
ความก้าวหน้า ปัญหา อปุสรรค

การประเมินผลโครงการการใชชุ้ดตรวจ Xpert MTB/RIF เพือ่การวนิิจฉยั
วณัโรคและวณัโรคดื้อยาหลายขนานใน 3 โรงพยาบาลของประเทศไทย

A programmatic evaluation of the implementation of Xpert MTB/RIF for TB and 

MDR-TB diagnosis in 3 Hospitals in Thailand



Background
• ในปี 2553 องคก์ารอนามยัโลกไดร้ับรองชุดทดสอบทางอณูชีววทิยา Xpert MTB/RIF ที่สามารถวนิิจฉยัเชื้อวณัโรค

และคดักรองการดื้อยาหลายขนานไดใ้นครั้งเดียวกนัและใชเ้วลาในการทดสอบประมาณ 2 ชัว่โมง 

แนวทางบริหารจดัการผูป้่วยวณัโรคดื้อยา พ.ศ. 2558



Background

• สาํนกัวณัโรคร่วมกบัศูนยค์วามร่วมมือไทย-สหรัฐ ดา้นสาธารณสุข ไดด้าํเนินการโครงการนาํร่อง สนบัสนุนเครื่อง

, ชุดตรวจ และอบรมการใช้ Xpert MTB/RIF ในโรงพยาบาล 3 แห่ง ระหวา่งเดือนเมษายน 2556 ถึง
พฤษภาคม 2557

• โรงพยาบาลแม่สอด อาํเภอแม่สอด จังหวดัตาก 

• เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป อยูต่ิดชายแดนไทย-พม่า มีผูม้ารับบริการเป็นประชากรขา้มชาติจาํนวนมาก

• โรงพยาบาลมะการักษ์ อาํเภอท่ามะกา จังหวดักาญจนบรุี 

• เป็นโรงพยาบาลทัว่ไป ที่ตั้งอยูใ่นพื้นที่ที่มีการระบาดของวณัโรคดื้อยาหลายขนานมานานกวา่ 10 ปี

• โรงพยาบาลชลบรุี จังหวดัชลบรุี 

• เป็นโรงพยาบาลศูนย ์ที่มีผูป้่วยเอชไอวมีารับบริการเป็นจาํนวนมาก 



ความทา้ทายของการดาํเนินการวจิยั



ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายของโครงการวิจยัฯ

• Program evaluation คืออะไร

• ตีโจทยโ์ครงการวจิยัฯ 

• What เครื่องมือนี้คืออะไร ใชท้าํอะไร

• Why วตัถุประสงคใ์นการประเมินเครื่องมือนี้ 

• How จะดาํเนินการอยา่งไร



วิชาการ……หนักมาก!!!



What is program evaluation?

• By definition:
• The use of  social research methods to systematically investigate the effectiveness of  

social intervention program

• are adapted to their political and organizational environments 

• are designed to inform social action to improve social conditions
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Xpert MTB/RIF for TB diagnosis

กลุ่มประชากรทีม่คีวามเสี่ยงสูงต่อการป่วยเป็นวณัโรค หมายถึงกลุ่มประชากรที่มีโอกาสป่วยเป็นวณัโรคหลงัจาก

ไดร้ับเชื้อวณัโรคไดสู้งกวา่เมื่อเทียบกบัประชากรทัว่ไป ไดแ้ก่

• ผูต้ิดเชื้อเอชไอว/ีเอดส์

• แรงงานขา้มชาติ

• ผูต้อ้งขงั



Xpert MTB/RIF for MDR-TB diagnosis

ผู้ป่วยทีเ่สี่ยงต่อการเป็นวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน (MDR-TB suspect) หมายถึง

1. ผูป้่วยที่มีประวตัิการรักษาวณัโรคมาก่อน ไดแ้ก่

• ผูป้่วยวณัโรคที่มีประวตัิเคยรักษาครบหรือรักษาหายแลว้ แต่ผูป้่วยกลบัเป็นซํ้ า 

• ผูป้่วยที่ขาดยาเกิน 2 เดือนติดต่อกนั เมื่อกลบัมารักษาซํ้ ายงัพบเชื้อในเสมหะ

• ผูป้่วยที่มีประวตัิเคยไดร้ับการรักษาหลายครั้ง และรับประทานยาไม่สมํ่าเสมอ และยงัพบเชื้อในเสมหะ

2. ผูป้่วยวณัโรคขณะกาํลงัรักษาที่ยงัพบเชื้อในเสมหะเมื่อเดือนที่ 3 หรือหลงัจากนั้น

3. ผูป้่วยวณัโรครายใหม่ที่มีประวตัิเสี่ยงต่อการเป็นวณัโรคดื้อยาหลายขนาน ไดแ้ก่

• ผูป้่วยที่มีประวตัิการสมัผสักบัผูป้่วย MDR-TB
• ผูป้่วยที่อาศยัอยูใ่นพื้นที่ที่มีความชุกของ MDR-TB สูง เช่น ผูป้่วยในเรือนจาํ ผูอ้าศยัในค่ายอพยพ

