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นางญาดา โตอุตชนม์

นักวิชำกำรสำธำรณสุข ช�ำนำญกำร

ค�ำน�ำ

 แนวทำงกำรค้นหำผู ้ป่วยโรคเร้ือนรำยใหม่ ส�ำหรับอำสำสมัคร

สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน จัดท�ำสืบเนื่องจำกผลกำรศึกษำวิจัยเรื่องกำร 

ส่งเสริมพฤติกรรมกำรแสวงหำกำรรักษำของชุมชนผู้สัมผัสโรคเรื้อน ม.11 

ต.บ้ำนโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  และเรื่อง ปัจจัยควำมล่ำช้ำในกำรวินิจฉัย

รักษำโรคเรื้อน เขตสุขภำพที่ 9 และผลจำกกำรถอดบทเรียน เครือข่ำยที่มี

ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคเรื้อนที่ประสบผลส�ำเร็จ และ

เป็นพื้นที่ท่ีมีผู้ป่วยโรคเร้ือนรำยใหม่ ประสบกำรณ์จำกกำรท�ำงำนป้องกัน

ควบคุมโรคเรื้อน ผ่ำนกำรตรวจสอบเนื้อหำจำกผู้เชี่ยวชำญ ขอขอบพระคุณ  

ผศ.ดร.หนึง่หทยั ขอผลกลำง ทีไ่ด้ให้ควำมรูแ้ละข้อแนะน�ำในเรือ่งของกำรเขยีน

แนวทำงนี้และปรับแก้เน้ือหำให้เหมำะสม ขอขอบพระคุณท่ำนผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนกังำนป้องกนัควบคมุโรคที ่9 นครรำชสมีำ ทีใ่ห้กำรสนบัสนนุท้ังโอกำสและ

งบประมำณ  ขอบคณุ คณุวจิติรำ  ธำรสีวุรรณ นกัวชิำกำรสำธำรณสขุเชีย่วชำญ

ทีไ่ด้ช่วยเหลอืตรวจสอบควำมถกูต้องของเนือ้หำ  จงึขอขอบคณุมำ ณ ทีน่ีด้้วย
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บทที่ 1

บทน�ำ
1.1 ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 โรคเรือ้นเป็นโรคทีเ่ป็นปัญหำส�ำคญัในพืน้ทีข่องประเทศไทย โดยปี พ.ศ. 

2557 มีผู้ป่วยโรคเรื้อน 570 คน เกินครึ่งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมำก

ที่สุด จ�ำนวน 282 คน โดยเฉพำะในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ

และสุรินทร์ มีผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ก�ำลังรักษำมำกถึง 106 คน

  ในปัจจุบันแนวทำงกำรป้องกันโรคเรื้อนที่ดีที่สุด คือ กำรหยุดกำรแพร่

ระบำดของโรค กำรพยำยำมค้นหำผูป่้วยให้เรว็ท่ีสดุเพือ่ให้กำรรกัษำ เพรำะใน

ระหว่ำงที่ผู้ป่วยยังไม่ได้รับกำรรักษำ เชื้อโรคเรื้อนจะมีกำรแบ่งตัวเพิ่มจ�ำนวน

ขึ้นท�ำให้มีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดควำมพิกำรได้ เมื่อพบผู้ป่วยแล้วจะต้องสอน

กำรดแูลตวัเองเพือ่ป้องกนักำรเกดิควำมพกิำรหรอืหำกเกดิควำมพกิำรขึน้แล้ว

ก็ให้รู้จักวิธีป้องกันไม่ให้ควำมพิกำรท่ีมีอยู่เดิมนั้นลุกลำมเป็นมำกขึ้นจนเป็น

อุปสรรคในกำรด�ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพ 

 จำกผลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรแสวงหำกำรรักษำของชุมชนผู้สัมผัสโรค

เรื้อน ม.11 ต.บ้ำนโสก อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พบว่ำสื่อโรคเรื้อนที่ชุมชน

สนใจและมีผลต่อกำรรับรู้โรคเรื้อน คือ อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน 

(อสม.) ที่ไปให้ควำมรู้โรคเรื้อนที่บ้ำน ดังน้ันจึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่อำสำสมัคร

