เนื่องจาก        

มีการคนหาผูปวยนอยและขาดระบบฐานขอมูล มีการสงตรวจเสมหะเพ่ือวินิจฉัยการดื้อยานอย ซ่ึงสอดคลองกับ

การศึกษาของ แพทยหญิง ผลิน กมลวทัน  และคณะศึกษาสถานการณวัณโรคดื้อยาในผูปวยวัณโรคเสมหะบวก    



ของสถานบริการเขตบริการสุขภาพท่ี  9 ในป  2553  พบอัตราการดื้อยามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในกลุมเคยวัณโรค        

มากอนรอยละ  37.5  และกลุมไมเคยรักษาวัณโรคมากอนรอยละ  6.0  แตเนื่องจากมีการคนหาผูปวยนอย         

ขาดระบบฐานขอมูล มีการตรวจเสมหะนอย ทําใหมีการคนพบผูปวยในต่ํากวาการคาดการณ หมายถึงอาจยังมี

ผูปวยดื้อยาจํานวนมากท่ียังไมถูกคนพบและบันทึกในฐานขอมูล  สงผลใหการควบคุมโรคยังไมไดผล               

เกิดการแพรกระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในชุมชน ซ่ึงแพรเชื้อในระบบบริการรถสาธารณะ  และระบบท่ีมีการถายเท

ระบบอากาศปด เชน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล เปนตน  

2. แนวทางในการปรับปรุงบริการ 

ดังนั้นผูรับผิดชอบงานวัณโรคของ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา จึงเห็นความสําคัญ     

ของการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานและปรับกระบวนการในการดําเนินงานวัณโรคในพ้ืนที่  จากการดูแลผูปวย

แบบตั้งรับในสถานบริการเพียงอยางเดียวในอดีต  เปนการใหบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ี เปนหลักและ ตั้งรับ               

ในสถานบริการผสมผสานกัน  ผลักดันกิจกรรมการดูแลผูปวยวัณโรคโดยการมีสวนรวมของผูรับบริการ           

และผูใหบริการ ตั้งแตกิจกรรมการคนหา การดูแลรักษา การติดตาม ผูสัมผัสผูปวยวัณโรคในชมุชน ตลอดจนการ

มีระบบสงตอท่ีดีระหวางหนวยงาน เพ่ือสงเสริมใหผูปวยวัณโรคไดเขาถึงระบบบริการท่ีมีคุณภาพอยางรวดเร็ว  

ชวยลดอัตราการปวย ลดอัตราตาย และลดอัตราการขาดยา ตลอดจนมีผลชวยใหลดการแพรกระจายเชื้อวัณโรค

สูชุมชน นํามาสูความสําเร็จของการปองกันและควบคุมโรคในพ้ืนท่ี  และปองกันการระบาดของโรควัณโรค         

ท่ียากตอการควบคุมในอนาคต   

3. สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงบริการ 

เกิดความรวมมือของภาคีเครือขายในการเฝาระวังปองกันการแพรกระจายเชื้อวัณโรคในพ้ืนท่ี          

โดยผูปวยทุกรายจะมีพ่ีเลี้ยงดูแลการกินยาทุกวัน  (Directly Observe Treatment: DOT) ไดรับการดูแลรักษา

เชิงรุกโดยทีมของสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  และอาสาสมัครสาธารณสุข เพ่ือประเมินสภาพแวดลอม    

ใหคําแนะนํา  และใหบริการดูแลรักษาผูปวยท่ีบาน ประเมิน ผูปวยแบบองครวม และองคการบริหารปกครอง   

สวนทองถ่ิน  ใหการสงเคราะหผูปวยในกรณียากไร นอกจากนี้ ผูสัมผัสรวมบาน ผูท่ีมีความเสี่ยงตอการปวย       

เปนวัณโรคสูง ในชมุชน จะไดรับการคัดกรองและวินิจฉัยโดยเร็วและเขาสูระบบบริการท่ีเร็วข้ึน                    

เพ่ือลดการแพรกระจายเชื้อ 

4. ประโยชนท่ีไดรับ 

4.1 การรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) แบบ Delivery โดยเจาหนาท่ีท่ีผานการอบรมความรู  และ

ม่ันใจในการใหบริการผูปวยวัณโรค  และสามารถดําเนินงานคลินิกวัณโรคคุณภาพ ไดตามมาตรฐานสากล ( ISTC) 

โดยมีผูปวยเปนศูนยกลางของการใหบริการเกิดรูปแบบการใหบริการแบบชองทางดวน  และการใหบริการแบบ 

One Stop Service สงผลใหมีอัตราความสําเร็จในการรักษาวัณโรคในกลุมดื้อยา (MDR-TB) รอยละ 92 สูงท่ีสุด

ของท้ังประเทศ (ประเทศ มีอัตราความสําเร็จในการรักษาวัณโรคในกลุมดื้อยา รอยละ 37) และท่ีองคการอนามัย

โลกกําหนดไวท่ีรอยละ 50-80  

4.2 มีระบบบริการสําหรับผูปวยวัณโรคท้ังเชิงรับและเชิงรุก  ครอบคลุมในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี  9     

ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการสุขภาพท่ี 9  



4.3 มีเครือขายการดําเนินงานวัณโรค ท่ีเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ในพ้ืนท่ีเครือขายบริการสุขภาพท่ี  9 

เนื่องจากสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา มีระบบสรางแรงจูงใจและติดตาม เพ่ือผลักดัน          

ใหเครือขายประสบความสําเร็จในการทํางาน 

4. 4 ประชาชนและกลุมเสี่ยงจะไดรับความรูเรื่องวัณโรคท่ีถูกตอง  ไดรับการคัดกรองวัณโรค               

