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OBJECTIVES: 1) To develop a community partnership that comprises of representatives 
from various groups in the community to participate in study process. 2) To describe the 
nature and extent of existing health services for the community residents. 3) to determine the 
TB perception of community residents and TB patients. 4) to describe health seeking behavior 
of community residents and TB patients 5) to determine TB  service needs and the utilization 
of TB services of the community residents and TB patients. 6) to develop an action plan to 
improve the effectiveness of TB control program, through community participation. 
METHODS: The study was conducted in urban slum in Bangkok, the city of Thailand with 
some of the high rate of TB and HIV including IDU. This study used a participatory approach 
which adopted a descriptive design with employed both quantitative and qualitative methods. 
Community partnership was developed to participate in the process of study.   
RESULTS: 1) The community partnership which comprised of  the representative of 
community leaders, youth groups, house wives groups, former TB patients, Community based 
Organization and health service providers, was developed in defining and resolving the  TB 
problems. 2) TB services relied on passive case detection. Health center-based DOT was 
more likely a barrier for access to services since burden of patients, too sick to come and 
limitation of official services time. Good communication and relationship of health care 
provider including free of services motivated patient’s adherence to treatment. However, there 
were gaps, fragmentation, and redundancy in the existing health services which might result 
in delay in TB treatment. 3) Most of respondents would buy drug from drug store if they had 
cough and fever.  Patients confused the initial TB symptoms with common cold. The 
respondents had several misperceptions of TB, especially the relationship of TB and 
HIV/AIDS. Multivariate analysis found the relationship between age and their perceptions. 
Furthermore, high perceived stigma was found in TB patients than actual stigma. 
Psychological effects we found in patients who had high perceived stigma.  Social stigma 
attached HIV/AIDS, TB and IDU were correlated. “Wearing mask” was considered as 
disgusting symbolic or make them difference. Social support was dominant for treatment 
adherence. 4) Finally, Partnership could develop TB control strategies planning for Klong 
Toei community.  
CONCLUSION: Develop TB control planning needs to consider both medical and social 
dimension since they are equally important and inter-related. The local health system 
development should be contributed not only the involvement of  the local public health 
authority but also local community, participation of TB patient, people living with HIV/AIDS 
including profit and non-profit private sector and the technical assistance from academics or 
TB experts will make possible effectiveness of TB control program.  
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ดาเรศ ชูศรี :   การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนงานโครงการควบคุมวัณโรคในชุมชนแออัด
คลองเตย กรุงเทพฯ ประเทศไทย (A TUBERCULOSIS CONTROL PROGRAM FORMULATION, 
THROUGH A COMMUNITY PARTICIPATION APPROACH, IN THE URBAN SLUM KLONG 
TOEI COMMNUNITY IN BANGKOK, THAILAND) อาจารยที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย ดร.สถิรกร 
พงศพานิช, อาจารยที่ปรึกษารวม: ศาสตราจารย ดร.สุภางค จันทวานิช, 222 หนา   

