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The pure and simple truth is rarely pure and never simple.
- Oscar Wilde*

… ‘the normal patient is the one who defaults’.
(Rouillon A. Problem in organizing effective ambulatory treatment of tuberculosis patients.
Bull Int Union Tuberc 1972; 47:68-83.) *

* Pope D S, Chaisson R E. TB treatment: as simple as DOT?. Int J Tuberc Lung Dis 2003; 7(7): 611-615.
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ค�าน�า

ว�ณโรคย�งคงเปZนปmญหาสาธารณส�ขท+1สNาค�ญของประเทศไทย ปmจจ�ยสNาค�ญประการหนp1งเน01องจาก
การแพรOระบาดของโรคเอดส� การควบค�มว�ณโรคในสถานการณ�การแพรOระบาดของโรคเอดส�ใน
ประเทศไทย จpงเปZนความทEาทายท+1สNาค�ญสNาหร�บผDEท+1เก+1ยวขEองท�กฝtาย การพIจารณาทNาความเขEาใจก�บ
หล�กการควบค�มใหEถOองแทE แลEวนNามาปร�บเปZนการปฏIบ�ตIใหEถDกตEองจpงม+ความสNาค�ญตOอการแกEไข
ปmญหาด�งกลOาว หากเราสามารถควบค�มว�ณโรคไดE จะสามารถประหย�ดงบประมาณแผOนดIนในอนาคต
สNาหร�บสOวนท+1ตEองใชEในการควบค�มว�ณโรคท+1จะไมOเปZนปmญหาอ+ก และคนไทยโดยเฉพาะเด\กไทยก\ไมO
จNาเปZนตEองตIดเช0JอและปtวยเปZนว�ณโรคอ+กตOอไป  

หล�กการควบค�มว�ณโรคในหน�งส0อเลOมน+J เข+ยนขpJนโดยผสมผสานความรDEระหวOางทฤษฎ+และคNา
แนะนNาขององค�กรนานาชาตIตOางๆ รOวมก�บประสบการณ�ตรงท+1ไดEปฏIบ�ตIงานดEานการควบค�มว�ณโรค
มานานกวOา 10 ป( เพ01อใหEไดEหล�กการควบค�มว�ณโรคท+1สอดคลEองก�บบรIบทของประเทศไทย โดยหว�ง
วOาผDEอOานจะสามารถนNาไปปร�บใชEเพ01อชOวยใหEควบค�มว�ณโรคในประเทศไทยใหEไดEตOอไป

เน01องจากม+ขEอจNาก�ดดEานเวลาในการเตร+ยมตEนฉบ�บ อาจทNาใหEสNานวนการเข+ยนไมOสละสลวย
และอาจม+เน0JอหาบางสOวนเยI1นเยEอและซJNาซEอนก�นบEาง ผDEเข+ยนกราบขออภ�ยมา ณ ท+1น+J หากม+ขEอเสนอ
แนะประการใด โปรดกร�ณาเสนอไปท+1ผDEเข+ยน จะเปZนพระค�ณอยOางสDง เพ01อจะไดEนNาไปปร�บปร�งในการ
เข+ยนคร�JงตOอๆ ไป 

พ�นธ�ช�ย  ร�ตนส�วรรณ
2 ก�นยายน 2547.
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ค�าน�า
ในโอกาสการจ�ดท�าเปBนหน�งสCออDเลEคโทรนDค (E-book)

หล�งจากท+1ไดEจ�ดพIมพ�หน�งส0อ "หล�กการควบค�มว�ณโรค: ประสบการณ� 10 ป(" น+J ในรDปเลOมต�JงแตO
พ.ศ. 2547 แลEว ผDEเข+ยนย�งม+ความต�Jงใจในการจ�ดทNาเปZนหน�งส0ออIเล\คโทรนIค หร0อ E-book ขpJนมาดEวย
เพ01อใหEม+การเผยแพรOอยOางกวEางขวางมากท+1ส�ดในดEานแนวคIดและหล�กการควบค�มว�ณโรค ซp1งผDEเข+ยน
ไดEเนEนในการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพเปZนหล�ก และไมOทNา DOT โดยญาตIผDEปtวย ผDEสนใจ
สามารถ Download ไดEจาก Web site ช01อ www.geocities.com/phanchai อ�นเปZนการเผยแพรOในโลก
ย�คการส01อสารไรEพรมแดน การจ�ดทNาในรDปแบบ E-book คร�Jงน+J ผDEเข+ยนไดEปร�บปร�งในสOวนของ Fonts
และเลขหนEาของเน0Jอหาในสารบ�ญ ซp1งแตกตOางจากการพIมพ�เปZนรDปเลOม