มีสวนรวมในการคนหา ดูแล รักษา กํากับการกินยาผูปวยวัณโรคในชุมชนจนหายขาด 

5. จุดเดนของผลงาน และปจจัยความสําเร็จ 

5.1 เจาหนาท่ีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล 

สถานีอนามัย องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการแกนนํารวมมือรวมใจ ทํางานในการปองกันวัณโรค    

ในชุมชนท่ีเขมแข็ง คณะกรรมการและแกนนําชุมชนมีความตั้งใจจริงท่ีจะทํางานปองกันวัณโรค 

5.2 ผูปวยวัณโรคมีวินัยการกินยาและใหความรวมมือในการรักษา โดยท่ีผูปวยไมตองเดินทาง           

ไปสถานพยาบาล ทุกครั้ง ผูปวยท่ีไดรับการติดตามการกินยา จะมีความรูสึกทางดานจิตใจท่ีดีข้ึนจากการไดรับ    

การดูแลอยางใกลชิด คลายความเครียดและความกังวลใจ มีความม่ันใจวาตนจะหายปวยจากโรคได และไมรูสึก

วาตนเปนท่ีนารังเกียจของสังคม ซ่ึงสงผลถึงการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3 ประชาชนในชุมชนมีความรู ความเขาใจในการดูแลปองกันวัณโรคดวยตนเอง และใหความรวมมือ

ในการปองกันวัณโรคในชุมชน กอใหเกิดความยั่งยืนในการดําเนินงาน 

5.4 มีการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและแกนนํา โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขใหความรู              

เรื่องการปองกันรักษาวัณโรคอยางตอเนื่อง ใหมีศักยภาพในการวิเคราะหสถานการณวัณโรคชุมชน ซ่ึงสงเสริม   

ใหเกิดการกําหนดทิศทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินงาน และนําไปใชประโยชนในการสรางความตระหนัก       

เรื่องวัณโรค เนื่องจากเขาใจขนาดปญหาวัณโรคในชุมชน 

5.5 โรงพยาบาลและองคการบริหารสวนตําบล สนับสนุนเสริมกระบวนการทํางานและสวัสดิการ 

กําลังใจคนทํางานและผูปวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 
 

1. ปญหา และสภาพการปฏิบัติงานเดิมกอนท่ีจะริเริ่มการปรับปรุง  
วัณโรคเปนโรคติดเชื้อทางเดินระบบหายใจ โดยองคการ อนามัยโลก  (WHO) ไดจัดใหวัณโรค            

เปนภาวะฉุกเฉินสากล ( Global Emergency) จากรายงานขององคการอนามัยโลก  ไดจัดอันดับใหประเทศไทย

อยูในลําดับท่ี 18 ใน 22 ประเทศ ท่ัวโลก ท่ีมีจํานวนผูปวยวัณโรคมากท่ีสุด  แตประเทศไทยมีผลการรักษา         

ในเรื่องอัตราความสําเร็จของการรักษาต่ํากวารอยละ  85 (เปาหมายองคการ อนามัยโล กรอยละ  87)             

และพบปญหาขาดการรักษารอยละ 7 (เปาหมายของแผนงานวัณโรคแหงชาติ NTP รอยละ 0) ในการรกัษาวณัโรคท่ี

ไมดื้อยาครั้งแรก มีความสําคัญมากในการปองกันไมใหเกิดวัณโรคดื้อยา จากการรักษาท่ียาวนานนี้รวมกับปจจัย

ดานตางๆ ท้ังดานตัวผูปวยเอง ครอบครัว และระบบบริการทางดานสาธารณสุข ท่ีมีผลใหผูปวยสวนหนึ่งท่ีกินยา

ไมตอเนื่องจนครบ  และเกิดปญหาเปนเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาข้ึน ในกรณีท่ีปวยเปนวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  

(MDR-TB) ดานการรักษาใชระยะเวลาเพ่ิมข้ึนจากปกติ 6-8 เดือน เปน 18-24 เดือน  และตองปรบัแนวทาง     

การรักษาโดยใชยากินรวมกับยาฉีด คือตองฉีดยาสัปดาหละ 5 วัน ทุกสัปดาหในชวง 4-5 เดือนแรก โดยผูปวย

ตองใชความอดทนตอความเจ็บปวดจากการฉีดยาแล ะผลขางเคียงของยาท่ีใชรักษา  หากผูปวยวัณโรคดื้อยา   

หลายขนาน  (MDR-TB) ยังขาดปจจัยในดานความรู  ความตระหนัก และมีรูปแบบในการดูแลตัวเองท่ีไมถูกตอง 

ตลอดจนขาดปจจัยดานระบบบริการทางดานสาธารณสุขท่ีจะชวยสงเสริมการเขาถึงระบบการดูแลและรักษา

อยางครบวงจร  จะมีผลใหผูปวยขาดการรักษาในท่ีสุด และสงผลใหเกิดเชื้อวัณโรคชนิดดื้อยาชนิดรุนแรง 

(Extensively drug resistant TB หรอื XDR-TB หมายถึงการดื้อตอยาท่ีใชรักษา MDR-TB) ซ่ึงเปนปญหาท่ียาก

ตอการควบคุม ประเทศไทยมีอุบัติการณของผูปวยวัณโรคดื้อยา  (MDR-TB) ประมาณ 100 คน ซ่ึงต่ํากวาการคาด

ประมาณขององคการ อนามัยโลก คือ 4,000- 5,000 คน เนื่องจากขาดระบบฐานขอมูลวัณโรคดื้อยา จากผูปวย

วัณโรครายใหมปละ 9.1 หม่ืนราย 

สําหรับเขตบริการสุขภาพท่ี 9  (จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ชัยภูมิ)  อัตราความสําเร็จ        

ของการรกัษารอยละ 90 ซ่ึงสูงกวาเปา หมายขององคการ อนามัยโลก แตพบปญหาการขาดยารอยละ  3       

และพบอัตราการตายรอยละ 4  (เปาหมายของแผนงานวัณโรคแหงชาติ NTP รอยละ 5) จํานวนผูปวยเปนวัณโรค

ดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) มีจํานวน 40 ราย ซ่ึงเปนจํานวนท่ีต่ํากวาการคาดประมาณ เนื่องจากมีการคนหา

ผูปวยนอยและขาดระบบฐานขอมูล มีการสงตรวจเสมหะเพ่ือวินิจฉัยการดื้อยานอย ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา

ของแพทยหญงิผลนิ กมลวทัน และคณะ ศึกษาสถานการณวัณโรคดื้อยาในผูปวยวัณโรคเสมหะบวก                

ของสถานบรกิารเขต บริการสุขภาพ ท่ี 9 ในป 2553 พบอัตราการดื้อยามีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในกลุมเคยวัณโรค        

มากอนรอยละ  37.5  และกลุม ไมเคยรักษาวัณโรคมากอน  รอยละ  6.0  แตเนื่องจากมีการคนหาผูปวยนอย        

ขาดระบบฐานขอมูล มีการตรวจเสมหะนอย ทําใหมีการคนพบผูปวยในต่ํากวาการคาดการณ หมายถึงอาจยังมี

ผูปวยดื้อยาจํานวนมากท่ียังไมถูกคนพบและบันทึกในฐานขอมูล สงผลให การควบคุมโรคยังไมไดผล              

เกิดการแพรกระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในชุมชน ซ่ึงแพรเชื้อในระบบบริการรถสาธารณะ และระบบท่ีมีการถายเท

ระบบอากาศปด เชน หางสรรพสินคา โรงพยาบาล เปนตน 

 การดื้อยาท่ีถือวามีความรายแรงมากท่ีสุดคือ  การดื้อยาหลักท่ีใชรักษาวัณโรคคือ ไอโซไนอะซิด  (H)    
และริแฟมปซิน  (R) พรอมๆ กันหรือท่ีเรียกวา วัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Multidrug resistant tuberculosis: 
MDR-TB) วัณโรคเปนโรคติดตอในระบบทางเดินหายใจแพรกระจายสูผูใกลชิดไดงาย ผูปวยวัณโรคระยะแพรเชื้อ  



1 คน สามารถแพรกระจายเชื้อใหผูใกลชิดไดถึง  15 คนตอป  อีกท้ังในดานคารักษา ยังมีคาใชจายในการรักษา
สูงข้ึน จากการรักษาวัณโรคท่ีไมดื้อยาครั้งแรกมีคาใชจายในการรักษา 2,500- 3,000 บาท แตเม่ือปวยเปนวัณโรคดื้อ
ยาหลายขนาน (MDR-TB) จะมีคาใชจายในการรักษาถึง  80,000-100,000 บาท และหากปวยเปนวัณโรคชนิด
ดื้อยาชนิดรุนแรง (XDR-TB) จะมีคารักษาท่ีสูงกวาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน  (MDR-TB) ถึง 10 เทาหรือประมาณ 
1,000,000 บาท 
     

2. ผูนําเสนอแนวทางการแกปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ 
สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  5 นครราชสีมา  เปนหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมควบคุมโรค              

มีบทบาทหนาท่ีในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 รับผิดชอบพ้ืนท่ี 4 จังหวัด
คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร ครอบคลุมประชากร 7 ลานคน เปาหมายการควบคุมวัณโรค
แหงชาติ ( National Tuberculosis Programme:NTP) คือ “คนใหพบ จบดวยหายตาย  นอยกวา  5             
ขาดยาเปน 0 ” ซ่ึงปจจัยท่ีสําคัญของการปองกันควบคุมวัณโรคคือ การมีระบบบริการดูแลและรักษาวัณโรค      
ท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการรักษาวัณโรคสากล ( ISTC) กลุมงานวัณโรค  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  5 
นครราชสีมา  เปนหนวยงานท่ีริเริ่มการดําเนินการใหบริการเชิงรุก  เพ่ือควบคุมโรควัณโรคในพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ี         
เขตบริการสุขภาพท่ี 9 แบบบูรณาการ  โดยออกแบบประสานและรวมวางแผนการดําเนินงานภายในกลุม
หนวยงานผูปฏิบัติ หนวยงานเครือขายท่ีเก่ียวของการดําเนินงาน และประชาชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย  เพ่ือใหรูปแบบ
ท่ีวางไวปฏิบัติไดสําเร็จ โดยมีแนวทางแกไขปญหา ผูดําเนินการ และผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ ดังนี้  

2.1 บคุลากรของกลุมวณัโรค  สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  5 นครราชสีมา  เปนผูริเริ่มวางรูปแบบ     
การดําเนินงานจากปญหาผูปวยวัณโรคดื้อยา  (MDR-TB) ท่ีอัตราการรักษาสําเร็จต่ํา  โดยกําหนดเปนนโยบาย  
แนวทางการทํางาน  การประสานงาน  และดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงาน  วิเคราะห
สถานการ ณระบาดของวัณโรค  ผลกระทบและแนวทางแกปญหา  ประสานกับภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี               
โดยการประชุมระดมความคิดเห็นรับฟงขอเสนอ  นําเสนอแนวทางการแกปญหารวมกัน  และรวมกับภาคี
เครือขายในพ้ืนท่ีดําเนินการไปท่ีบานผูปวย 

2.2 หนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีไดแก  สสจ.  สสอ.  รพ.ศ . รพ.ท . รพ.ช . รพ.  สต.  อปท.  อสม.                  
เปนหนวยบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี  ท่ีรวมวางแผนดานขอมูล  กําหนดระบบการดูแลผูปวยวัณโรคดื้อยาและสงตอ
ผูปวย  คนหาผูปวยใหพบตั้งแตแรกเริ่มใหมีการรักษารวดเร็วเพ่ือตัดวงจรการแพรเชื้อโดยการควบคุมวัณโรค  
จัดบริการเชิงรุกเจาหนาท่ีไปใหบริการผูปวยท่ีบาน  พัฒนาวิธีการทํางานแบบบูรณาการโดยใชผูปวย              
เปนศูนยกลาง  

