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การสร�างเสร�มการม
ส�วนร�วมของช�มชนในงานว�ณโรค1

พ�นธ�ช�ย  ร �ตนส�วรรณ2

1 เป!นเอกสารประกอบการอภ(ปรายห�วข+อ "แนวทางการด1าเน(นงานส23ความส1าเร!จการควบค�มว�ณโรคป8 2552" ในการประช�มการประสานงานการด1าเน(นงานว�ณโรคระหว3างส1าน�กว�ณ
โรคและส1าน�กงานป+องก�นควบค�มโรค ว�นท8= 26 ก�มภาพ�นธ� พ.ศ. 2551 เวลา 08.30 – 10.30 น. ณ โรงแรมดวงตะว�น จ�งหว�ดเช8ยงใหม3 

2 นายแพทย� 9 วช ด+านเวชกรรมป+องก�น ส1าน�กงานป+องก�นควบค�มโรคท8= 11 จ�งหว�ดนครศร8ธรรมราช กรมควบค�มโรค กระทรวงสาธารณส�ข
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การสร�างเสร�มการม
ส�วนร�วมของช�มชนในงานว�ณโรค

ห�วข�อ

เกร(=นน1า
ก.หล�กการท� =วไป

1. การก1าหนดบทบาทของช�มชนในงานว�ณโรคต+องค1านNงถNงเป+าหมาย 
2. ร2ปแบบเฉพาะของการม8ส3วนร3วมของช�มชนส1าหร�บงานว�ณโรค

ข. หล�กการควบค�มว �ณโรคท8=เก8=ยวข+องก�บการม8ส3วนร3วมของช�มชน
1. เจ+าหน+าท8=ด+านส�ขภาพต+องมาก3อน 
2. ความพร+อมของระบบส�ขภาพต+องมาก3อน
3. ความร�บผ(ดชอบต3อการร�กษาผ2+ป3วยว�ณโรคให+หาย (Cure) ย�งเป!นของระบบส�ขภาพ

ค. บทบาทในทางปฏ(บ�ต(ของการม8ส3วนร3วมของช�มชนในงานว�ณโรค
1. การต3อรองและแนะน1าผ2+ป3วยให+ยอมร�บการท1า DOT
2. การอบรมพ8=เล8XยงอY=นท8=ไม3ใช3เจ+าหน+าท8=
3. การค�ดเลYอกพ8=เล8XยงอY=นท8=ไม3ใช3เจ+าหน+าท8= 
4. ระบบการส3งยาว�ณโรคจากโรงพยาบาลถNงสถาน8อนาม�ย/พ8=เล8XยงอY=นท8=ไม3ใช3ญาต(ผ2+ป3วย
5. การเย8=ยมบ+านผ2+ป3วยว�ณโรค
6. การช3วยเหลYอสน�บสน�นหรYอค3าตอบแทน
7. TB War Room 

สร�ป

เกร� นน!า

ก(จกรรมหล �กท 8=ส1าค �ญในการควบค�มว �ณโรค ค Yอ การร �กษาผ2+ป3วยว �ณโรคโดยการท1า  DOT
(Directly Observed Treatment) ม(ใช3การค+นหาผ2+ป3วยว�ณโรคในช�มชน การให+ช�มชนม8ส3วนร3วมใน
งานว�ณโรคจ1าเป!นต+องค1านNงถNงการร�กษาให+ม8ประส(ทธ(ภาพเป!นหล�ก
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ก. หล�กการท�  วไป