• ผูป้่วยที่มีโรคร่วมและกลุ่มอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อดื้อยา เช่น ผูป้่วยวณัโรคที่ติดเชื้อเอชไอว ีผูป้่วยแรงงานขา้มชาติ

”On”

”Re”

”Pre”



วัตถุประสงค์

1. เพื่อประเมินผลสมัฤทธิ์ของการ

ดาํเนินงานการใชชุ้ดตรวจ Xpert MTB/RIF 

เพื่อคน้หาโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อวณั

โรคดื้อยาหลายขนาน และการคน้หาวณัโรค

ในประชากรขา้มชาติ กลุ่มผูต้ิดเชื้อเอชไอว ี

และกลุ่มผูต้อ้งขงั

ผลลพัธ์ที่วางแผนวเิคราะห์

• จาํนวนผูท้ี่ไดร้ับการตรวจคดักรอง TB and MDR-TB 

โดยการใช ้Xpert MTB/RIF จาํแนกตามกลุ่มเสี่ยง

• จาํนวน และสดัส่วน ผูท้ี่ตรวจพบ TB and MDR-TB

โดยการใช ้Xpert MTB/RIF จาํแนกตามกลุ่มเสี่ยง (ฐาน

เป็นจาํนวนผูท้ี่ไดร้ับการตรวจคดักรองทั้งหมด)



วัตถุประสงค์
2. เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact) ของการ

ใชชุ้ดตรวจ Xpert MTB/RIF ต่อการภาระ

งานของหอ้งปฎิบตัิการ ระยะเวลาการ

รายงานผลทางหอ้งปฎิบตัิการ ระยะเวลาการ

เริ่มรักษา และการดูแลรักษาวณัโรคและวณั

โรคดื้อยา 

ผลลพัธ์ที่วางแผนวเิคราะห์

• จาํนวนการใชชุ้ดตรวจ Xpert MTB/RIF ของ

หอ้งปฏิบตัิการ (Number of cartridge usage)

• ระยะเวลาการรายงานผลตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ 

(Time to report)

• ระยะเวลาการเริ่มรักษา (Time to start treatment)

• จาํนวน และสดัส่วน ผูป้่วย TB and MDR-TB ที่

ไดร้ับการรักษา (ฐานเป็นจาํนวนที่คดักรองผูป้่วย 

TB and MDR-TB)



วัตถุประสงค์

3. เพื่อเปรียบเทียบแนวทาง (Algorithm) การใชชุ้ดตรวจ 

Xpert MTB/RIF สาํหรับการวนิิจฉยัวณัโรคและวณัโรค

ดื้อยาหลายขนานในกลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อวณัโรค

ดื้อยาหลายขนาน ประชากรขา้มชาติ กลุ่มผูต้ิดเชื้อเอชไอ

ว ีและกลุ่มผูต้อ้งขงัที่ไดร้ับการสนบัสนุนจาก

งบประมาณต่างประเทศ ระหวา่งเมษายน 2555-

พฤษภาคม 2556 กบัแนวทางการใชชุ้ดตรวจ Xpert 

MTB/RIF เฉพาะกลุ่มที่สงสยัวณัโรคดื้อยาหลายขนาน

สูง และ Contact MDR ที่มีเสมหะพบเชื้อเท่านั้น ที่

ไดร้ับการสนบัสนุนงบประมาณของประเทศก่อนและ

หลงั 1 ปีเมื่อนบัจากการสนบัสนุนจากงบต่างประเทศ

ผลลพัธ์ที่วางแผนวเิคราะห์

• วเิคราะห์จาํนวนและสดัส่วนตามแบบวตัถุประสงค์

ขอ้ 1. และ 2. แลว้นาํมาเปรียบเทียบ 3 ช่วงเวลา

• พฤษภาคม 2555 – มีนาคม 2556 (ก่อน)

• เมษายน 2556 – พฤษภาคม 2557 (ระหวา่ง)

• มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 (หลงั)



วัตถุประสงค์
4. เพื่อประเมินความเป็นไปได ้(Feasibility) 

ของการดาํเนินงานการตรวจวนิิจฉยัดว้ยวธิี 

Xpert MTB/RIF ในโรงพยาบาลระดบัต่างๆ 

และหาขอ้เสนอแนะเพื่อวางแผนการขยาย

งานในอนาคต

ผลลพัธ์ที่วางแผนวเิคราะห์

• วเิคราะห์ขอ้มลูเชิงคุณภาพ ซึ่งไดจ้ากการสมัภาษณ์

เชิงลึกเจา้หนา้ที่คลินิกวณัโรค ไดแ้ก่ แพทย ์พยาบาล 

หรือ เจา้หนา้ที่หอ้งปฏิบตัิการ โรงพยาบาลละ 5 คน
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