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DOT (Directly-Observed Treatment)1

พ�นธ�ช�ย  ร�ตนส!วรรณ2

ว�ณโรคย�งคงเป*นป+ญหาสาธารณส!ขท12ส3าค�ญในประเทศไทย โดยม!ป#จจ�ยเก!'ยวข)องค-อ ผลการ
ร�กษาผ2)ป3วยว�ณโรคย�งไม5ด!พอและการแพร5ระบาดของโรคเอดส�ในประเทศไทย ป#จจ�ยด)านการร�กษาว�ณ
โรคท!'ย�งไม5ได)ผลด!พอท!'จะสามารถควบค�มว�ณโรคได)เป=นผลส-บเน-'องมาจาก "ผ:;ป<วยร�บประทานยา
ร�กษาว�ณโรคอยAางไมAถ:กต;อง" น�'นเอง

กลย!ทธ� DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course) ม!องค�ประกอบท! 'ส >าค �ญ 5
อย5าง อาจกล5าวโดยย5อม!ด�งน!A ค-อ นโยบายท!'ย�'งย-น, การช�นส2ตรเสมหะ AFB (Acid-fast bacilli) ท!'ม!ค�ณ
ภาพ, การท>า DOT, ยาร�กษาว�ณโรคท!'ม!ค�ณภาพ และทะเบ!ยนรายงานว�ณโรค องค�การอนาม�ยโลก หร-อ
WHO (World Health Organization) ได)แนะน>าให)ใช)กลย�ทธ� DOTS ในการควบค�มว�ณโรค ประเทศ
ไทยน>ากลย�ทธ�น!Aมาปร�บใช)ต�Aงแต5ปW พ.ศ. 2539 เป=นต)นมา

DOT ตามความหมายของ WHO (2003) หมายถ[ง พ! ' เล! Aยงด2ผ2 )ป 3วยกล-นยา (an observer
watches the patient swallowing their tablets) น�'นค-อ ต)องม!การด2หร-อเห]นการร�บประทานยาจร^งๆ

การท3า DOT ท12ม1ค!ณภาพส3าหร�บผ:;ป<วยว�ณโรค เป*นทางออกเด1ยวท12จะควบค!มว�ณโรคได; แม)
เราจะม!ป#จจ�ยองค�ประกอบอ-'นๆ อย5างครบถ)วน ได)แก5 ยาว�ณโรค, เคร-อข5ายการช�นส2ตรเสมหะว�ณโรค,
งบประมาณการฝaกอบรมบ�คลากร เป=นต)น แต5หากเราไม5ได)ท>า DOT หร-อม!การท>า DOT แต5ไม5ค>าน[งถ[ง
ค�ณภาพว5าเป=น DOT จร^งหร-อไม5 เราก]จะไม5สามารถควบค�มว�ณโรคได)โดยเฉพาะในป#จจ�บ�นท!'ม!การแพร5
ระบาดของโรคเอดส�อย25ในประเทศไทย 

DOT เป*นมาตรฐานการร�กษาท!'ได)ร�บการยอมร�บโดย WHO และ CDC (ศ2นย�ปdองก�นและควบ
ค�มโรคของสหร�ฐอเมร^กา หร-อ Centers for Disease Control and Prevention) แต5การน>ามาปร�บใช)ใน
การปฏ^บ�ต^จร^งในประเทศไทยย�งม!ความหลากหลายด)านค�ณภาพอย5างมาก การพ^จารณาท>าความเข)าใจ
ให)ถ5องแท)ถ[งหล�กการท!'แท)จร^งของ DOT จะช5วยท>าให)การด>าเน^นการม!ประส^ทธ^ภาพมากข[Aน
1 ใช)เป=นเอกสารประกอบการอภ^ปรายในห�วข)อ "How to improve compliance in TB patients?" ในการประช�มว^ชาการว�ณโรค

และโรคระบบการหายใจระด�บชาต^ (คร� Aงท! ' 7) เฉล^มพระเก!ยรต^เน-'องในโอกาสมหามงคลเฉล^มพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธ�นวาคม 2550 ณ โรงแรมโซฟpเทล เซ]นทร�ล พลาซ5า กร�งเทพมหานคร ว�นท!' 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เวลา 13.30 – 15.00 น.