1. การก!าหนดบทบาทของช�มชนในงานว�ณโรคต�องค!าน<งถ<งเป� าหมาย 

เป+าหมายในการด1าเน(นการควบค�มว�ณโรคคงไม3เพ8ยงแต3ค1านNงถNงแต3ต�วเลขร+อยละ 85/703 เท3า
น� Xนแต3ต+องก1าหนดเป+าหมายให+ส2งถNงจ�ดท8=ว3าเราต+องควบค�มว�ณโรคให+ได+จนไม3เป!นป �ญหาอ8กต3อไป ท� Xงน8X
กลย�ทธ�ท8=ส1าค �ญท8=ส�ดท8=จะท1าให+เราบรรล�เป+าหมายได+ คYอ DOT  หากเราม8องค�ประกอบอY=นๆ ท�กอย3าง
แต3ไม3ได+ท1า DOT หรYอท1า DOT แต3ไม3ม8ค�ณภาพ เราก!ม(อาจควบค�มว�ณโรคได+ ด�งน� Xน การให+ช�มชนเข+า
มาม8ส3วนร3วมก!ควรต+องก1าหนดว(ธ8การให+ช�ดเจนสอดคล+องก�บเป+ าหมายในการควบค�มว �ณโรคให+ได+
กล3าวคYอ ช�มชนต�องเข�ามาม
บทบาทและม
ส�วนสน�บสน�นอย�างส!าค �ญในการท!า DOT ให�ม
ประ
ส�ทธ�ภาพน�  นเอง ส3วนบทบาทของช�มชนในด+านการค+นหาผ2+ป3วยว �ณโรค คงเป!นบทบาทส1าค �ญใน
ล1าด �บรองลงไปเท3าน� Xน หากเราจะให+ช�มชนเข+ามาช3วยค+นหาผ2+ป3วยว �ณโรคด+วย เราต+องม� =นใจก3อนว3า
ระบบการร�กษาว�ณโรคด+วยการท1า DOT ม8ประส(ทธ(ภาพและค�ณภาพด8เพ8ยงพอแล+วท8=จะร �กษาผ2+ป3วย
ว�ณโรคท8=ค+นหามาให+ม8โอกาสร �บการร �กษาหายได+ส2งมาก การค+นหาผ2+ป3วยว �ณโรคจNงเป!นบทบาทใน
ระยะถ�ดไปหล�งจากเราม8ระบบ DOT ม8ความเข+มแข!งแล+ว ในท8=น8X จNงไม3ขอเน+นในเรY=องการค+นหาผ2+ป3วย
ว�ณโรค แต3จะเน+นเนYXอหาสาระเฉพาะในส3วนของการร �กษาว �ณโรคด+วย DOT ให+ม8ค�ณภาพด8เท3าน� Xน
กล3าวคYอ บทบาทของช�มชนในการสน�บสน�นให�ม
การดBแลการร �บประทานยาว �ณโรคต�อหน�า
อย�างจร�งจ�งน� =นเอง

2. รBปแบบเฉพาะของการม
ส�วนร�วมของช�มชนส!าหร�บงานว�ณโรค

การด2แลร�กษาโรคต3างๆ ย3อมม8ร2ปแบบล�กษณะท8=เฉพาะต�วแตกต3างก�นออกไปตามกลย�ทธ�ในการ
ควบค�มโรคน� Xนๆ เราคงไม3อาจน1าร2ปแบบของช�มชนในการควบค�มโรคในล�กษณะท� =วๆ ไปมาใช+ได+ก�บ
ท�กโรค กล3าวคYอ เราคงไม3พ(จารณาเพ8ยงว3า ควรอบรม, ควรให+ค3าตอบแทน, หรYอควรก1าหนดให+ม8แค3
การต(ดตามเย8=ยมบ+านผ2+ป3วยเพY=อให+ก1าล�งใจหรYอต�กเตYอนการร�บประทานยาเป!นคร� Xงคราวเท3าน� Xน แต3เรา
ต�องพ�จารณาในประเดEนเนFGอหาเช�งล<กของการควบค�มว �ณโรคและก!าหนดบทบาทของช�มชน
ให�ช�ดเจนและสอดคล�องก�บกลย�ทธ�ในการควบค�มว�ณโรคให�ได� เราจNงจะสามารถควบค�มว�ณโรค
ได+ส1าเร!จในท8=ส�ด ด �งน� Xน หล�กการและแนวปฏ(บ�ต(ท8=จะกล3าวถNงต3อไปน8Xจะม8ร2ปแบบและล�กษณะเฉพาะ
3 อ�ตราการร�กษาหาย (Cure rate) ร+อยละ 85 และอ�ตราการค+นหา (Detection rate) ร+อยละ 70
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ส1าหร�บว�ณโรคเท3าน� Xน จากประสบการณ�ตรงท8=ผ2+เข8ยนม8อย23