สำธำรณสุขจะต้องมีบทบำทในกำรค้นหำผู้ป่วยโรคเรื้อนรำยใหม่ในชุมชนให้

พบโดยเร็วและให้กำรรักษำ เพื่อเป็นกำรหยุดกำรแพร่กระจำยเช้ือโรคเรื้อน 

และป้องกนัไม่ให้เกดิควำมพกิำรในผูป่้วยโรคเรือ้นรำยใหม่ รวมถงึกำรให้ควำม

รู้เรื่องโรคเรื้อนที่ถูกต้องแก่ชุมชน เพื่อลดควำมรังเกียจกลัวโรคเรื้อน
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กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เรื่องโรคเรื้อนและตรวจคัดกรองโรคเรื้อนในชุมชน
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บทที่ 2

ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อน

 โรคเรื้อนเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ เกิดจำก

เชื้อแบคทีเรีย ท�ำให้เกิดอำกำรทำงผิวหนังและเส้นประสำทส่วนปลำย กำร

ด�ำเนนิของโรคจะเป็นไปอย่ำงช้ำๆ หำกไม่รบีรกัษำต้ังแต่เร่ิมปรำกฏอำกำรอำจ

ท�ำให้เกดิควำมพกิำรท่ีตำ มอื เท้ำ ซึง่มผีลกระทบต่อจติใจ สงัคมและเศรษฐกจิ

การติดต่อ

 เชือ้โรคเรือ้นแพร่ผ่ำนระบบทำงเดินหำยใจ โดยกำรสัมผัสคลุกคลแีละ

ใกล้ชิดเป็นเวลำนำนกบัผูป่้วยระยะตดิต่อทีย่งัไม่ได้รบักำรรกัษำ อย่ำงไรกต็ำม 

โรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ำยๆ 

อาการที่ส�าคัญของโรคเรื้อน

 อำกำรทำงผิวหนังท่ีเป็นลักษณะเฉพำะของโรคเร้ือนแบ่งได้เป็น 2 

กลุ่ม คือ

 กลุ่มที่ 1 วงแบนรำบสีจำงหรือเข้มกว่ำผิวหนังปกติ วงมีขอบนูนแดง 

พบกระจำยส่วนใดส่วนหนึง่ของร่ำงกำย ผืน่เหล่ำนีม้กัตรวจพบอำกำรชำร่วมด้วย

 กลุ่มที่ 2 ผื่นวงแหวนมีอำกำรชำ ผื่นนูนแดงหนำ และตุ่ม ขนำดต่ำงๆ 

จ�ำนวนมำกกระจำยทั่วร่ำงกำย ไม่ชำ ไม่มีอำกำรคัน และไม่เจ็บ

 อำกำรจำกเส้นประสำทส่วนปลำยถูกท�ำลำย ท�ำให้ผิวหนังแห้ง  

เหงื่อไม่ออก ขนร่วง ชำที่บริเวณรอยโรค ชำที่ฝ่ำมือฝ่ำเท้ำ กล้ำมเนื้ออ่อนแรง
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 อำกำรผิวหนังในผู้ป่วยโรคเรื้อนสำมำรถพบได้ที่หน้ำ แขน ขำ ล�ำตัว

ทั้งด้ำนหน้ำ และด้ำนหลัง อำกำรที่พบในระยะแรกมักถูกวินิจฉัยเป็นโรคผิว

หนังอื่นๆ ท�ำให้ผู้ป่วยได้รับกำรรักษำล่ำช้ำ จนอำจเกิดควำมพิกำรได้ ดังนั้น 

หำกพบผูป่้วยมอีำกำรทีผ่วิหนงัและสงสยัเป็นโรคเรือ้นควรซกัประวติัด้วยเสมอ

อาการและอาการแสดงที่สงสัยว่าเป็นโรคเรื้อน 

อาจปรากฎด้วยอาการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. โรคผิวหนังเรื้อรังที่เป็นมำนำนกว่ำ 3 เดือน ไม่คัน รักษำ 

  ด้วยยำกินหรือยำทำไม่ดีขึ้น

 2. วงแบนรำบสีจำงหรอืเข้มกว่ำผวิหนงัปกต ิวงขอบนนูแดง  

  มีอำกำรชำ ผิวแห้ง เหงื่อไม่ออก ขนร่วง ไม่คัน

 3. ผื่นนูนแดง ผิวอิ่มฉ�่ำเป็นมันเลื่อม ตุ่ม ไม่คัน หูหนำ

 4. ตุ่มแดง กดเจ็บ ตำมใบหน้ำ แขน ขำ ล�ำตัว

 5. มีอำกำรบวมที่หน้ำ มือ เท้ำ

 6. ฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำชำ

 7. กล้ำมเนื้อตำ มือ เท้ำ อ่อนแรง ลีบ นิ้วงอ กุด 

  ข้อมือ/ข้อเท้ำตก หลับตำไม่สนิท

 8. แผลเรื้อรังที่ฝ่ำมือฝ่ำเท้ำ



9

อาการสงสัยเป็นโรคเรื้อน

อาการทางผิวหนัง  

 ภำพที่ 1 วงสีจำง ขอบไม่ชัด

ภำพที่ 2 วงสีจำง ขอบชัด มีอำกำรชำ
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ภำพที่ 3 วงสีเข้มกว่ำผิวหนังปกติ 