ผDEเข+ยนหว�งวOา การเผยแพรOในรDปแบบ E-book จะชOวยลดขEอจNาก�ดของการเขEาถpงขEอมDลขOาวสาร
เพ01อใหEผDEสนใจท+1จะควบค�มว�ณโรคใหEไดEจรIงๆ ไดEม+ขEอมDลท+1ชOวยเสรIมในการต�ดสIนใจการดNาเนIนงานใหE
ม+ประสIทธIภาพสDงท+1ส�ด

พ�นธ�ช�ย  ร�ตนส�วรรณ
www.geocities.com/phanchai
13 ม+นาคม 2549.
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ค�ายMอ

DOT Directly-Observed Treatment, Short-course
DOTS Directly-Observed Treatment
E ยาอ+แธมบIวทอล (Ethambutol)
H ยาไอโซไนเอซIด (Isoniazid)
MDR-TB Multi-drug resistant tuberculosis
R ยาไรแฟมป�ซIน (Rifampicin)
S ยาสเตร\พโตม�ยซIน (Streptomycin)
TB ว�ณโรค (Tuberculosis)
Z ยาไพราซIนาไมด� (Pyrazinamide)
อสม. อาสาสม�ครสาธารณส�ขประจNาหมDOบEาน
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ว�ณโรค...ท�าไมตOองแตกตMาง (TB: Why different?)

การทNาความเขEาใจวOาทNาไมตEองใหEความสนใจหร0อใหEความสNาค�ญก�บว�ณโรค เปZนประเด\นและ
หล�กการแรกท+1สNาค�ญอยOางยI1งตOอการควบค�มว�ณโรคใหEสNาเร\จ เน01น01องจาก หากเราไมOเขEาใจในประเด\น
น+J เราก\ม�กจะม+ม�มมองวOา ว�ณโรคก\เหม0อนก�บโรคอ01นๆ และไมOม+อะไรแตกตOางก�นเปZนพIเศษ การใหE
การดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรค ก\ควรจะกระทNาเหม0อนก�บโรคอ01นๆ ค0อ การใหEการดDแลร�กษารOวมไปก�บผDE
ปtวยโรคอ01นๆ ท+1มาร�บบรIการท+1คลIนIกบรIการท�1วไปไดE การร�บยาก\ใหEผDEปtวยไปรอร�บยาท+1หEองจOายยาของ
ฝtายเภส�ชกรรมไดE การน�ดมาร�บยาก\ควรจะมาไดEเด0อนละ 1 คร�Jงหร0ออาจน�ดถ+1หร0อหOางกวOาน�Jนก\นOาจะ
ไดEแลEวแตOความเหมาะสม หากผDEปtวยจะมาหร0อไมOมาตามน�ด ก\ควรจะเปZนความร�บผIดชอบของผDEปtวย
เอง ไมOนOาจะม+ปmญหาอะไร...ทOานคIดอยOางน�Jนหร0อไมO...