วัตถุประสงค เพื่อ1) พัฒนาใหเกิดภาคีความรวมมือซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมตางๆในชุมชนใหเขามารวมใน
กระบวนการศึกษาวิจัย 2) ศึกษาลักษณะของการใหบริการดานวัณโรคของหนวยงานตางๆในชุมชน 3) เพื่อสํารวจ
การรับรูและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูเรื่องวัณโรคของประชากรในชุมชนและผูปวยวัณโรค. 4) ศึกษา
พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาดานสุขภาพของประชากรในชุมชนและผูปวยวัณโรค 5) ศึกษาถึงการใชและ
ความตองการบริการดานวัณโรคของประชากรในชุมชนและผูปวยวัณโรค   6)พัฒนาแผนการดําเนินงานควบคุม
วัณโรคโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
วีธีการศึกษา:การศึกษาเชิงพรรณนานี้ใชรูปแบบการวิจัยแบบมีสวนรวมจากประชากรในชุมชนแออัดของ
กรุงเทพฯที่ทําการศึกษา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความชุกของวัณโรค เอดส และการใชยาเสพติด โดยไดศึกษาทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ภาคีความรวมมือชุมชนไดถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเขามามีสวนรวมในกระบวงนการศึกษา   
ผลการศึกษา เกิดภาคีความรวมมือซึ่งประกอบดวยผูแทนจากกลุมตางๆคือ ผูนําชุมชน กลุมเยาวชน กลุมแมบาน 
อดีตผูปวยวัณโรคที่รักษาหายแลว องคกรชุมชนและผูใหบริการสุขภาพจากภาครัฐ ไดเขามาชวยคนหาและแกไข
ปญหาวัณโรครวมกัน การบริการดานวัณโรคของภาครัฐในชุมชนที่ทําการศึกษามีลักษณะของการตั้งรับโดยใช
ศูนยบริการสาธารณสุขเปนศูนยกลางการใหบริการ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดอุปสรรคกับการเขาถึงบริการในแงของ
เวลาที่ใหบริการตามเวลาราชการ และกรณีผูปวยมีอาการมากอาจจะไมสามารถมารับยาไดทุกวัน แตการสื่อสาร
และมนุษยสัมพันธที่ดีของผูใหบริการรวมทั้งการบริการที่ไมคิดมูลคาเปนปจจัยที่ดึงดูดใหผูปวยวัณโรคมารับยา
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามยังมีชองวาง การแตกแยก และความซ้ําซอนของบริการดานวัณโรคซึ่งอาจจะสงผลให
เกิดความลาชาในการรักษาวัณโรค กลุมตัวอยางจะซื้อยาจากรานขายยารับประทานเองเมื่อมีอาการไอหรือเปนไข
เพราะผูปวยมักจะมีความสับสนอาการเริ่มแรกของวัณโรคกับไขหวัด ทั้งยังมีการรับรูเกี่ยวกับวัณโรคที่ไมถูกตอง
ในหลายเรื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางวัณโรคและเอชไอวีเอดส  การวิเคราะหหลายตัวแปรพบวา
อายุของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการรับรูเรื่องวัณโรค นอกจากนี้การศึกษายังพบวาผูปวยวัณโรคมีความรู
สึกวาถูกตีตราจากสังคมมากกวาความเปนจริง ซึ่งจะสงผลกระทบตอดานจิตใจ ยิ่งมีความรูสึกวาถูกตีตรามาก
เทาใดก็จะยิ่งสงผลตอดานจิตใจมากเทานั้น การตีตราของสังคมในเรื่องเอชไอวีเอดส วัณโรคและผูใชยาเสพติดมี
ความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน  ผูปวยวัณโรคมองวาการใชหนากากอนามัยเปนสัญญลักษณของความนารังเกียจ
หรือทําใหพวกเขาดูแปลกแยกแตกตางไปจากคนทั่วไป การสนับสนุนจากสังคมเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูปวยมา
รับการรักษาอยางตอเนื่อง  และภาคีความรวมมือที่ไดพัฒนาขึ้นสามารถที่จะวางแผนการควบคุมวัณโรคเพื่อ
ชุมชนคลองเตยได  
สรุป การพัฒนาแผนงานโครงการควบคุมวัณโรคจําเปนตองพิจารณามุมมองทั้งในมิติทางการแพทยและสังคม 
เพราะตางมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากันและยังมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน การพัฒนาระบบสาธารณสุขใน
ทองถิ่นไมควรดําเนินการโดยหนวยงานสาธารณสุขเพียงลําพังเทานั้น แตควรมีสวนรวมจากชุมชนทองถิ่น ผูปวย
ไขวัณโรค ผูติดเชื้อเอชไอวี ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนและภาคธุรกิจเอกชนซึ่งควรไดรับการสนับสนุน
ทางดานวิชาการจากนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญดานวัณโรค  อันจะนําไปสูการควบคุมวัณโรคที่มีประสิทธิผล  
 ลายมือช่ือนิสิต ____________________________________ 

สาขาวิชา    สาธารณสุขศาสตร ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษา ___________________________ 

ปการศึกษา   2551 ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษารวม ________________________ 