ข. หล�กการควบค�มว�ณโรคท
 เก
 ยวข�องก�บการม
ส�วนร�วมของช�มชน

1. เจ�าหน�าท
 ด�านส�ขภาพต�องมาก�อน 

จากประสบการณ�ตรงท8=พบ คYอ ถ+าเราม�3งมอบหมายหน+าท8=ให+ผ2+อY=นเป!นพ8=เล8Xยงท1า DOT แล+ว เจ+า
หน+าท8=สถาน8อนาม�ยจะมอบหมายผ2+ป3วยท�กรายให+ผ2+อY=นท� Xงหมดไม3ว3าญาต(ผ2+ป3วยหรYอ อสม. (อาสาสม�คร
สาธารณส�ขประจ1าหม23บ+าน) โดยเจ+าหน+าท8=แทบจะไม3ร2+จ �กผ2+ป3วยว �ณโรคส �กรายในพYXนท8=ร �บผ(ดชอบเลย
ส3วนการเย8=ยมบ+านผ2+ป3วยก!ม8การท1าก�นจร(งน+อยมากในทางปฏ(บ�ต( ด�งน� Xน เราต�องวางแผนก!าหนดบท
บาทให�ช�ดเจนว�า เจ�าหน�าท
 ต�องมาก�อน คFอ หากบ�านผB�ป� วยอยB�ใกล�สถานบร�การ จะต�องท!า
DOT โดยเจ�าหน�าท
 เท�าน� Gน ยกเว�น กรณ
ท
 จ!าเปE นจร�งๆ เช�น บ�านผB�ป� วยอยB�ไกลมากๆ เราจ<งจะ
มอบหมายให�ผB�อF นท
 ไม�ใช�ญาต�ผB�ป� วยท!าหน�าท
 เปE นพ
 เล
Gยงท!า DOT แทน แต3ความร�บผ(ดชอบต3อ
การร�กษาผ2+ป3วยให+หาย (Cure) ย�งเป!นของระบบส�ขภาพและเจ+าหน+าท8=เหมYอนเด(ม ด �งน� Xน เจ+าหน+าท8=จNง
ต+องม � =นใจว3ากระบวนการ DOT น� Xนได+เก(ดข NXนจร(ง โดยการหม� =นไปเย8=ยมพ8=เล8Xยงและบ+านผ2+ป3วยอย3าง
น+อยตามเกณฑ�ของแผนงานว�ณโรคแห3งชาต( หรYอ NTP (National TB Programme)4 ซN=งจะได+กล3าว
ต3อไป 

2. ความพร�อมของระบบส�ขภาพต�องมาก�อน

ช�มชนไม3สามารถด1าเน(นการด+านการร�กษาผ2+ป3วยว�ณโรคโดยเฉพาะการท1า DOT ได+โดยช�มชน
เองตามเอกเทศล1าพ �ง เพราะโรงพยาบาลจะต�องเปE นแกนหล�กด�านการว�น� จฉ�ยและส�  งการร �กษา
ว�ณโรค หากโรงพยาบาลไม3พร+อมด+านการจ �ดระบบการว(น(จฉ�ยและการร �กษา ต3อให+ช�มชนม8ความ
พร+อมเพ8ยงใด ก!ไม3ม8ผ2+ป3วยว�ณโรคท8=จะส3งไปให+พ8=เล8Xยงในช�มชนท1าการด2แลด+วยระบบ DOT ได+ ระบบ
ของโรงพยาบาลจNงต+องม8ความพร+อมและสามารถส�งผB�ป� วยว�ณโรคในรายท
 จ!าเปE นไปถ<งย �งช�มชน
โดยผ�านสถาน
อนาม�ยได� การประสานงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลจ<งม
ความส!าค �ญ
มาก และต�องจ�ดให�พร�อมก�อนท
 จะค!าน<งถ<งการม
ส�วนร�วมของช�มชน การด1าเน(นการเรY=อง การจ�ด
ระบบส3งยาว�ณโรค และ TB War Room ก!เป!นส(=งท8=โรงพยาบาลต+องจ�ดให+ม8ขNXนด+วยอย3างเป!นระบบก3อน
4 เกณฑ�การเย8=ยมบ+านผ2+ป3วยว�ณโรคอย3างน+อยส�ปดาห�ละ 1 คร� Xงในการร�กษาระยะเข+มข+น และเดYอนละ 1 คร� Xงในการร�กษาระยะต3อเนY=อง
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ด+วย ซN=งจะได+กล3าวต3อไป