ว�ณโรคแตกต
างจากโรคอ��นอย
างไร

โดยความเปZนจร Iงแล Eว ว �ณโรคเปZนโรคตIดเช0 Jอ (Infectious disease) และเปZนโรคตIดตOอ
(Communicable disease) การแพรOกระจายจากคนหนp1งไปสDOอ+กคนหนp1งโดยท�1วไปเกIดจากการไอหร0อ
จามของผDEปtวยว�ณโรคปอดในระยะแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรค ซp1งทNาใหEเกIดละอองฝอยของเสมหะท+1ม+เช0Jอ
ว�ณโรคแขวนลอยอยDOในอากาศ เม01อคนท+1อยDOใกลEชIดหายใจเอาละอองฝอยด�งกลOาวเขEาไปก\ม+โอกาสกOอ
ใหEเกIดพยาธIสภาพภายในรOางกาย ทNาใหEม+การตIดเช0Jอและอาจม+การปtวยเปZนว�ณโรคตามมา หากม+
ละอองฝอยเสมหะในสถานท+1ท+1ม+อากาศถOายเทไมOสะดวก ก\ม�กจะทNาใหEม+การตIดตOอว�ณโรคไดEงOายขpJน
จากการแพรOกระจายทางอากาศท+1คนเราหายใจก�นอยD Oท�กว�นน+ J ประกอบก�บวIถ+การดNาเนIนช+วIตท+ 1
เปล+1ยนแปลงไปโดยม+การเดIนทางท+1สะดวกสบายไดEท�1วโลกและม+สถานท+1แออ�ดท+1ม+การถOายเทอากาศ
ไมOสะดวกเกIดขpJนอยOางมากมายโดยเฉพาะในบรIเวณเม0องใหญOๆ ทNาใหEความเส+1ยงในการตIดเช0Jอว�ณ
โรคในปmจจ�บ�นนOาจะสDงกวOาในอด+ต และท�กคนในส�งคมก\ม+นOาจะม+โอกาสเส+1ยงท+1จะตIดเช0Jอว�ณโรคไดEงOาย
ขpJน ทNาใหEว�ณโรคเปZนโรคท+1แตกตOางจากโรคอ01นๆ ท+1ไมMจ�าเปBนตOองแสวงหา กEม"โอกาสไดOร�บเชCTอไดO
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โดยไมMรUOต�ว นอกจากน+J ในปmจจ�บ�นท+1ม+ย�งม+ระบบการดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรคย�งไมOเขEมแข\งเพ+ยงพอ
ทNาใหEผDEปtวยว�ณโรคจNานวนมากย�งขาดการร�กษากOอนครบกNาหนด และม+โอกาสเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยา
โดยเฉพาะว�ณโรคด0Jอยาหลายขนาน (Multi-drug resistant tuberculosis หร0อ MDR-TB) ท+1ร�กษาใหE
หายไดEยากมาก ทNาใหEว�ณโรคม+ความนOากล�วมากขpJน เน01องจากหากม+การตIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาหลาย
ขนานจากผDEปtวย เม01อปtวยก\จะปtวยดEวยเช0Jอว�ณโรคด0JอยาหลายขนานเชOนเด+ยวก�น ทNาใหEม+โอกาสร�กษา
ใหEหายไดEยากขpJน ด�งน�Jน สI1งท+1นOากล�วและนOาวIตกก�งวลมากท+1ส�ดในปmจจ�บ�น ค0อ การตIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอ
ยาหลายขนานท+1ไมOใชOว�ณโรคธรรมดา ผลกระทบจากผDEปtวยว�ณโรคจpงมDไดOจ�าก�ดขอบเขตอยUMเพ"ยง
ต�วผUOปWวยว�ณโรคเทMาน�Tน แตMม"ผลกระทบไปย�งบ
คคลรอบขOาง, ช
มชนและส�งคมดOวย หากม+การ
ร�กษาผDEปtวยว�ณโรคอยOางเอาจรIงเอาจ�ง จะสามารถหย�ดย�JงการแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรคไดE ผDEคนใน
ส�งคมก\ไมOจNาเปZนตEองเส+1ยงท+1จะตIดเช0Jอว�ณโรคและไมOจNาเปZนตEองปtวยดEวยว�ณโรคอ+กตOอไป เช0Jอว�ณโรค
ด0Jอยาหลายขนานก\จะม+โอกาสเกIดขpJนไดEนEอยมาก ผลด+จะเกIดขpJนท�JงตOอท�Jงส�ขภาพในระด�บบ�คคลและ
ลดภาระทางเศรษฐกIจของประเทศโดยรวมไดEดEวย เน01องจากเราไมOจNาเปZนตEองเส+ยคOาใชEจOายในการ
ร�กษาว�ณโรคอ+กตOอไปในอนาคตและลดภาระของครอบคร�วท+1ไมOตEองม+ผDEปtวยว�ณโรคอ+กดEวย การร�กษา
ว�ณโรคใหEม+ประสIทธIภาพจpงเปZนการลงท�นทางส�งคมไดEทางหนp1ง เพราะในอนาคต เราไมOจNาเปZนตEอง
สIJนเปล0องงบประมาณเพ01อการควบค�มว�ณโรคอ+ก อยOางไรก\ตาม หากเราลงม0อควบค�มว�ณโรคอยOาง
จรIงจ�งในว�นน+J ว�ณโรคจะไมOเปZนปmญหาสาธารณส�ขของประเทศไทยอ+กก\นOาจะใชEเวลาอ+กหลายสIบป(
ขEางหนEา แตOหากไมOม+การควบค�มอยOางจรIงจ�ง ปmญหาว�ณโรคคงอยDOคDOก�บคนไทยไปอ+กนานแสนนาน
การลงท�นและลงม0อทNาในว�นน+J จpงหว�งผลเพ01อคนไทยร�OนตOอๆ ไปดEวยอยOางแทEจรIง