2 นายแพทย� 9 วช ด)านเวชกรรมปdองก�น  ส>าน�กงานปdองก�นควบค�มโรคท!' 11 จ�งหว�ดนครศร!ธรรมราช  กรมควบค�มโรค กระทรวง
สาธารณส�ข. (www.geocities.com/phanchai)
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หล�กการส3าค�ญในการท3า DOT ม!หลายประการ แต5จะขอกล5าวถ[งเพ!ยงหล�กการท!'ส>าค�ญๆ บาง
อย5างเท5าน�Aน ได)แก5 

1. การร�บประทานยาว�ณโรคไมAถ:กต;องของผ:;ป<วยเป*นป+ญหาระด�บช!มชน/ส�งคม – ไมAใชA
ป+ญหาระด�บบ!คคล เม- 'อผ2 )ป3วยร�บประทานยาว�ณโรคไม5ถ2กต)องด)วยอาจจะเก!'ยวเน-'องด)วย
ป#จจ�ยด)านพฤต^กรรมส5วนต�วหร-อป#จจ�ยด)านส�งคมก]ตาม ท>าให)ม!โอกาสท!'จะเก^ดเช-Aอว�ณโรคด-Aอ
ยาข[Aนในผ2)ป3วยรายน�Aน เช- Aอว�ณโรคด-Aอยาจะไม5จ>าก�ดอย25เฉพาะในผ2)ป3วยเท5าน� Aน แต5อาจแพร5
กระจายไปส25บ�คคลอ-'นในครอบคร�วผ2)ป3วย, ช�มชนท!'ผ2)ป3วยอาศ�ยอย25และในส�งคมส5วนรวมได) การ
ร�บประทานยาไม5ถ2กต)องจ[งท>าให)เก^ดป#ญหาข[Aนในช�มชน/ส�งคมได) ม^ใช5เป=นป#ญหาส5วนบ�คคล
เท5าน�Aน ประเด]นน!Aจ[งม!ความแตกต5างจากโรคอ-'นๆ ท!'อาจไม5ส5งผลกระทบอย5างกว)างขวางในช�ม
ชน/ส�งคม ประเทศพ�ฒนาแล)วจ[งให)ความส>าค�ญก�บการด2แลร�กษาให)ผ2)ป3วยว�ณโรคร�บประทาน
ยาอย5างถ2กต)องอย5างมาก แตกต5างจากประเทศก>าล�งพ�ฒนาท!'ม�กไม5ค5อยตระหน�กถ[งภ�ยส�ขภาพ
น!A การท>า DOT ท!'ด!เท5าน�Aน จ[งจะช5วยให)ผ2)ป3วยร�บประทานยาว�ณโรคได)อย5างถ2กต)องจร̂ง