3. ความร�บผ�ดชอบต�อการร�กษาผB�ป� วยว�ณโรคให�หาย (Cure) ย�งเปE นของระบบส�ขภาพ

หล�กการสากลท� =วไปซN=งเป!นท8=ยอมร�บก�นโดยองค�การอนาม�ยโลกและศ2นย�ป+องก�นและควบค�มโรค
ของสหร�ฐอเมร(กา คYอ การร�กษาผ2+ป3วยว�ณโรคให+หายเป!นความร�บผ(ดชอบของระบบส�ขภาพ ม(ใช3ของผ2+
ป3วยแต3อย3างใด ด�งน� Xน ผ2+เข8ยนม8ความเห!นว3าความร�บผ(ดชอบก!ย3อมม(ใช3ของ "ช�มชน" ด+วย เมY=อเราให+
ช�มชนเข+ามาม8ส3วนร3วมโดยเฉพาะในเร Y=องการท1า DOT หากคนเหล�าน� Gนในช�มชนม�ได�ท!า DOT
อย�างถBกต�อง เจ�าหน�าท
 ด�านส�ขภาพกEย�อมม�อาจจะต!าหน� พ
 เล
Gยงในช�มชนน� Gนๆ ได� เราคงต1าหน(
ได+แต3ตนเองท8=เล Yอกพ8=เล8Xยงไม3ถ2กต+อง หรYอด2แลกระบวนการของพ8=เล8Xยงไม3ด8พอ ด�งน� Xน แม+มอบหมาย
หน+าท8=การเป!นพ8=เล8Xยงท1า DOT ให+ผ2+อY=นแล+ว ความร�บผ(ดชอบในการร�กษาผ2+ป3วยว�ณโรคให+หายย�งเป!น
ของระบบส�ขภาพเหมYอนเด(ม น8=เป!นหล�กการส1าค �ญท8=เจ+าหน+าท8=ด+านส�ขภาพต+องค1านNงถNงเป!นพ(เศษใน
การด1าเน(นการก�บช�มชน

ค. บทบาทในทางปฏ�บ �ต�ของการม
ส�วนร�วมของช�มชนในงานว�ณโรค

โดยท� =วไปต+องก1าหนดให+เจ+าหน+าท8=ด+านส�ขภาพเป!นพ8=เล8Xยงท1า DOT ยกเว+น กรณ
ท
 จ!าเปE นจร�งๆ
เท�าน� Gน จ<งจะมอบหมายให�ผB�อF นซ< งไม�ใช�ญาต�ของผB�ป� วยท!าหน�าท
 เปE นพ
 เล
Gยงแทน ด�งกล3าวแล+ว
เมY=อมอบหมายให+ผ2+อY=น เจ+าหน+าท8=ต+องม8กระบวนการด1าเน(นการท8=อาจจะย�3งยากกว3าการเป!นพ8=เล8Xยงด+วย
ตนเองด+วยซ1Xาไป ม(ใช3จะท1าให+เจ+าหน+าท8=สบายขNXนแต3อย3างใด เพราะอย3างน+อยเจ+าหน+าท8=ต+องค�ดเลYอกพ8=
เล8Xยงและต+องเย8=ยมบ+านผ2+ป3วย เพY=อให+กระบวนการ DOT เก(ดขNXนอย3างม8ค�ณภาพเด8ยวก�บท8=เจ+าหน+าท8=ท1า
เอง

1. การต�อรองและแนะน!าผB�ป� วยให�ยอมร�บการท!า DOT

การต3อรองและให+ค1าแนะน1าผ2+ป3วยให+เข+าใจและยอมร�บการท1า DOT ถYอเป!นกระบวนการท8=ส1าค�ญ
ในการท1า DOT ก�บผ2+ป3วยว�ณโรค เพราะหากเจ�าหน�าท
 ไม�เข�าใจและไม�ม
ท�กษะการต�อรองท
 ด
 ผB�
ป� วยจะไม�เข�าใจและไม�ยอมร�บการท!า DOT ด�งน� Xน ไม3ว3าจะท1า DOT โดยเจ+าหน+าท8=หรYอผ2+อY=นท8=ไม3ใช3
ญาต(ผ2+ป3วย เจ+าหน+าท8=จ1าเป!นต+องต3อรองเสมอ (โปรดด2รายละเอ8ยดเทคน(คการต3อรองได+ในเอกสารท8=
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แนะน1าให+ศNกษาเพ(=มเต(ม)