หากเปร+ยบเท+ยบก�บโรคเอดส�ซp1งถ0อวOาเปZนโรคตIดตOอเชOนก�น แตOทางท+1ตIดตOอม+ล�กษณะท+1จNาก�ด
คOอนขEางช�ดเจน กลOาวค0อ ตIดตOอก�นทางการม+เพศส�มพ�นธ�ท+1ไมOปลอดภ�ย, การส�มผ�สทางเล0อด (เชOน
ใชEเข\มฉ+ดยาเสพตIดรOวมก�น) และการตIดตOอทางแมOสDOลDก ด�งน�Jน การดNาเนIนช+วIตตามปกตIท+1ไมOเก+1ยวขEอง
ก�บทางตIดตOอด�งกลOาวจะไมOเส+1ยงตOอการตIดโรคเอดส� เราสามารถน�1งตIดก�บผDEตIดเช0Jอหร0อผDEปtวยเอดส�ไดE
โดยไมOตIดเช0Jอโรคเอดส�จากเขา แตMหากเราน�#งตDดก�บผUOปWวยว�ณโรคระยะแพรMกระจายเชCTอ กEม"
โอกาสเส"#ยงท"#จะร�บเชCTอว�ณโรคไดOโดยไมMรUOต�ว และหากผUOปWวยเปBนว�ณโรคเชCTอดCTอยาหลายขนาน
กEจะเปBนอ�นตรายขYTนอ"ก เพราะร�กษาใหOหายไดOยาก

ถEาพIจารณาเปร+ยบเท+ยบก�บโรคไมOตIดตOอ ไดEแกO เบาหวาน, ความด�นโลหIตสDง, โรคห�วใจ ก\จะ
เห\นไดEอยOางช�ดเจนวOาโรคไมOตIดตOอเหลOาน+ JจNาก�ดขนาดปmญหาอยD Oท+ 1ต�วผD Eปtวยเอง ไมOสามารถแพรO
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กระจายโรคไปใหEผDEอ01นไดE หากผDEปtวยขาดการร�กษาหร0อร�บประทานยาไมOถDกตEอง ก\จะเกIดปmญหาโรค
แทรกซEอนตOางๆ ก�บต�วผDEปtวยเอง มIไดEสรEางความท�กข�ทรมานดEานส�ขภาพแกOคนอ01น แตOว�ณโรคเปZน
โรคตIดตOอท+1ม+โอกาสสรEางความท�กข�ทรมานดEานส�ขภาพแกOผDEส�มผ�สใกลEชIดไดE

การร�กษาว�ณโรคแตกต
างจากการร�กษาโรคอ��นอย
างไร

ความเขEาใจโดยท�1วไปของแพทย�และผDEปฏIบ�ตIงานอ01นๆ ดEานส�ขภาพ และนOาจะรวมถpงประชาชน
ดEวย มองวOาการร�กษาว�ณโรคก\นOาจะเหม0อนก�บการร�กษาโรคอ01นๆ กลOาวค0อ ผDEปtวยควรจะร�บประทาน
ยาไดEดEวยตนเอง แพทย�ก\ต�Jงความหว�งไวEวOาผDEปtวยว�ณโรคจะสามารถร�บประทานยาไดEตามท+1แพทย�ส�1ง
ในใบส�1งยา เม01อยาหมดหร0อใกลEหมดก\นOาจะมาร�บยาตOอไปร�บประทานไดEจนครบตามกNาหนดการ
ร�กษา ด�งน�Jน แพทย�ก\มIตEองใหEความสนใจพIเศษแตกตOางใดๆ ไปจากผDEปtวยโรคอ01นๆ แพทย�, ผDEปฏIบ�ตI
งานอ01นๆ ดEานส�ขภาพ รวมถpงประชาชนท�1วไปเขEาใจวOาผDEปtวยตEองร�บผIดชอบต�วเองและตEองร�กต�วเอง
แนOนอน ใครไมOร�กต�วเองก\แยOไปเอง ไมOม+ความจNาเปZนตEองใหEความเอาใจใสOใดๆ หากพIจารณาอยOาง
ผIวเผIน ก\นOาจะเปZนอยOางน�Jน แตOในระบบการใหEการดDแลร�กษาว�ณโรคในปmจจ�บ�น องค�การอนาม�ยโลก
แนะนNาใหEผDEปtวยตEองร�บประทานยาตOอหนEาพ+1เล+Jยง โดยพ+1เล+Jยงท+1ด+ท+1ส�ดตEองเปZนเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ
(จะกลOาวตOอไป) เปZนความแตกตOางก�นอยOางคนละส�ดข�Jวโลก บางทOานอาจต�JงคNาถามวOาจะเปZนภาระ
ก�บผDEปtวยว�ณโรคเกIนไปหร0อไมOท+1ตEองทNาอยOางน�Jน คNาถามน+Jก\นOาจะทNาความเขEาใจไดEเพราะผDEปtวยว�ณ
โรคสOวนหนp1งก\ม+ฐานะยากจน นOาสงสารและนOาเห\นใจพออยDOแลEว ย�งจะใหEผDEปtวยตEองเดIนทางท�กๆ ว�น
ไปร�บประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพท+1สถานบรIการส�ขภาพเปZนเวลานานต�JงอยOางนEอย 6
เด0อน ดDจะเปZนเร01องท+1ยากเกIนไปหร0อไมO ทOานคIดอยOางไรก�บการดDแลร�กษาว�ณโรคท+1ตEองดDแลเปZน
พIเศษมากก�นขนาดน+J ทNาไมไมOปลOอยใหEผDEปtวยร�บผIดชอบต�วเอง ก\จะไมOตEองม+เร01องคIดใหEย�Oงยากว�Oนวาย
ก�นตOอไป...จรIงหร0อไมO...