2. การร�กษาผ:;ป<วยว�ณโรคเป*นความร�บผTดชอบของเจ;าหน;าท12ด;านส!ขภาพ – ไมAใชAความร�บ
ผTดชอบของผ:;ป<วย WHO ได)กล5าวถ[งหล�กการข)อน!Aไว)ว5าเป=นก�ญแจแห5งความส>าเร]จของกล
ย�ทธ� DOTS เจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพต)องร�บผ^ดชอบต5อการร�กษาผ2)ป3วยว�ณโรคให)หายขาด เน-'อง
จากหากผ2)ป3วยว�ณโรคม!ข)อจ>าก�ดใดๆ ท!'อาจท>าให)ผ2)ป3วยไม5สามารถร�บประทานยาได)อย5างถ2ก
ต)อง ท>าให)ย5อมม!โอกาสเก^ดเช-Aอว�ณโรคด-Aอยา ซ['งม^ได)จ>าก�ดวงอ�นตรายไว)เฉพาะต�วผ2)ป3วยเอง
เท5าน�Aน แต5ย�งเป=นอ�นตรายต5อครอบคร�ว, ช�มชน และส�งคมโดยรวมด)วยด�งกล5าวแล)ว  เรา (เจ)า
หน)าท!'ด)านส�ขภาพ) จ[งต)องไม5ต>าหน^ผ2)ป3วยว�ณโรคไม5ว5าด)วยเหต�ผลใดก]ตาม แต5เราต)อง "ร�บผ̂ด
ชอบ" ต5อการปdองก�นและแก)ไขข)อจ>าก�ดท�กๆ อย5างน�Aน เพ-'อช5วยให)ผ2)ป3วยได)ร�บประทานยาว�ณ
โรคให)ถ2กต)องท!'ส�ด เพ-'อม^ให)เก^ดป#ญหาเช-Aอว�ณโรคด-Aอยาท!'เป=นป#ญหาของช�มชนข[Aนมา เราจ[ง
ต)องพยายามด>าเน^นการท�กๆ อย5างให)เอ-Aอต5อบร^การ DOT ท!'ม!ค�ณภาพเพ-'อร�กษาผ2)ป3วยว�ณโรค
ให)หายขาดให)ได) หากเก^ดความผ^ดพลาดใดๆ ท!'ท>าให)กระบวนการ DOT ไม5ได)เก^ดข[Aนจร^ง เรา
คงต>าหนไ̂ด)เฉพาะเราเองเท5าน�Aนท!'ไม5สามารถช5วยเหล-อผ2)ป3วยให)ได)ร�บการท>า DOT ให)หายขาด
ได) เราจะไม5สามารถต>าหน^ผ2)ป3วยได)เลย หากเจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพเข)าใจหล�กการน!Aให)ถ5องแท)
จะช5วยให)ม!ความพยายามในการร�กษาผ2)ป3วยว�ณโรค "แต5ละราย-ท�กๆ ราย" ให)ได)ร�บการท>า
DOT ท!'ด!และหายขาดให)ได)ในท!'ส�ด

3. การร�กษาว�ณโรคคร�Uงแรกม1ความส3าค�ญท12ส!ด เน-'องจากเราม!ส2ตรการร�กษาท!'ใช)ยาแนวท!'
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หน['ง (First-line TB drugs) ท!'ม!ประส^ทธ^ภาพมากท!'ส�ดในป#จจ�บ�น โอกาสท!'ผ2)ป3วยจะได)ร�บการ
ร�กษาให)หายขาดในการร�กษาว�ณโรคคร�Aงแรกของช!ว^ตผ2)ป3วยจ[งม!มากท!'ส�ด หากการร�กษาใน
คร�Aงแรกน!Aไม5ประสบความส>าเร]จหร-อไม5ม!ค�ณภาพ จะท>าให)ม!โอกาสร�กษาล)มเหลว, กล�บเป=นซA>า
และม!โอกาสเก^ดเช-Aอว�ณโรคได)ส2ง ท!'ท>าให)ต)องใช)ยาส>ารองหร-อยาแนวท!'สอง (Second-line TB
drugs) ซ['งม!ประส^ทธ^ภาพในการร�กษาต'>ากว5า, ระยะเวลาในการร�กษานานกว5า, ราคาแพงกว5า
หลายเท5าต�ว, อาการข)างเค!ยงมากกว5า, ร�บประทานยายากกว5าและม�กต)องใช)ยาฉ!ดร5วมด)วย
เสมอท!'ท>าให)ผ2)ป3วยต)องทนท�กข�ทรมานมากข[Aนและส^Aนเปล-องค5าใช)จ5ายในการร�กษามาก เราจ[ง
ต)องให)ความส>าค�ญในการด2แลร�กษาผ2)ป3วยว�ณโรคในการร�กษาคร� Aงแรกให)ด!ท! 'ส�ด โดยไม5ม!
โอกาสลองเช5นการร�กษาโรคอ-'นๆ ท!'ม�กม!ยาท!'ด!ม!ประส^ทธ^ภาพมากมายหลายขนาน การท>า
DOT อย5างม!ค�ณภาพในการร�กษาว�ณโรคคร�Aงแรกจ[งม!ความส>าค�ญมาก