2. การอบรมพ
 เล
GยงอF นท
 ไม�ใช�เจ�าหน�าท
 

การอบรมพ8=เล 8XยงอY=นท8=ไม3ใช3เจ+าหน+าท8= ได+แก3 อสม. เราอาจไม3จ1าเป!นต+องอบรม อสม. ท� Xงหมด
เพราะเมY=ออบรมแล+วไม3ทราบว3าเมY=อไรจะม8ผ2+ป3วยว�ณโรคมาให+ อสม. ท1า DOT บางคร� Xงเวลาผ3านไปมาก
กว3า 2-3 ป8ก!ย �งไม3ม8ผ2+ป3วยใกล+บ+าน อสม. เลย อย3างไรก!ตามเจ+าหน+าท8=สามารถด1าเน(นการโดยให�ข�อ
แนะน!าเมF อม
ผB�ป� วยจะให�ท!า DOT กEน�าจะเพ
ยงพอ อย3างไรก!ตาม ม8บางพYXนท8=พยายามอบรมแกนน1า
อสม. และท1าแผนท8= (Mapping) ท8=อย23ของ อสม. ไว+ เผY=อม8ผ2+ป3วยท8=จ1าเป!นต+องมอบหมายให+ท1า DOT ก!
ค3อยประสานงานเป!นรายๆ ต3อไป แต3ย�งม(ได+ม8ร2ปแบบท8=สามารถน1าเสนอออกมาอย3างช�ดเจน

เนYXอหาการแนะน1า อสม. เมY=อม8ผ2+ป3วยว�ณโรคท8=จะมอบหมายให+ท1า DOT ได+แก3 ความเข+าใจเรY=อง
ท1าไมต+องท1า DOT, กระบวนการท1า DOT, การร�บ-ส3งยาว�ณโรค, การต(ดตามผ2+ป3วยเมY=อผ2+ป3วยไม3มาร�บ
การท1า DOT,  การด2แลเรY=องอาการข+างเค8ยงของยาว�ณโรค เป!นต+น 

3. การค�ดเลFอกพ
 เล
GยงอF นท
 ไม�ใช�เจ�าหน�าท
  

การค�ดเลYอกพ8=เล8Xยง โดยเฉพาะอย3างย(=งได+แก3 อสม. ม8ความส1าค �ญ เนY=องจากถ+าขาดกระบวนการ
ค�ดเลYอกท8=ด8 เราก!แค3สามารถมอบหมายหน+าท8=การท1า DOT ให+ไปเท3าน� Xน แต3กระบวนการ DOT หาได+
เก(ดขNXนจร(งไม3 เจ+าหน+าท8=สถาน8อนาม�ยหรYอคล(น(กว �ณโรคหลายท3านยYนย�นว3าต+องม8การค�ดเลYอก อสม.
ให +รอบคอบ โดยต+องพ (จารณาถNงความอาว�โส, ม
ใจม��งม �  น, ม
จ�ตใจต�องการช�วยเหลFอผ B�อF น,
สามารถอ�ท�ศตนและเวลาได� และท
 ส!าค�ญท
 ส�ดคFอต�องม
ความน�าเชF อถFอ เมY=อค�ดเลYอกได+แล+ว ก!ม(
ใช3จะเสร!จส (Xนกระบวนการเพ8ยงแค3น� Xน โดยเฉพาะอย3างย(=งหาก อสม. คนน� Xนย �งไม3ม8ประสบการณ�ท1า
DOT เจ+าหน+าท8=ต+องหม� =นเย8=ยมด2แลอย3างใกล+ช(ด เพY=อให+ม � =นใจว3ากระบวนการ DOT น� Xนเก(ดขNXนได+จร(งๆ
ซN=งจะได+กล3าวต3อไป หาก อสม. คนท8=มอบหมายหน+าท8=ให+น� Xนไม3สามารถท1า DOT ได+จร (ง เจ+าหน+าท8=
หลายท3านได+แนะน1าว3าก!จ1าเป!นต+องเปล8=ยนไปหาพ8=เล8XยงคนอY=นต3อไป