ขอบไม่เรียบ

ภำพที ่4 ขอบนนูแดง ไม่เรยีบ ชำ
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ภำพที่ 5 ผื่นวงแหวน ขอบในชัด ขอบนอกนูนแดง ไม่คัน
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ภำพที่ 6 ผื่น ตุ่มไม่คัน กระจำยสองข้ำงของร่ำงกำย

ภำพที่ 7 ผื่นนูนแดง อิ่มฉ�่ำเป็นมัน 

 ขนคิ้วร่วง
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ภำพที่ 8 ตุ่มไม่คัน ไม่ชำ กระจำย 2 ข้ำงของร่ำงกำย
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ภำพที่ 9 ฝ่ำมือชำ นิ้วมือหดสั้น นิ้วมืองอ ข้อติดแข็ง

ภำพที่ 10 ฝ่ำเท้ำชำ ผิวแห้งแตก นิ้วเท้ำงอและหดสั้น มีแผลเรื้อรัง
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บทที่ 3

กำรตรวจคัดกรองโรคเรื้อน

 ในปัจจุบันแนวทำงกำรป้องกันควบคุมโรคที่ดีที่สุด คือกำรค้นหำ 

ผูป่้วยโรคเรือ้นรำยใหม่ให้พบโดยเร็วและให้กำรรกัษำ ดังนัน้กำรตรวจคัดกรอง

โรคเรือ้นจงึเป็นกจิกรรมทีส่�ำคญั ทีอ่ำสำสมคัรสำธำรณสุขประจ�ำหมูบ้่ำนจะมี

ส่วนช่วยในกำรด�ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว

 ในกำรตรวจคัดกรองโรคเรื้อนจะต้องตรวจผิวหนังของสมำชิกที่อยู ่ใน

ครอบครัวและเพือ่นบ้ำนข้ำงเคยีง และผูท่ี้ไปมำหำสูห่รอืตดิต่อพบปะกับผูป่้วย

บ่อยๆ เช่น ผู้ที่ท�ำงำนร่วมกัน โดย

 1. สร้ำงควำมรูจ้กัมกัคุน้ สร้ำงควำมคุน้เคย ควำมไว้วำงใจ โดยกำรพดู

คุยเรื่องทั่วๆไป ท�ำบ่อยๆและสม�่ำเสมอ ให้กำรช่วยเหลือเท่ำที่บทบำทหน้ำที่

ของอำสำสมคัรสำธำรณสุขสำมำรถท�ำได้ ควำมมนี�ำ้ใจ เอือ้อำทร และทีส่�ำคญั

ที่สุด คือ กำรรักษำควำมลับ

 2. แต่งกำยสุภำพเหมำะสม วำงตัวดี มีควำมมั่นใจ 

 3. มีจิตวิทยำในกำรพูด มีเทคนิคในกำรพูดให้เห็นว่ำสุขภำพเป็นสิ่ง

ส�ำคัญ และบูรณำกำรผสมผสำนกับหลำยโรค ต้องพูดโน้มน้ำวให้เห็นควำม

ส�ำคัญของกำรตรวจสุขภำพ เช่น เรำหำเงินมำตลอดชีวิต ต้องตรวจสุขภำพ

ร่ำงกำย เพื่อให้มีอำยุยืนยำว จะได้ดูแลครอบครัว และควรให้ อสม.ผู้หญิง

ตรวจผูห้ญงิ แล้วสอนภรรยำตรวจสำม ีถ้ำ อสม. เป็นผู้ชำยควรให้ อสม.ผู้หญงิ

ไปด้วย เพื่อป้องกันปัญหำเรื่องกำรถูกคุกคำมทำงเพศ

 4. กำรเตรียมตัว จะต้องเตรียมเนื้อหำควำมรู้เรื่องโรคเรื้อน สื่อที่

ใช้ควรเป็นภำพสีที่ชัดเจนใช้ค�ำพูดง่ำยๆ ใช้ภำษำถิ่น สื่อสำรบ่อยๆ หลำย 
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ช่องทำง ระมัดระวังในกำรใช้ค�ำพูดที่ท�ำให้เกิดควำมเสียหำย หลีกเล่ียงกำร