4. การปWองก�นการดXUอยาไรแฟมปZซTน หล�กการน!A WHO ได)ระบ�อย5างช�ดเจนว5าเมX2อไรท12ผ:;ป<วย
ว�ณโรคร�บประทานยาไรแฟมปZซTน เมX2อน�Uนเราต;องท3า DOT และเราต)องท>า DOT อย5างม!
ค�ณภาพด)วย ค-อ ต)องม�'นใจว5าม!การด2แลการร�บประทานยาต5อหน)าเจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพหร-อ
บ�คคลอ-'นท!'ไม5ใช5ญาต^ผ2)ป3วยอย5างจร^งจ�ง เพ-'อปdองก�นไม5ให)เก^ดเช-Aอว�ณโรคด-Aอต5อยาไรแฟมปpซ^น
ซ['งถ-อว5าเป=นยาท!'ด!ท!'ส�ดในการร�กษาว�ณโรคในป#จจ�บ�น 

5. ไมAควรมอบหมายให;ญาตTผ:;ป<วยท3า DOT โดย WHO (2003) และ CDC (1994) ได)ให)ข)อ
แนะน>าไว)อย5างช�ดเจนว5าไม5ควรมอบหมายให)ญาต^ผ2)ป3วยท>า DOT ท�Aงน! A CDC ให)เหต�ผลว5า
เน-'องจากญาต^ผ2)ป3วยม!ความผ2กพ�นทางด)านอารมณ�ก�บผ2)ป3วย ท>าให)การท>า DOT ไม5ม!ค�ณภาพ
ได) ประกอบประสบการณ�ส5วนต�วท!'ม!อย25 ซ['งม�กพบว5าการท>า DOT โดยญาต̂ผ2)ป3วยม^ได)แตกต5าง
ไปจากท!'ผ2)ป3วยร�บประทานยาเอง ด�งน�Aน หากระบบส�ขภาพของประเทศไทยไม5มอบหมายให)
ญาต^ผ2)ป3วยท>า DOT อย5างเด]ดขาด และม�5งเน)นให)ท>า DOT โดยเจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพอย5างจร^ง
จ�ง จะเป=นจ�ดเร^'มต)นและเป=นจ�ดเปล!'ยนท!'ส>าค�ญของการควบค�มว�ณโรคให)ได)ในประเทศไทย

6. DOT เป*นมาตรฐานการร�กษาว�ณโรค เน-'องจากการร�กษาว�ณโรคด)วยว^ธ! DOT จะท>าให)ผ2)
ป3วยว�ณโรคม!โอกาสร�กษาหายขาดได)ส2งถ[งกว5าร)อยละ 90 ขณะท!'การร�กษาด)วยว^ธ!ท!'ผ2)ป3วยร�บ
ประทานยาว�ณโรคเองท!'บ)านม!โอกาสได)ร�บการร�กษาหายขาดได)เพ!ยงประมาณร)อยละ 50 เท5า
น�Aน การร�กษาว�ณโรคด)วยว^ธ! DOT จ[งได)ร�บการยอมร�บในระด�บสากลว5าเป=นว^ธ!การร�กษามาตร
ฐาน แต5ส^'งท!'ต)องค>าน[งถ[งก]ค-อ DOT น�Aนต)องเป=น DOT ท!'ม!ค�ณภาพ 