4. ระบบการส�งยาว�ณโรคจากโรงพยาบาลถ<งสถาน
อนาม�ย/พ
 เล
GยงอF นท
 ไม�ใช�ญาต�ผB�ป� วย

ระบบการส3งยา...ฟ �งด2อ8กท8ก!น3าจะเป!นเรY=องไร+สาระ ถ+าการส3งยาเป!นเรY=องไร+สาระ การท1า DOT ก!
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น3าจะเป!นเรY=องไร+สาระย(=งกว3า... ใช3หรYอไม3? แต3จากประสบการณ�ตรงของผ2+เข8ยน พบว3า หากไม3ม8ระบบ
การส3งยา เราคงไม3ต+องค(ดเรY=องการท1า DOT เพราะยาว�ณโรคอยB�ท
 ใคร อ!านาจการต�อรองอยB�ท
 คน
น� Gน หากยาว�ณโรคอย23ท8=ผ2+ป3วยแล+ว การต3อรองให+มาร �บประทานยาต3อหน+าเจ+าหน+าท8= (หรYอพ8=เล8XยงอY=น
กรณ8ท8=จ1าเป!นจร(งๆ) จะยากขNXนอย3างมาก ย(=งม8ญาต(พ8=น+องเข+ามาเก8=ยวข+อง การต3อรองจะย(=งยากมากขNXน
เป!นทว8ค2ณ และถ+าเจ+าหน+าท8=ม8ประสบการณ�น+อยเรY=องการต3อรองและการท1า DOT จะย(=งย�3งยากในการท8=
จะต3อรองเอายาคYนมาเพY=อท1า DOT นอกจากน8X ถ+าแพทย�ส � =งให+ร �บประทานยาเองและให+ยาผ2+ป3วยมาเลย
เจ+าหน+าท8=สถาน8อนาม�ยจะย�3งยากมากๆ ในการต3อรอง แต3หากเราจ �ดระบบท8=ด8โดยไม3ให+ยาผ3านมYอผ2+
ป3วย การต3อรองให+มาท1า DOT จะง3ายขNXนมากเช3นเด8ยวก�น เหต�ผลอ8กประการหนN=งท8=ต+องไม3ให+ผ2+ป3วย
ว�ณโรคถYอยา คYอ ผB�ป� วยจะได�ไม�ส�บสนเรF องการท!า DOT ว3าท1าไมยาอย23ท8=ฉ�นแล+วฉ�นต+องเอายาไปให+
เจ+าหน+าท8=และต+องไปร�บประทานท8=สถานบร(การอ8ก? ประสบการณ�ของผ2+เข8ยนพบอ8กว3าระบบการส3งยา
สามารถสะท+อนถNงการตอบสนองเช(งนโยบายของผ2+บร (หารได+อย3างด8 หากม8ระบบการส3งยา การท1า
DOT ท8=ม8ค�ณภาพก!จะสามารถเก(ดขNXนได+ การจ�ดระบบการส3งยาไม3ม8ร2ปแบบเฉพาะตายต�วเหมYอนก�น
ท�กอ1าเภอ ขNXนอย23ก�บความพร+อมของโรงพยาบาลและเครYอข3ายบร(การส�ขภาพแต3ละแห3งท8=จะต+องค+นหา
ร2ปแบบเอาเอง แต3ต+องยNดในหล�กการท8=จะไม3ให+ผ2+ป3วยว�ณโรคถYอยาไปเอง