สร้ำงตรำบำปให้ผู้ป่วย กำรปกปิดข้อมูลผู้ป่วย 

 5. กำรเตรียมข้อมูลประวัติผู้ป่วย เช่น ครอบครัวมีใครบ้ำง 

 6. กำรเข้ำพบพูดคุยกับครอบครัวบ่อยๆ โดยเริ่มจำกกำรพูดคุย 

สอบถำมสำรทุกข์สุขดิบ ควำมภำคภูมิใจของครอบครัว และประเมินว่ำจะ

สำมำรถพดูคยุโรคเรือ้นได้เมือ่ครอบครวันัน้ๆมกีำรพูดคยุ ตอบค�ำถำมทกัทำย 

และให้ควำมร่วมมือ แล้วค่อยให้ควำมรู้เรื่องโรคเรื้อนพร้อมกับโรคอื่นๆด้วย

การตรวจผิวหนังเพื่อค้นหาโรคเรื้อน

การซักประวัติ

ควรซักประวัติผู้มำตรวจอำกำรทำงผิวหนัง ด้วยค�ำถำม 3 ข้อ ดังนี้

 1. มีวงด่ำง ชำ หรือไม่

 2. เป็นผื่น/ตุ่ม เรื้อรัง หรือไม่

 3. เป็นโรคผิวหนัง กินยำ ทำยำ นำนเกิน 3 เดือนแล้วไม่หำยหรือไม่

หำกพบผู้มีอำกำรข้อใด ข้อหนึ่ง ให้ซักประวัติและตรวจร่ำงกำยตำมแบบคัด

กรองโรคเรื้อน
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แบบคัดกรองโรคเรื้อน

โปรดกรอกข้อควำม หรือ ท�ำเครื่องมือ / ใน  ให้ชัดเจน 

1. ข้อมูลทั่วไป

 ชื่อ-สกุล........................................................อำยุ...................ปี 

 เพศ    ชำย   หญิง

 ที่อยู่ปัจจุบัน

 บ้ำนเลขที.่...................หมู.่.............ต�ำบล...................................................

 อ�ำเภอ................................จังหวดั.............................................................. 

 โทรศัพท์.......................................................................................................

2. ปัจจัยเสี่ยง

   เคยมีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคเรื้อน

    เคยมีญำติป่วยเป็นโรคเรื้อน

   เคยมีเพื่อนบ้ำนใกล้เคียง/คนในหมู่บ้ำนป่วยเป็นโรคเรื้อน

3. อำกำรสงสัยโรคเรื้อน (ถ้ำมีอำกำรข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ต้องส่งพบแพทย์)

 โรคผิวหนังเรื้อรังที่เป็นมำนำนกว่ำ 3 เดือน รักษำด้วยยำกินหรือยำทำ 

 ไม่หำย

   ผื่นหรือวงด่ำงชำ ผิวหนังดังกล่ำวแห้ง เหงื่อไม่ออก ขนร่วง

   ผื่นนูนแดง หรือตุ่ม ไม่คัน 

    ฝ่ำมือ ฝ่ำเท้ำชำ 

    กล้ำมเนื้อตำ มือ เท้ำ อ่อนแรง ลีบ นิ้วงอกุด ข้อมือ/ข้อเท้ำตก 

  ตำหลับไม่สนิท

    แผลเรื้อรังที่ฝ่ำเท้ำ
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  ลงชื่อ..................................................ผู้ตรวจคัดกรอง/สัมภำษณ์

  ต�ำแหน่ง...................................................................................

  เบอร์โทร...................................................................................

  วันที่....................เดือน.........................พ.ศ. .............................

หมำยเหตุ : อสม. จะต้องไม่แจ้งกับกลุ่มเป้ำหมำยว่ำสงสัยโรคอะไร



19

บรรณานุกรม

 1. ธีระ รำมสูต. ต�ำรำโรคเรื้อน. กรุงเทพฯ: นิวธรรมดำ ; 2535

 2. สถำบนัรำชประชำสมำสยั กรมควบคมุโรค. แนวทำงกำรด�ำเนนิงำน 

  โครงกำรรณรงค์ประชำร่วมใจก�ำจดัโรคเร้ือนถวำยเป็นพระรำชกศุล 

  ทรงครองรำชย์ครบ 60 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : กำรศำสนำ ;  

  2549

 3. สถำบันรำชประชำสมำสัย กรมควบคุมโรค. คู่มือกำรวินิจฉัยและ 

  รักษำโรคเรื้อน. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : กำรศำสนำ ; 2553.