2.3 องคการบริหารสวนทองถ่ิน  เปนสวนท่ีเก่ียวของโดยตรงกับประชาชนในการประสาน                 
ใหความชวยเหลือดานปญหาสิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจ  

2.4 ผูสัมผัสโรคและประชาชนในชุมชนท่ีปวยและเสี่ยง  รวมถึงครอบครัว  มีสวนรวมกําหนดแนวทาง    
การปองกัน และรวมมือในการปฏิบัติตามแนวทาง 
  

3. ผลงานท่ีเปนความคิดริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพการบริการ 
มาตรการท่ีสําคัญท่ีสุดตอการจัดการกับปญหาวัณโรคดื้อยาคือ การปองกัน เพราะการรักษาจะตองใชยา

แนวท่ีสองซ่ึงมีประสิทธิภาพต่ํา ราคาแพง อาการขางเคียงมากและตองใชเวลารักษานานตั้งแต  2 ปข้ึนไป       
โดยจะมีโอกาสหายขาดเพียงรอยละ 50-80 เทานั้น การคนหาผูท่ีมีอาการสงสัยวัณโรค ใหไดรับการตรวจวินิจฉัย
และใหการรักษาโดยเร็ว เพ่ือลดระยะการแพรกระจายเชื้อในชุมชน  ในสถานบริการควรมีระบบการเฝาระวังการ
ดื้อยาวัณโรคในกลุมเสี่ยง เพ่ือใหทราบสถานการณและแนวโนมของการดื้อยาวัณโรค  เพ่ือเปนการสะทอนถึงการ
ดําเนินงานวามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม ควรมีระบบการติดตามการรักษาจนหายขาด  มีการกํากับการกินยา
อยางใกลชิด  มีการติดตามเยี่ยมบานและมีระบบสงตอผูปวยใหไดรับการดูแลตอเนื่องในชุมชนจนครบการรักษา  



สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมดานการดูแลรักษา  กํากับการกินยา  ใหกําลังใจ  สนับสนุนผูปวยใหกินยาจน
หายขาด เพ่ือปองกันการเกิดปญหาวัณโรคดื้อยา  และการแพรกระจาย   วัณโรคดื้อยาตอไป  เปรียบเทียบวิธีการ
ดําเนินงานกระบวนการงานเดิมกับกระบวนงานใหม ดังภาพ 

 
จากกระบวนงานใหม สงผลใหผูปวยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) สามารถรับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ 

สงผลใหอัตราการรักษาสําเร็จหายขาดสูง  
 

4. กลยุทธท่ีนํามาใชใหการพัฒนาบริการประสบผลสําเร็จ 
 กระบวนงานการใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุมโรค วัณโรคดื้อยา (MDR-TB) ในพ้ืนเขตบริการสุขภาพท่ี 9  

มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ  3 ประการ คือ (1) เพ่ือใหจัดบริการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค วัณโรคดื้อยา เชิงรุก      
ตามมาตรฐานสากล  (ISTC) ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  (2) เพ่ือจัดบริการเชิงรุกท่ีบูรณาการระหวางภาคีเครือขาย        
ท่ีเก่ียวของ (3) เพ่ือใหอัตราการรักษาสําเร็จสูง ซ่ึงมีการวิเคราะหดังนี้ 

จุดแข็ง จดุออน 
1. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญดานวัณโรค 
2. งบประมาณมีเพียงพอสําหรับการดําเนินงาน 
3. สนับสนุนระบบสํารองยาที่หนวยบริการในพ้ืนที่ 

1. ความรูสวนใหญมีอยูเฉพาะบุคคล ยังไมมีการ
ถายทอดความรูระหวางกัน 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีภาคีเครือขายการทํางานในพ้ืนท่ีเขตบริการท่ี 9  
2. กระแสเรียกรองความตองการจากผูปวยและประชาชน 
3. วัณโรคดื้อยาเปนปญหาท่ีสําคัญ และแพรกระจายได

งายในพ้ืนท่ี 
4. บุคลากรไดรับการยอมรับดานความรู ความสามารถ

ในการปองกันควบคุมโรควัณโรคดื้อยา 

1. วัณโรคดื้อยาเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ (STIGMA)  
2. เปนโรคท่ีตองกินยายาวนาน 18-24 เดือน และมี

อาการขางเคียงของยาสูง 
3. เปนโรคท่ีแพรกระจายไดงายทางระบบทางเดิน

หายใจ กอใหเกิดการกระจายเชื้อทางชองทาง
ตางๆ ไดงาย 

 

ผลจากการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  ไดนํามากําหนดกลยุทธการทํางาน           
ตามโครงการใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุมโรควัณโรคดื้อยาในเขตบริการสุขภาพท่ี 9 ดังนี้  

กลยุทธท่ี  1. การพัฒนาวิธีการทํางานรวมกับพหุภาคีเครือขาย  การสรางเครือขายการมีสวนรวม    
การดําเนินงาน โดยจัดระบบบริหารราชการใหเอ้ือตอการทํางานรวมกันเปนเครือขาย มีการกําหนดโครงสราง
การดําเนินงานวัณโรค  ผูบริหาร ทุกหนวยงาน ใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ      

ผูปวยวัณโรคดื้อยา (MDR TB) 

เดินทางจากบาน 

กระบวนงานเดิม กระบวนงานใหม 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขเดินทางไปบาน

ผูปวยวัณโรคดื้อยา (MDR-TB) 

มา รพ.ศ. รพ.ท. เน่ืองจากผูปวยกลุม

น้ีตองมารบับรกิารท่ีเช่ียวชาญเฉพาะ 

ฉีดยา รับยา สอบสวนโรค เจาะเลือด

ตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจเสมหะ 

เดนิทางกลบับาน นัดฉีดยา                     

รับยาทุกวัน 

ฉีดยา จายยาทุกวัน เจาะเลือด ตรวจ

เสมหะท่ีโรงพยาบาล 

เจาหนาท่ีสาธารณสุขแนะนําวิธีปฏิบัติ

ตัว และใหกําลังใจกับผูปวย อสม. 