5. การเย
 ยมบ�านผB�ป� วยว�ณโรค

การเย8=ยมบ+านผ2+ป3วยม8ความส1าค �ญมากในกรณ8ท8=มอบหมายหน+าท8=ให+ผ2+อY=นเป!นพ8=เล 8Xยงท1า DOT
แทนเจ+าหน+าท8= เจ+าหน+าท8=ต+องเข+าไปเย8=ยมบ3อยๆ โดยเฉพาะในส�ปดาห�แรกของการร�กษาและพ8=เล8Xยงย�ง
ไม3เคยม8ประสบกาณ�การเป!นพ8=เล8Xยงมาก3อน การเย
 ยมต�องม
ความถ
 ถ<งขนาดท
 สามารถม�  นใจได�ว�า
กระบวนการ DOT เก�ดข<Gนจร�ง และจนม�  นใจว�าพ
 เล
Gยงม
ความเข�าใจเปE นอย�างด
ในการท!า DOT
ด�งน� Xน เจ+าหน+าท8=อาจต+องเย8=ยมท�ก 1 – 2 ว�นในช3วงส �ปดาห�แรก เมY=อม � =นใจว3าพ8=เล8Xยงท1าหน+าท8=ได+ด8 ก!
สามารถเย8=ยมบ+านตามเกณฑ�ของ NTP ได+  ม8เรY=องจร(งท8=ข1าไม3ออกคYอ ผ2+เข 8ยนเคยได+ร �บฟ �งมาว3า เจ+า
หน+าท8=อ+างว3าไม3ม8เวลาจะไปเย8=ยมผ2+ป3วยว�ณโรคหล�งจากท8=ได+มอบหมายให+ญาต(ผ2+ป3วยหรYอ อสม. เป!นพ8=
เล 8Xยงแทนเจ+าหน+าท8=แล+ว จNงปร �บเปล8=ยนว(ธ8การเย8=ยมเป!นแบบใหม3 คYอ ให+ผ2+ป3วยมาเย8=ยมเจ+าหน+าท8=ท8=
สถานบร(การแล+วเซ!นต�ชY=อไว+เป!นหล�กฐานว3าเจ+าหน+าท8=ได+เย8=ยมผ2+ป3วยแล+ว ตกลงไม3ทราบว3าใครเย8=ยม
ใครก�นแน3...? แล+วหล�กการเย8=ยมเพY=อตรวจสอบกระบวน DOT อย23ท8=ไหน? ย(=งม8การให+ค3าตอบแทนการ
เย8=ยมบ+านผ2+ป3วยแล+วตรวจสอบเฉพาะลายเซ!นต�เจ+าหน+าท8= ก!อาจเป!นไปได+ว3าจะสน�บสน�นการเย8=ยมบ+าน
ล�กษณะน8Xให+ม8มากขNXนได+...
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6. การช�วยเหลFอสน�บสน�นหรFอค�าตอบแทน

ค1าถามคYอ ควรให+การช3วยเหลYอสน�บสน�นหรYอค3าตอบแทนแก3ใคร... เจ+าหน+าท8=, อสม./พ8=เล8XยงอY=น
หรYอผ2+ป3วยว�ณโรค... จากประสบการณ�คYอ ควรให+ผ2+ป3วยว�ณโรคในกรณ8ท8=จ1าเป!นจร(งๆ เท3าน� Xน ส3วนเจ+า
หน+าท8=...เราควรใช+กลไกในเช(งนโยบายในการสน�บสน�นให+เก(ดการปฏ(บ�ต(งานท8=แท+จร(งก!เพ8ยงพอ เพราะ
หากให+ค3าตอบแทนแก3เจ+าหน+าท8= ต+องค1านNงถNงความย � =งย Yนในการปฏ(บ�ต(ด+วย เนY=องจากเมY=อหมดเง (น
สน�บสน�น การปฏ(บ�ต(งานม8โอกาสถดถอยได+ส2ง นอกจากน8X การให+ค3าตอบแทนเจ+าหน+าท8= ก!อาจจะม8
เพ8ยงแค3หล�กฐานการปฏ(บ�ต(งานเท3าน� Xน เช3น ลายเซ!นต�การเย8=ยมบ+านท8=ผ2+ป3วยมาเย8=ยมเจ+าหน+าท8=ท8=สถาน
บร(การต3างหาก...? ด�งน� Xน โดยสร�ปคYอ ควรให�ความช�วยเหลFอสน�บสน�นสงเคราะห�เฉพาะผB�ป� วยท
 
จ!าเปE นจร�งๆ ได�แก� ยากจนมาก เพF อสน�บสน�นด�านการเด�นทางมาร �บประทานยาต�อหน�าเจ�า
หน�าท
 เท�าน� Gน โปรดศNกษารายละเอ8ยดในเอกสารท8=แนะน1าให+ศNกษาเพ(=มเต(มได+