เหต�ผลท+1ตEองใหEการดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรคเปZนพIเศษแตกตOางจากโรคอ01นๆ ไดEแกO เหต�ผลท+1
ล�กษณะของว�ณโรคม+ความแตกตOางจากโรคอ01นๆ ท+1มIไดEเปZนปmญหาจNาก�ดอยDOเฉพาะต�วผDEปtวยเทOาน�Jน
แตOเปZนโรคท+1ตIดตOอไดEทางลมหายใจในอากาศท+1เราหายใจอยDOท�กว�น จpงม+ผลกระทบตOอครอบคร�วผDEปtวย
, ช�มชน และส�งคมโดยรวมดEวยด�งกลOาวแลEว เหต�ผลท+1สNาค�ญอ+กประการหนp1งค0อ ปmจจ�บ�นเราม+ระบบยา
ร�กษามาตรฐานแนวท+1หนp1ง (ใชEเวลาร�กษานาน 6 - 8 เด0อน) ซp1งองค�การอนาม�ยโลกแนะนNาใหEใชEใน
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การร�กษาว�ณโรคเปZนระบบยาท+1ม+ประสIทธIภาพมากท+1ส�ด โดยเฉพาะระบบยาท+1ใชEสNาหร�บผDEปtวยว�ณ
โรครายใหมO (New) ในรอบกวOา 30 ป(ท+1ผOานมา ย�งไมOม+ยาต�วใหมOท+1ไดEร�บการคEนพบและพ�ฒนาใหEม+
ประสIทธIภาพเท+ยบเค+ยงไดEก�บระบบยาท+1ม+อยDOในปmจจ�บ�นไดEเลย การใหOการร�กษาในคร�TงแรกจYงม"
ความส�าค�ญมากท"#ส
ดส�าหร�บผUOปWวยว�ณโรค เน01องจากผDEปtวยจะม+โอกาสไดEร�บการร�กษาใหEหายไดE
สDงท+1ส�ดในการร�กษาคร�JงแรกเทOาน�Jน หากผDEปtวยร�บประทานยาไมOถDกตEอง จะม+โอกาสท+1จะไมOหายจาก
ว�ณโรค และม+โอกาสเกIดเช0Jอว�ณโรคด0JอยาหลายขนานดEวย (ดDห�วขEอ “การร�กษาผDEปtวยในคร�Jงแรกม+
ความสNาค�ญท+1ส�ด”) 