7. DOT เป*นสTทธTของผ:;ป<วยว�ณโรคและช!มชน บางท5านอาจค^ดว5าการท>า DOT เป=นการละเม^ด
สท̂ธ^ของผ2)ป3วยท!'บ�งค�บให)ผ2)ป3วยว�ณโรคต)องเด^นทางไปร�บประทานยาต5อหน)าเจ)าหน)าท!'ท!'สถาน
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บร^การด)านส�ขภาพ ท>าให)ผ2)ป3วยเส!ยส^ทธ^ส5วนบ�คคลในการเล-อกท!'จะร�บประทานยาเองก]ได) แต5
ถ)าหากพ^จารณาในอ!กม�มมองหน['ง ค-อ การท>า DOT เป=นว^ธ!มาตรฐานท!'ผ2)ป3วยม!ส^ทธ^ท!'จะได)ร�บ
บร^การจากเจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพ เน-'องจาก DOT จะช5วยให)ผ2)ป3วยว�ณโรคม!โอกาสได)ร�บการ
ร�กษาหายได)ส2งกว5า หร-อเป=นว^ธ!ท!'ด!กว5าการร�บประทานยาเองท!'บ)าน ผ2)ป3วยว�ณโรคย5อมม!สท̂ธ^ท!'
จะได)ร�บว^ธ!การร�กษาท!'ด!กว5า (หากผ2)ป3วยได)ร�บข)อม2ลการเปร!ยบเท!ยบท!'เพ!ยงพอ) การท>า DOT
จ[งถ-อว5าเป=นการร�กษาส^ทธ^ส5วนบ�คคลของผ2)ป3วยว�ณโรคให)ครบถ)วนสมบ2รณ�ต5างหาก ม^ใช5เป=น
การละเม^ดส^ทธ^ผ2)ป3วยแต5อย5างใด ขณะเด!ยวก�นหากเจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพให)ยาว�ณโรคไปให)ผ2)
ป3วยร�บประทานเองท!'บ)านเพราะค^ดว5าเป=นส^ทธ^ของผ2)ป3วย น�'นถ-อว5าเจ)าหน)าท!'ร5วมม-อก�บผ2)ป3วย
ว�ณโรคก>าล�งละเม^ดส^ทธ^ของช�มชนอย25 เพราะการร�บประทานยาเองของผ2)ป3วยท>าให)ม!โอกาส
ร�กษาหายต'>ากว5ามาก และม!โอกาสส2งท!'จะเก^ดเช-Aอว�ณโรคด-Aอยาแล)วแพร5กระจายเช-Aอน!Aในช�มชน
จ[งถ-อได)ว5าการร�บประทานยาเองท!'บ)านกล�บจะเป=นการละเม^ดท�Aงส^ทธ^ส5วนบ�คคลของผ2)ป3วยว�ณ
โรคและเป=นการละเม^ดส^ทธ^ของช�มชนท!'ควรจะม!ความปลอดภ�ยจากเช-Aอว�ณโรคด-Aอยา

8. การวTนTจฉ�ยและการร�กษาว�ณโรคอยAางเทAาเท1ยมก�นส3าหร�บผ:;ป<วยว�ณโรคท!กรายในราช
อาณาจ�กรไทย หากเราเล-อกว^น^จฉ�ยและร�กษาผ2)ป3วยว�ณโรคเฉพาะรายท!'ม!ส^ทธ^หล�กประก�นส�ข
ภาพถ)วนหน)าและรายท!'จ5ายเง^นค5ายาได)เท5าน�Aน แต5ไม5ให)การว^น^จฉ�ยและร�กษาผ2)ป3วยว�ณโรคท!'
ไม5ม!ส^ทธ^หล�กประก�นส�ขภาพถ)วนหน)า ได)แก5 คนไทยนอกหร-อต5างพ-Aนท!'ซ['งย�งไม5ได)โอนส^ทธ^
ด)านการร�กษาพยาบาล, คนไทยพล�ดถ^'นหร-อคนไทยอ-'นๆ ท!'ไม5ม!เลขประจ>าต�วประชาชน 13
หล�ก และแรงงานต5างชาต^/เร5ร5อนอ-'นๆ ซ['งไม5ม!ส^ทธ^ด)านการร�กษาพยาบาลใดๆ การละเว)นคน
กล�5มน!A ย5อมท>าให)การแพร5กระจายเช-Aอว�ณโรคย�งด>ารงอย25ต5อไปในช�มชน/ส�งคมไทยอย5างต5อ
เน-'อง คนไทยท�'วๆ ไปและเด]กไทยก]ย5อมม!ความเส!'ยงต5อการต̂ดเช-Aอว�ณโรคต5อไป การร�กษาว�ณ
โรคจ[งแตกต5างจากการร�กษาโรคอ-'นๆ ท!'อาจย�งรอได) แต5การร�กษาว�ณโรคไม5อาจรอได) เพราะ
จะท>าให)ม!การแพร5กระจายเช-Aอต5อไปในช�มชน การให)การว^น^จฉ�ยและร�กษาว�ณโรคด)วยการท>า
DOT ท!'ด!ก�บผ2)ป3วยท�กๆ รายในราชอาณาจ�กรไทยโดยไม5ค^ดม2ลค5าและไม5ม!เง-'อนไขใดๆ จ[งเป=น
หล�กการควบค�มว�ณโรคท!'ส>าค�ญมากอย5างหน['ง 