7. TB War Room 

ค1าเด(มท8=เราค�+นเคยคYอ DOTS Meeting แต3ผ2+เข8ยนขอใช+ค1าว3า TB War Room แทนเพราะม8ความ
ช�ดเจนในทางปฏ(บ�ต(มากกว3า โดยเฉพาะอย3างย(=งในระด�บอ1าเภอ ควรด1าเน(นการเป!นเวท8เฉพาะว�ณโรค
อย3างน+อยเดYอนละ 1 คร � Xง โดยน1าเอาข+อม2ลผ2+ป3วยว�ณโรค "แต3ละราย" มาพ2ดค�ยในรายละเอ8ยดก�นถNง
การกระบวนการท1า DOT หรYอ Case management น� =นเอง หากรายใดม8ป �ญหาหรYอข+อจ1าก�ดเรY=องการ
ท1า DOT ประการใด ก!ควรใช+เวท8ประช�มน8Xช3วยก�นหาหนทางแก+ไขให+ได+ ในรายท
 มอบหมายหน�าท
 
ให� อสม./ผB�อF นท
 ไม�ใช�ญาต�ผB�ป� วย กEควรม
การน!าเสนอความก�าวหน�าในการดBแลร�กษาผB�ป� วยให�
ละเอ
ยดรอบคอบ และควรพBดค�ยอภ�ปรายถ<งการให�การสน�บสน�นช�วยเหลFอสงเคราะห�ผB�ป� วย
รายใดให�เหมาะสมด�วย อย3างไรก!ตาม ความส1าเร!จของการท1า TB War Room ระด�บอ1าเภอน8X ควรม8
แพทย�ผ2+ให+การร�กษาผ2+ป3วยว�ณโรคเป!นประธานด1าเน(นการ เพY=อให+การประช�มม8ประส(ทธ(ภาพโดยเฉพาะ
อย3างย(=งเมY=อม8ป �ญหาด+านการด2แลร�กษา ได+แก3 อาการข+างเค8ยงทางยา เป!นต+น 

สร�ป

การเสร(มสร+างให+ช�มชนเข+ามาม8ส3วนร3วมในการด1าเน(นงานว�ณโรค จ1าเป!นต+องพ(จารณาให+สอด
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คล+องก�บกลย�ทธ�หล�กของการควบค�มว �ณโรค ซN=งก!คYอ การร �กษาด+วยการท1า DOT ให+ม8ค�ณภาพ บท
บาทหน�าท
 ส!าค�ญของช�มชนจ<งควรเปE นการสน�บสน�นการท!า DOT น� =นเอง ส(=งท8=ควรพ(จารณาเป!น
อย3างย(=งคYอ ความพร�อมของระบบส�ขภาพและเจ�าหน�าท
 ต�องมาก�อนเสมอ เพราะโรงพยาบาลต+อง
ว(น(จฉ�ยและส� =งการร�กษา แล+วส3งต3อไปท1า DOT ก�บเจ+าหน+าท8= หรYอกรณ8จ1าเป!นก!ท1า DOT ก�บ อสม. ท8=
ใกล+บ+านผ2+ป3วย การสร+างความพร+อมด+านผ2+ให+บร(การส�ขภาพจNงม8ความส1าค �ญมาก โดยเฉพาะอย3างย(=ง
ในการจ�ดระบบส3งยาว�ณโรคและการท1า TB War Room นอกจากน8X ย �งจ1าเป!นต+องม8กระบวนการต3อ
รองแนะน1าผ2+ป3วยในการท1า DOT, กระบวนการท8=ด8ในการค�ดเลYอกพ8=เล 8XยงอY=นท8=ไม3ใช3เจ+าหน+าท8=, การ
เย8=ยมบ+านผ2+ป3วย และการให+การสน�บสน�นช3วยเหลYอผ2+ป3วยว�ณโรคในรายท8=จ1าเป!นจร(งๆ เพY=อให+สามารถ
เด(นทางไปร�บประทานยาได+ การส3งเสร(มช�มชนให+ม8ส3วนร3วมในการท1า DOT จNงจะประสบความส1าเร!จ.
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