 4. สถำบันรำชประชำสมำสัย กรมควบคุมโรค. แนวทำงกำรตรวจ 
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ภาคผนวก

การรักษาโรคเรื้อน

การรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. เช้ือน้อย หมำยถงึ ผูป่้วยโรคเรือ้นทีต่รวจไม่พบเชือ้ และมรีอยโรค 

1-5 แห่ง หรือมีรอยโรคน้อยกว่ำ 5 แห่ง แต่กระจำยข้ำงเดียวของร่ำงกำย 

รักษำด้วยกำรกินยำรักษำโรคเรื้อน จ�ำนวน 6 เดือน 

 2. เชื้อมำก หมำยถึง ผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อทุกรำย หรือผู้ป่วยที่ตรวจ

ไม่พบเชื้อแต่มีรอยโรคมำกกว่ำ 5 แห่ง และกระจำย 2 ข้ำงของร่ำงกำย รักษำ

ด้วยกำรกินยำรักษำโรคเรื้อน จ�ำนวน 24 เดือน



21

ท�าเนียบเครือข่าย

ล�าดับ
ที่

หน่วยงาน โทรศัพท์

1. สถำบันรำชประชำสมำสัย 0 2386 8153

- กลุ่มก�ำจัดโรคเรื้อน 0 2590 3330

2. ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครรำชสีมำ 0 4421 2900

3. ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 0 4446 5001

4. โรงพยำบำลมหำรำช นครรำชสีมำ 0 4423 5000

5. ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 0 4461 1562

6. โรงพยำบำลบุรีรัมย์ 0 4460 2005

7. ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรินทร์ 0 4451 8402

8. โรงพยำบำลสุรินทร์ 0 4451 1757

9. ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชัยภูมิ 0 4481 1178

10. โรงพยำบำลชัยภูมิ 0 4481 1016
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ท�าเนียบคณะกรรมการ จัดท�าแนวทางการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

ส�าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2558

ล�าดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

1 นำยจอย กริดรัมย์ 25 ม.8 ต.ตะโก อ.ห้วยรำช
จ.บุรีรัมย์

087-7761837

2 นำยอุเทน วิเศษบุบผำ 197/4 ม.2 ต. สตึก จ.บุรีรัมย์ 087-2500414

3 นำยช่วย เชิญรัมย์ 170 ม.4 ต.หนองคู 
อ.ล�ำปลำยมำศ จ.บุรีรัมย์

082-1311561

4 นำยส�ำรวม เยี่ยมมโน 38/1 ม.6 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ 
จ.บุรีรัมย์

084-4107581

5 นำยจินดำ แถวประโคน 127 ม.11 ต.บ้ำนสำยตะกู 
อ.บ้ำนกรวด จ.บุรีรัมย์

-

6 นำยหวำน อำสน์ธำนี 55 ม.2 ต.ล�ำนำงรอง 
อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

087-0594100

7 นำงเชิด กุลแพร 98 ม.8 ต.แกใหญ่ อ.เมือง
 จ.สุรินทร์

087-2520530

8 นำงนำรี วรรณะศรี 166 ม.7 ต.ทับทัน อ.สังขะ
 จ.สุรินทร์

080-4756594

9 นำงโฮม นำพรม 30 ม.5 ต.โป่งนก อ.เทพสถิต
 จ.ชัยภูมิ

-



23

ล�าดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

10 นำยหนูพูน ต่อพันธ์ 40 ม.9 ต.ยำงหวำย
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

088-0786309

11 น.ส.ศิริพร ประสงค ์
ทรัพย์

120 ม.1 ต.โคกกรวด อ.เมือง 
จ.นครรำชสีมำ

081-9551348

12 นำงธนภรณ์ เชงิกระโทก 115 ม.8 ต.ครบุรี อ.ครบุรี 
จ.นครรำชสีมำ

-

13 นำยวรุตม์ บ�ำรุงไร่ 9 ม.6 ต.ท่ำหลวง อ.พิมำย 
จ.นครรำชสีมำ

081-8765302

14 นำงไสว สินพิพัฒน์พิบูล 41 ม.6 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง 
จ.บุรีรัมย์

081-6257360

15 นำยบุญเริ่ม แย้มกระ
โทก

257 ม.3 ต.อรพิมพ์ อ.ครบุรี 
จ.นครรำชสีมำ

085-7732889
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