แพทย�และผDEใหEการดDแลร�กษาในท+มส�ขภาพจpงตEองตระหน�กวOาเราไมOม+ระบบยาร�กษาว�ณโรค
เล0อกหลายๆ ระบบซp1งแตกตOางจากการร�กษาโรคอ01นๆ เชOน เบาหวาน, ความด�นโลหIตสDง หร0อแมEแตO
ยาตEานไวร�สเอดส� การลองใหEผDEปtวยว�ณโรคไปร�บประทานยาเองในคร�Jงแรก แลEวเกIดขEอผIดพลาดขpJน
มา โอกาสแกEต�วในคร�Jงหล�งๆ จpงม+อยDOอยOางจNาก�ด และม+ประสIทธIภาพการร�กษาลดลงดEวย การไมOม+
ระบบยาท+1ม+ประสIทธIภาพใหEเล0อกหลายๆ ระบบ เปZนขEอแตกตOางท+ 1สNาค�ญจากการร�กษาโรคอ01นๆ
แพทย�และผDEใหEการร�กษาจNาเปZนตEองตระหน�กอยOางยI1งถpงประเด\นน+J 

การวางแผนการร�กษาผ��ป�วยว�ณโรคแต
ละรายอย
างรอบคอบ

ผDEปtวยว�ณโรคท�กรายม+ความสNาค�ญ โดยเฉพาะผDEปtวยเสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน� ท+1ม+
ความสามารถในการแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรคใหEผDEส�มผ�สใกลEชIดไดEถpงประมาณป(ละ 10-15 คน การใหE
การร�กษาท+1ถDกตEองแกOผDEปtวยท�กๆ รายจpงม+ความจNาเปZนอยOางยI1ง เพราะส�งคมจะไดEร�บประโยชน�อยOาง
มาก ในประสบการณ�ตรง พบวOาม+ผDEปtวยบางรายเทOาน�Jน (แตOเปZนจNานวนนEอย) ท+1ไมOยอมร�บการร�กษา
ท+1ท+มใหEการร�กษาไดEใหEคNาอธIบายวOาตEองร�บประทานยาตOอหนEาพ+1เล+Jยงท+1เปZนเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพโดย
ผDEปtวยจNาเปZนตEองเดIนทางท�กๆ ว�นไปท+1สถานบรIการ เราจpงจNาเปZนตEองใชEเวลาวางแผนการใหEการ
ร�กษาสNาหร�บผDEปtวยเหลOาน+JอยOางรอบคอบ โดยอาจตEองประสานก�บนายจEางของผDEปtวยและผDEใหEความ
ชOวยเหล0อดEานท+1พ�กอาศ�ยรวมถpงอาหารการกIนในระหวOางการร�กษา เราจpงเห\นไดEวOา การใหEความเอา
ใจใสOเปZนพIเศษสNาหร�บผDEปtวยว�ณโรคท�กรายเปZนสI1งท+1จNาเปZน การวางแผนการร�กษาอยOางรอบคอบ แมE
เปZนเร01องท+1ตEองใชEเวลาและทร�พยากร ก\เปZนสI1งท+1ตEองกระทNาสNาหร�บผDEปtวยบางราย เพราะคงไมMค
Oมพอ
ท"#จะใหOผUOปWวยร�บประทานยาเอง (โดยเฉพาะระบบยาท"#ม"ไรแฟมป]ซDน) โดยพยากรณ�ไมMไดOวMาผUO
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ปWวยจะร�บประทานยาไดOถUกตOองหรCอไมMอยMางไร เน01องจาก หากผDEปtวยร�บประทานยาเองอยOางไมO
ถDกตEอง จะเปZนปmญหาตOอช�มชนตามมาอยOางมาก