อสม. กํากับการกินยา และดแูล

ผลขางเคียงผูปวยวัณโรคดื้อยาทุกวัน 



การดําเนินงาน มีการมอบอํานาจในการดําเนินงานใหกับผูรับผิดชอบงานวัณโรค  เพ่ือใหเกิดความคลองตัว        
ในการดําเนินงาน สรางเครือขายการมีสวนรวมในการวางแผน  กําหนดเปาหมาย  ความตองการ                   
แนวทางการดําเนินงาน กําหนดขอตกลงรวมกัน ดําเนินงานตามแผน และประเมินผลรวมกัน 

กลยุทธท่ี  2. การพัฒนาวิธีการทํางานแบบเชิงรุกและรักษาแบบคลินิกเคล่ือนท่ี  การพัฒนาวิธีการ
ทํางานแบบเชิงรุกท้ังคนหาและรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา  เนื่องจากการทํางานรูปแบบเดิมเปนรูปแบบ            
การใหบริการแบบตั้งรับ กลาวคือผูปวยจะตองเดินทางมารับบริการ ณ  สถานบริการสาธารณสุข  แตสําหรับ      
วัณโรค แลวการดําเนินการเชนนี้จะไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากการปองกันควบคุมวัณโรคท่ีมีประสิทธิผล  
คือการคนหา การวินิจฉัยตั้งแตเริ่มแรกและรักษาอยางรวดเร็ว เพ่ือตัดวงจรการแพรกระจายของโรคในชุมชน  
วิธีการใหบริการเชิงรุกเขาไปในบานผูปวยจึงเปนวิธีการท่ีเหมาะสม ประกอบกับผลการประเมินความตองการ
และความพึงพอใจของผูปวย พบวาตองการใหหนวยงานรุกเขาหาผูปวยมากกวาการตั้งรับ  เนื่องจากผูปวย
สวนมากฐานะยากจน ไมมีคาใชจายในการเดินทาง และยังถูกสังคมรังเกียจและตีตรา ดังนั้นจึงพัฒนากลยุทธ
วิธีการทํางานแบบเชิงรุก ไปใหบริการผูปวยวัณโรคดื้อยาแบบคลินิกเคลื่อนท่ีเชิงรุก  เพ่ือควบคุมโรควัณโรค        
ในพ้ืนท่ีใหบรรลุเปาหมายตอไป 

กลยุทธท่ี  3. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรโดยใชเครื่องมือการจัดการความรูและสารสนเทศ          
มีกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคอยาครบวงจร โดยนําขอมูล  
ท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ีมารวมคิดวิเคราะหปญหา ท้ังกรณีราย Case และภาพรวม และรวมกันหาแนวทางการแกไข
ปญหาใหตรงจุดตามความเหมาะสม เชน การ Conference case ผูใหการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคเพ่ือวิเคราะห
ปญหาท่ีแทจริงและหาแนวทางการแกไขปญหาใหตรงจุดเพ่ือปด  Gap รวมท้ังมีการประเมินผลและทบทวน
ปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  กลุมวัณโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา เปนผูริเริ่ม
กําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริการดูแลและรักษาวัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือสงเสริมผูปวยวัณโรค    
ไดเขาถึงระบบบริการท่ีมีคุณภาพ 
  

5. ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินการ 
โครงการใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุมโรค วัณโรคดื้อยา ใน เขตบริการสุขภาพท่ี 9 แบบบูรณาการ             

มีการทํางานรวมกันของภาคีเครือขายในพ้ืนท่ี โดยมีการจัดสรรทรัพยากรดังนี้  
กลยุทธท่ี  1.  การสรางเครือขายการมีสวนรวมการดําเนินงาน  การวางแผน  กําหนดเปาหมาย          

ความตองการ แนวทางการดําเนินงาน กําหนดขอตกลงรวมกัน  ดําเนินงานตามแผนและประเมินผล รวมกัน       
มีการใชทรัพยากรรวมกัน อาทิเชน  สถานท่ีของการตั้งจุดบริการเชิงรุกในพ้ืนท่ี ไดแก โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล รวมท้ังการอํานวยความสะดวกในการบริการตรวจชันสูตรวินิจฉัย     
วัณโรค 

กลยุทธท่ี 2 . การพัฒนาวิธีการทํางานแบบเชิงรุกท้ังคนหาและรักษาผูปวยวัณโรคดื้อยา               
พัฒนากระบวนการใหบริการผูปวยวัณโรคดื้อยาแบบคลินิกเคลื่อนท่ีเชิงรุก  เพ่ือควบคุมโรควัณโรคในพ้ืนท่ี        
ใหบรรลุเปาหมายตอไป  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลกดานวัณโรค กรมควบคุมโรคจัดสรร    
ผานสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  5 นครราชสีมา  เปนคาเดินทางของเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกระดับ               
ไปยังบานผูปวยและคาเบี้ยเลี้ยงผูปวยวัณโรคดื้อยา สวนคายาเบิกจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ   

กลยุทธท่ี 3. การจัดการความรูและสารสนเทศ  มีกระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน   
ดานการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคอยาครบวงจร กลุมวัณโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  5 นครราชสีมา      
เปน ผูริเริ่มและสนับสนุนทรัพยากรในการ พัฒนาระบบการบริการดูแลและรักษาวัณโรคท่ีมีประสิทธิภาพ        
เพ่ือสงเสริมผูปวยวัณโรคไดเขาถึงระบบบริการท่ีมีคุณภาพ โดยความรวมมือของ บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ  
ไดแก สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย 



โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน 
 

6. ข้ันตอนสําคัญในการพัฒนาการบริการและการนําไปปฏิบัติ 
การกําหนดกระบวนงานโครงการใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุม วัณโรคดื้อยา (MDR-TB) ในพ้ืน ท่ีเขต

บริการสุขภาพท่ี 9 แบบบูรณาการนี้  กลุมวณัโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมา ไดกําหนด
ข้ันตอนการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน ดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1. การออกแบบกระบวนงาน  มีการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหสถานการณ วัณโรคดื้อยา 
ประกอบดวย  อัตราปวย  อัตราตาย  ความรนุแรงของโรค  และแนวโนมการระบาดของโรค  วิเคราะห            
ความคาดหวัง  ความตองการรับบริการของประชาชนเพ่ือการปองกันควบคุมโรค วัณโรคดื้อยา นําขอมูล           
มาวิเคราะห  โดยพบวาปญหาการเกิดวัณโรคดื้อยา  (MDR-TB) ในพ้ืนท่ีเกิดจากการท่ีผูปวยวัณโรคกินยาวัณโรค  
ไมครบตามท่ีกําหนด หรือผูปวยไดรับเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานมาจากผูท่ีมีเชื้อวัณโรคดื้อยา  ซ่ึงมีผล            
ใหการดําเนินงานควบคุมวัณโรคมีความยุงยากมากข้ึน  ผูปวยวัณโรคท่ีไมไดรับดูแลเอาใจใสจากญาติพ่ีนอง      
และคนรอบขาง  ตลอดจนระบบการใหบริการดานการดูแลรักษาจากหนวยงานบริการสาธารณสุขภาครัฐ        
และบุคลากรผูใหการดูแลผูปวยวัณโรคท่ีไมมีประสิทธิภาพ จะสงผลตอการรักษาวัณโรค ทําใหมีอัตราการหาย
จากโรคท่ีต่ํา มีอัตราการขาดยาและอัตราการตายสูง  การดําเนินงานปองกันควบคุมวัณโรคในพ้ืนท่ี                 
จะประสบความสําเร็จไดนั้น  ไมสามารถดําเนินการไดโดยหนวยงานเดียวหรือเพียงคนๆ  เดียว หากแตตองเกิด
จากการมีสวนรวมของ ภาคีเครือขาย ในพ้ืนท่ีดวยจึงจะประสบผลสําเร็จ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการแกไขปญหา    
ท้ังเชิงรับและเชิงรุก กลุมวัณโรค สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 นครราชสีมาและหนวยงานภาคีเครือขาย    มี
การ ประชุมทีมเพ่ือวางแผนการแกไขปญหาการขาดยา  ปญหาการตาย  และปญหากา รเกิดวัณโรคดื้อยา       
หลายขนานในพ้ืนท่ี มีการจัดทําแผนงานโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน ประกอบดวย งบประมาณจากกองทุนโลก
ดานวัณโรค ดําเนินการสรางเครือขายผูดูแลรักษาผูปวยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนานท่ีมีจุดมุงหมาย
เดียวกัน ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบานผูปวยเพ่ือติดตามดูแลผูปวยตามสภาพความเปนอยูและสภาพปญหาท่ีแทจริง หากเกิด
ปญหาจะรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางแกไขปญหาใหผูปวยไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนท่ี 2. การควบคุมกํากับกระบวนงาน หลังจากกําหนดแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนแลว มีการนํา
โครงการไปสูการปฏิบัติจริงในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันไดวาการดําเนินงานเปนไปตามรายละเอียดกิจกรรมท่ี
กําหนด จงึมีการควบคุมกํากับและประเมินผลระหวางดําเนินการเพ่ือใหไดขอมูลปอนกลับมาปรับปรุงแกไขให
บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดของกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน เชน  อัตราการรักษา
สําเร็จการรักษาของผูปวยวัณโรคดื้อยาและการกํากับการกินยาโดยแกนนําอสม.ทุกวัน โดยดูจากการตรวจเช็คใน  
DOT CARD รวมท้ังการติดตามเยี่ยมและประเมินผลโดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขทุกระดับ ซ่ึงโครงการนี้กําหนดให
เปนหนาท่ีของคณะกรรมการจากพหุภาคีทุกภาคสวน  และรายงานความกาวหนาทุกไตรมาส  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานถูกกําหนดเปนนโยบายของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีตองปฏิบัติ  ดังนั้นจึงกําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัด
ไปสูระดับบุคคลและนําไปเชื่อมโยงกับแรงจูงใจในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานวัณโรคในพ้ืนท่ีในระยะสั้นทุก  1 เดือนในพ้ืนท่ี  ท่ีเปนปญหา  และทุก  6 เดือนในพ้ืนท่ีปกติ และ
ติดตามผลการดําเนินงานจากขอมูลรายงานวัณโรคราย    Cohort ทุก 3, 6, 12 เดือน ตามรอบรายงาน        
เพ่ือแกไขปญหาและพัฒนางานในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ข้ันตอนท่ี 3. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  โครงการนี้เริ่มดําเนินกา รในปงบประมาณ  2556 
ตอเนื่องมาถึงปปจจุบัน  ดังนั้นการประเมินผลระหวางดําเนินการและการประเมินผลลัพธในแตละป  จะถูกนํามา
เปนขอกําหนดท่ีสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหดีข้ึน  เชน การปรับ ใหมีชองทาง การสื่อสาร         
ท่ีหลากหลายข้ึนเพ่ือแจงขอมูลใหผูปวยวัณโรคดื้อยาและกลุมเสี่ยงผูมารับบริการ  ผูรับผิดชอบงานวัณโรคในพ้ืนท่ี
รวมประชมุทีม Conference case ท่ีมีปญหาซ่ึงยากตอการแกไขปญหาหรือ Case ท่ีนาสนใจ นํามาแลกเปลี่ยน