ป+จจ�ยส3าค�ญในการท3า DOT ให;ประสบความส3าเร]จ ค-อ 
1. "ความเข;าใจของเจ;าหน;าท12ด;านส!ขภาพ" ว5าท>าไมต)องท>า DOT และท>าไมต)อง "ด:" การร�บ

ประทานยา "ตAอหน;า" จร^งๆ (Directly observed)
2. เทคนTคการตAอรองก�บผ:;ป<วยว�ณโรค (กร�ณาศ[กเพ^'มเต^มจากเอกสาร แนวทางการด3าเนTน
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งานร�กษาผ:;ป<วยว�ณโรคส3าหร�บเจ;าหน;าท12ศ:นย�ส!ขภาพช!มชน/สถาน1อนาม�ย ท!'ได)แนะน>าไว)
ท)ายบทความน!A) การต5อรองอาจง5ายข[Aนหากม!การท>า DOT โดยเจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพในพ-Aนท!'
ไปได)ส�กระยะหน['ง เพราะช�มชนเร^'มร�บร2)แนวทางการร�กษาของเจ)าหน)าท!'

3. การยอมร�บของผ:;ป<วยตAอบรTการ DOT หล�งจากได)ร�บข)อม2ลท!'ถ2กต)องจากเจ)าหน)าท!'ด)านส�ข
ภาพ ผ2)ป3วยว�ณโรคส5วนใหญ5สามารถยอมร�บบร^การ DOT ท!'สถานบร^การด)านส�ขภาพได) หาก
เจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพได)ให)ข)อม2ลท!'เพ!ยงพอและม!เทคน^คการต5อรองท!'ด!ก�บผ2)ป3วย

4. การสงเคราะห�ชAวยเหลXอผ:;ป<วยว�ณโรคท12จ3าเป*นต;องให;การชAวยเหลXอ เพ-'อให)ผ2)ป3วยว�ณโรค
สามารถเด^นทางมาร�บประทานยาต5อหน)าเจ)าหน)าท!'ด)านส�ขภาพได)อย5างต5อเน-'องจนครบการ
ร�กษา (โปรดศ[กษาเพ^'มเต^มจากเอกสาร หล�กการควบค!มว�ณโรค: ประสบการณ� 10 ป_ ท!'ได)
แนะน>าไว)ท)ายบทความน!A)

มห�ศจรรย�แหAง DOT คXอ DOT ม1พ�ฒนาการในต�วเอง กล5าวค-อ แม)การท>า DOT โดยเจ)าหน)าท!'
ด)านส�ขภาพจะย�5งยากจร^งในช5วงระยะแรกๆ แต5เม-'อท>า DOT อย5างจร^งจ�งแล)วจะท>าให)ท�Aงผ2)ป3วยว�ณโรค
และเจ)าหน)าท!'ม!ความพ[งพอใจต5อการท>า DOT, เม-'อผ5านการท>า DOT ก�บผ2)ป3วยว�ณโรครายแรกได)แล)ว
เราก]จะสามารถท>า DOT ก�บผ2)ป3วยว�ณโรครายต5อๆ มาได) เน-'องจากเจ)าหน)าท!'จะม!ความเข)าใจ DOT
มากข[Aนและช�มชนจะเร^'มร�บร2)และตระหน�กเร-'องการท>า DOT จนในท!'ส�ด DOT สามารถกลายเป=น "ว�ฒน
ธรรมช!มชน" ได).

โดยสร!ป DOT เป=นส^'งส>าค�ญท!'ส�ดในการควบค�มว�ณโรค และการท>า DOT เป=นส^'งท!'ท>าได)หากเจ)า
หน)าท!'ด)านส�ขภาพม!ความเข)าใจอย5างแท)จร^ง.
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