เรียนรู  และแนะนําการดูแลผูปวยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหลายขนานใหกับผูรับผิดชอบงานวัณโรค              
ของสถานบริการในพ้ืนท่ีเครือขายบริการท่ี 9 จัดทําสรุปการดําเนินงานตามมติการประชุม  เพ่ือนําเสนอขอมูล
และ Feed back ขอมูลใหผูท่ีเก่ียวของไดนําไปใชประโยชน  
 

7. ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข 
 โครงการใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุมวัณโรคดื้อยาในในพ้ืนท่ีเขตบริการสุขภาพท่ี  9 มีวัตถุประสงค         
ท่ีสําคัญคือ การจัดบริการเชิงรุกใหกับผูปวยวัณโรคดื้อยาและไมเลือกปฏิบัติของการบริการ  การปฏิบัติงานท่ีผาน
จะมีปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ  สําหรับผูปฏิบัติงานแลวคือโอกาสในการพัฒนางาน โดยแนวทางแกไข    
คือ  เนื่องจากโครงการนี้เปนการทํางานแบบบูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย  ดังนั้นวิธีการดําเนินงาน               
จะใหความสําคัญกับวิธีการตามประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  กลาวคือ  คณะทํางานสวนใหญเห็นดวย             
ตามขอเสนอท่ีจะดําเนินการแกไ ขปญหา ซ่ึงพบ ปญหาและแนวทาง แกไข ท่ีเกิดข้ึนระหวางดําเนินโครงการ          
ท่ีมีผลกับบุคลากร และท่ีเกิดกับผูปวยวัณโรคดื้อยาและประชาชนในชุมชน ดังนี้ 
 7.1 ผูปวยยังปดบังตัวเอง  ไมยอมรับวาติดเชื้อวัณโรคและไมยอมเขาสูกระบวนการดูแลรักษา          
แนวทางแกไขคือ ใชวิธีการบริหารจัดการโดยทีมสหวิชาชีพ จากเจาหนาท่ีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 
นครราชสีมา โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  องคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการ     
แกนนํา รวมมือรวมใจหนุนเสริมกระบวนการทํางานและสวัสดิการ สรางกําลังใจคนทํางานและผูปวย 
 7.2 บุคลากรเปลี่ยน ยายงาน เกษียณอายุราชการ  บุคลากรใหมขาดความรู  และ ประสบการณ             
ในการปฏิบัติงาน มีแนวทางแกไขโดยจัดทํา Clinical practice guideline (CPG) และถายทอดใหผูเก่ียวของทราบ 
ฝกอบรม  ถายทอดความรู  ใหความสําคัญกับการจัดการความรูท้ังภายในหนวยงานและภาคีเครือขาย            
สรางชองทางใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงความรูท่ีอยูท่ีอยูภายในหนวยงานไดงายและรวดเร็วข้ึน 
 

8. ประโยชนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ 
8.1 การบริการผูปวยวัณโรคดื้อยาแบบคลินิกเคลื่อนท่ี โดยเจาหนาท่ีท่ีผานการอบรมความรู                

มีความ ม่ันใจในการใหบริการผูปวยวัณโรค  และสามารถดําเนินงานไดตามมาตรฐาน สากล (ISTC) โดยมีผูปวย  
เปนศูนยกลางของการใหบริการ เกิดรูปแบบการใหบริการแบบชองทางดวนและการใหบริการแบบ One Stop 
Service ทําใหอัตราการรักษาสําเร็จของผูปวย ผูปวยวัณโรค ดื้อยา (MTR-TB) สูงท่ีสุดของประเทศรอยละ 92 
(ของประเทศเฉลี่ยท่ีรอยละ 37)  

8.2 มีระบบบริการสําหรับผูปวยวัณโรคดื้อยาท้ังเชิงรับและเชิงรุก ท้ังคนหาและรักษา  ครอบคลุมในพ้ืนท่ี
เครือขายบริการ สุขภาพท่ี 9 และจากการประเมินความพึงพอใจของผูปวยวัณโรค ดื้อยาตอการใหบริการคลินิก
วัณโรค มีผลการประเมินอยูท่ีรอยละ 100 มีความพึงพอใจตอการใหบริการท่ีรวดเร็ว  ผูปวยวัณโรค ดื้อยา         
มีโอกาสเขาถึงระบบบริการดานการดูแลรักษาท่ีมีคุณภาพอยางรวดเร็วและคลอบคลุม 

8.3 มีเครือขายการดําเนินงานวัณโรคดื้อยาในพ้ืนท่ีเครือขายบริการสุขภาพท่ี 9  
8.4 ความคุมคาเชิงเปรียบเทียบ เชน ลดการเกิดวัณโรคดื้อยา 1 คน จะสามารถลดคาใชจาย            

ของประชาชนลงไดในอัตราคนละ 100,000 บาท ผูปวยไดรับการดูแลรักษารักษาท่ีรวดเร็ว มีผลรักษาหายขาด 
ไมเปนวัณโรคดื้อยาชนิดท่ีรุนแรงข้ึน  (XDR-TB) จะลดคาใชจายของประชาชนลงไดในอัตรา คนละ 1,000,000 บาท 
และลดการตายจากการปวยเปนวัณโรค  

8.5 ผูสัมผัสและ ประชาชนกลุมเสี่ยงจะไดรับความรูเรื่องวัณโรคท่ีถูกตอง  ไดรับการคัดกรองวัณโรค      
มีสวนรวมในการคนหา ดูแล รักษา กํากับการกินยาผูปวยวัณโรคในชุมชนจนหายขาด 
 

9. การสรางความย่ังยืนและการขยายผลไปยังหนวยงานอ่ืนๆ 
   การบริการผูปวยวัณโรคดื้อยาแบบคลินิกเคลื่อนท่ี  เปนการทํางานรวมกันกับเครือขายทีมงานในพ้ืนท่ี 
บูรณาการกิจกรรมดานสุขภาพรวมกันกับบุคลากรสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 



เจาหนาท่ีสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข องคการบริหารสวนทองถ่ิน เครือขายภาคประชาชน ใหทุกคน
มองเห็นเปาหมายรวมกันคือ สุขภาพประชาชน มีการ ดแูลแบบองครวม  มีความเขาใจในมิติความแตกตาง       
ทางสังคม วัฒนธรรม การดํารงชีวิต ท่ีมีผลทําใหเกิดความเจ็บปวย  และรวมกันแกไขปญหาสุขภาพ         
ประสานทรัพยากร โดยมีผูปวยและประชาชนท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบมารวมคิด รวมแกปญหา โดยมีการสราง
ความยั่งยืนใหกับโครงการได 2 วิธี ไดแก 
    9.1 การสรางความยั่งยืนใหกับหนวยงานภารรัฐท่ีเปนผูใหบริการแกประชาชน  วิธีการคือ  การนํา       
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน ตั้งแตข้ันตอนการจัดทําแผน การดําเนินงาน 
การรวมรับรูถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน  มีชองทางรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข         
การดําเนินงาน ท่ีนําประชาชนมารับรูวิธีการทํางาน และเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน  จะทําใหประชาชน       
มีความเขมแข็งทางดานการดูแลสุขภาพตนเองมากข้ึน เรียนรูวิธีการดูแลตนเองเบื้องตน และสามารถใหความรู
แนะนําใหประชาชนในพ้ืนท่ี รูจักปองกันตนเอง พฤติกรรมนี้จะเกิดความยั่งยืนในทางปฏิบัติ  และชวยภาครัฐ     
ในการดูแลสุขภาพ ลดภาระการใชจายสุขภาพลง โดยเฉพาะการปองกันโรค  
   9.2 ความยั่งยืนในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี โดยผานเครื่องมือการจัดการความรู
ท่ีสนับสนุนใหมีการสรางความรู  แลกเปลี่ยนเรียนรูทําใหบุคลากรมีความรู  ท่ีจะใชปฏิบัติงาน  เพ่ือใหครอบคลุม
ประชาชนกลุมเสี่ยงทุกกลุม และสงเสริมสนับสนุนขับเคลื่อน อบต. ในการสนับสนุนงบประมาณคาเดินทางของ
เจาหนาท่ีสาธารณสุขในการเยี่ยมบานผูปวยวัณโรคไดอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง รวมท้ัง คาครองชีพของผูปวย
วัณโรคดื้อยา 
 

10. บทเรียนท่ีไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ คืออะไร 
การใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุมวัณโรคดื้อยาในพ้ืนเขตบริการสุขภาพท่ี 9  การปฏิบัติงานของโครงการนี้

กอใหเกิดบทเรียนท่ีสําคัญ  2 ประเด็นคือ บทเรียนท่ีไดรับจากโครงการ  และบทเรียนท่ีไดจากการทํางานรวมกับ
ภาคีเครือขาย มีรายละเอียดดังนี้  

บทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงานโครงการฯ มีดังนี้  
(1) อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรค ดื้อยาสูงถึงรอยละ 92 มากกวาท้ังประเทศและเปาหมาย        

ขององคการอนามัยโลก (WHO) ดังนั้นการบริการผูปวยวัณโรคดื้อยาแบบคลินิกเคลื่อนท่ี เปนการเรงรัดคนหา
วัณโรคในเชิงรุกมีความจําเปน ซ่ึงจะสงผลใหผูปวยไดเขาสูระบบการรักษาท่ีรวดเร็ว  การแกไขปญหาสุขภาพ    
และคุณภาพชีวิตขอ งประชาชนตามความเปนจริงของพ้ืนท่ี  ดวยความเขาใจบริบทชีวิต ความเปนอยูท่ีแตกตาง 
ภายใตสังคมวัฒนธรรมท่ีแตกตาง แตไดรับบริการท่ีดีตามมาตรฐานเหมือนกัน ผูปฏิบัติงานตองเขาใจและยอมรับ
ถึงความแตกตางของสังคมและบริบทของพ้ืนท่ีดี ไมเลือกปฏิบัติ  ใหการยอมรับในศักยภาพของบุคคล 
ความสําเร็จของการดําเนินงานเริ่มตนท่ีความศรัทธาและการยอมรับจากประชาชน 

(2) การมีสวนรวมของหนวยงานหลากหลาย การใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุม วัณโรคในพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ 
เปนรูปแบบการทํางานท่ีสามารถใหประชาชนเขาถึงบริการปองกันควบคุมโรคอยางครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
และไดรับบริการดูแลสุขภาพพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจําเปน  

บทเรียนท่ีไดจากภาคประชาชน  
ครอบครัว  ชุมชน เขามามีสวนรวมในการดูแลสุขภาพ  ทําใหประชาชนสามารถเขาใจการดูแลตนเอง     

ข้ันพ้ืนฐานไดดีมากข้ึน  เชน รูวิธีการปองกันโรค วัณโรคดื้อยา เม่ือผูปวยและประชาชนตองอยูในพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยง      
ตอการรับเชื้อ  การใหบริการเชิงรุกเพ่ือควบคุมโรค ดื้อยา  (MDR-TB) เปนรูปแบบการทํางานท่ีสามารถ               
ใหประชาชนเขาถึงบริการปองกันควบคุม วัณโรคดื้อยาอยางครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  และไดรับบริการดูแล
สุขภาพพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจําเปน  ผูปวยและ ประชาชนไดรับบริการท่ีตรงกับความตองการมากข้ึนท้ังจากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  และสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ  ดังนั้นวิธีการท่ียึด ผูปวยและ ประชาชนเปนศูนยกลาง       
การพัฒนาวิธีการทํางานจะเกิดผลดีโดยตรง  