การร�กษาและการควบค�มว�ณโรค: ม�มมองด�านสาธารณส�ข

เจEาหนEาท+1ผDEใหEบรIการดEานส�ขภาพโดยเฉพาะแพทย�ม�กม+ม�มมองท+1ท+1เนEนหน�ก ดEานการร�กษาผDE
ปtวย แพทย�และเจEาหนEาท+1ท+1เก+1ยวขEองจpงมองผDEปtวยว�ณโรคเปZนผDEปtวยรายหนp1งท+1ตEองร�กษาใหEหายจาก
โรค และม�กจะป`กใจเชC#อวMาผUOปWวยจะสามารถร�บประทานยาไดOเองอยMางถUกตOองเชOนเด+ยวก�บผDE
ปtวยโรคอ01นๆ จ�ดม�OงหมายสNาค�ญในการดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรคในม�มมองมIตIน+J จpงม�Oงหมายเพ+ยงใหEผDE
ปtวยไดEร�บการร�กษาหายจากโรคเทOาน�Jน แตOความเปZนจรIงแลEว ย�งม+ม�มมองอ+กดEานหนp1งท+1เก+1ยวขEองก�บ
การดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรค โดยนอกจากเราจะม+จ�ดม�Oงหมายในการร�กษาใหEผDEปtวยว�ณโรคหายจาก
โรคเชOนเด+ยวก�บการร�กษาผDEปtวยโรคอ01นๆ แลEว เราย�งม�Oงหว�งในการหย�ดย�JงการแพรOกระจายเช0Jอว�ณ
โรคท+1แหลOงแพรOกระจายเช0Jอหร0อต�วผDEปtวยเอง (Stop TB at the source), ม�OงหมายตEองการใหEม+อ�ตรา
การกล�บเปZนซJNานEอย (Very low relapse rate) และย�งตEองการใหEปPองก�นการเกIดเช0Jอด0Jอยาว�ณโรค
โดยเฉพาะการด0Jอยาหลายขนาน (Prevent the emergence of MDR-TB) หากผDEปtวยว�ณโรคสามารถ
ร�บประทานยาไดEถDกตEองอยOางจรIงจ�ง ผDEปtวยว�ณโรคก\จะม+โอกาสหายจากโรคไดEสDงจรIง (มากกวOารEอย
ละ 90 - 95), จะไมOแพรOกระจายเช0JอตOอไปอ+ก, โอกาสกล�บเปZนซJNาไดEนEอย และม+โอกาสเกIดเช0Jอว�ณโรค
ด0JอยาไดEนEอยมาก การไมOแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรค, การไมOกล�บเปZนซJNาและไมOเกIดเช0Jอด0Jอยาน+JจะชOวยลด
ปmญหาว�ณโรคของช�มชนไดEดEวย ซp1งเปZนม�มมองท+1กวEางกวOาม�มมองดEานการร�กษาใหEหายเพ+ยงอยOาง
เด+ยว น�1นค0อ ม"ม
มมองดOานสาธารณส
ขเพC#อลดป`ญหาของช
มชนและส�งคมไดOดOวยน�#นเอง นอก
จากน+J แมEวOาผDEปtวยว�ณโรคบางรายท+1ร�บประทานยาไมOถDกตEอง จะม+โอกาสหายไดE แตOก\ม+โอกาสกล�บ
เปZนซJNาไดEสDง และเม01อกล�บเปZนซJNาแลEว ก\ม+โอกาสเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาท+1ร�กษาใหEหายไดEยากดEวย สOวน
ผDEปtวยท+1ร�บประทานยาไดEอยOางถDกตEองจรIง จะม+โอกาสกล�บเปZนซJNานEอย แมEจะกล�บเปZนซJNา เช0Jอว�ณโรค
ก\ม�กม+โอกาสด0JอยาไดEนEอยกวOา ด�งน�Jน การร�บประทานยาท+1ถDกตEองจรIง จpงม+ความสNาค�ญและจNาเปZน
มากในการร�กษาคร�JงแรกของผDEปtวยว�ณโรคท�กราย

ม�มมองดEานสาธารณส�ขม+ความสNาค�ญมากตOอการควบค�มว�ณโรค เพราะเปZนม�มมองท+1ม+จ�ดม�Oง
หมายเพI1มเตIมกวOาการร�กษาเชOนโรคอ01นๆ น�1นค0อเราม+จ�ดม�Oงหมายเพ01อลดปmญหาว�ณโรค จนสามารถ
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กNาจ�ดว�ณโรคไมOใหEเปZนปmญหาดEานสาธารณส�ขของประเทศในอนาคตตOอไป แพทย�และเจEาหนEาท+1ท+1
เก+1ยวขEองจpงควรพIจารณาถpงประเด\นม�มมองดEานสาธารณส�ขน+JดEวย ไมOม�Oงหว�งเพ01อใหEการร�กษาเพ+ยง
อยOางเด+ยว เพ01อจะไดEทราบวOา ท�าไมเราตOองท
Mมเททร�พยากรในการดUแลร�กษาผUOปWวยว�ณโรคแตM
ละราย...ท
กๆ รายใหOหายจากโรคใหOไดO เพC#อลดป̀ญหาว�ณโรคลงตMอไป

ม
มมองดOานการร�กษา ม
มมองดOานสาธารณส
ข
เพ01อร�กษาใหEหายจากโรค เพ01อหย�ดย�JงการแพรOกระจายเช0Jอ

เพ01อปPองก�นการกล�บเปZนซJNา
เพ01อปPองก�นการเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยา

ผUOปWวยว�ณโรคเสมหะพบเชCTอดOวยกลOองจ
ลทรรศน�ม"ความส�าค�ญท"#ส
ดในการควบค
ม
ว�ณโรค

ผDEปtวยว�ณโรคเสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน� หร0อผDEปtวยเสมหะพบเช0Jอ ถ0อไดEวOาม+ความ
สามารถในการแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรคไดEสDงมากเน01องจากสามารถแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรคไปสDOบ�คคล
อ01นๆ ท+1ส�มผ�สใกลEชIดไดEป(ละประมาณ 10 – 15 คน ขณะท+1ผDEปtวยว�ณโรคเสมหะไมOพบเช0JอดEวยกลEอง
จ�ลทรรศน�สามารถแพรOกระจายเช0JอใหEบ�คคลใกลEชIดไดEเพ+ยงป(ละประมาณ 1 – 2 คนเทOาน�Jน ด�งน�Jน จpง
อาจกลOาวไดEวOาผDEปtวยเสมหะพบเชCTอ ค0อ ผDEปtวยว�ณโรคเสมหะแพรMเชCTอ การร�กษาผDEปtวยเสมหะพบเช0Jอ
ใหEหายจากโรค จะหย�ดย� JงการแพรOกระจายเช0 Jอว�ณโรคไดE (Stop TB at the source) เปZนการลด
ปmญหาว�ณโรคลงไปในต�ว เปPาหมายท+1องค�การอนาม�ยโลกกNาหนดไวEจpงม�OงเนEนในกล�OมผDEปtวยเสมหะพบ
เช0JอเปZนกล�OมผDEปtวยหล�กท+1ตEองร�กษาใหEหายน�1นเอง การร�กษาผUOปWวยเสมหะพบเชCTอใหOหายไดOจรDงจะ
ม"ผลกระทบดOานระบาดวDทยาและดOานสาธารณส
ข กลOาวค0อ สามารถลดการแพรOกระจายเช0Jอว�ณ
โรคไปย�งบ�คคลอ01น อ�นจะทNาใหEจNานวนผDEตIดเช0JอและผDEปtวยว�ณโรคลดลงไดEและสOงผลใหEปmญหาว�ณโรค
ลดนEอยลงไปไดEดEวย ขณะท+1การร�กษาผDEปtวยว�ณโรคเสมหะไมOพบเช0JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน� (รวมถpงการ
ร�กษาผDEปtวยว�ณโรคนอกปอดและผDEปtวยว�ณโรคเด\กท+1ม+โอกาสเสมหะพบเช0JอไดEนEอย) จะม+ผลกระทบ
ดEานระบาดวIทยาและดEานสาธารณส�ขไดEนEอยกวOา ด�งน�Jน หากตEองการจะควบค�มว�ณโรคใหEไดEผล ไมO
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ใหEเปZนปmญหาตOอไป เราจNาเปZนตEองใหEความสNาค�ญมากท+1ส�ดก�บกล�OมผDEปtวยว�ณโรคเสมหะพบเช0JอใหEไดE
ร�บการร�กษาหายขาดจากโรคอยOางด+ท+1ส�ดโดยจNาเปZนตEองท�Oมเททร�พยากรท�กๆ อยOางท+1ม+อยDOมาใชEใหE
การร�กษาผDEปtวยว�ณโรคกล�Oมน+JอยOางเกIดประสIทธIภาพสDงท+1ส�ด 

การตรวจยOอมส"เสมหะหาเชCTอว�ณโรคดOวยกลOองจ
ลทรรศน�

องค�การอนาม�ยโลกแนะนNาใหEการตรวจยEอมส+เสมหะหาเช0Jอว�ณโรคดEวยกลEองจ�ลทรรศน� เปZน
เคร01องม0อหล�กสNาหร�บการวIนIจฉ�ย, การควบค�มกNาก�บการร�กษาและการประเมIนผลการร�กษา เน01อง
จากม+คOาพยากรณ�บวก (Positive predictive value) ด+กวOา, ราคาถDกกวOาและทNาไดEรวดเร\วกวOาการ
ตรวจเอกซเรย� นอกจากน+Jย�งไมOตEองอาศ�ยผDEเช+1ยวชาญในการทNาและการอOานผล แตOเอกซเรย�ตEองใชE
เทคโนโลย+ช�JนสDงราคาแพง, เจEาหนEาท+1ท+1ม+ความชNานาญในการถOายเอกซเรย�และแพทย�ผDEเช+1ยวชาญใน
การอOานผล และแมEวOาจะใชEแพทย�ผDEเช+1ยวชาญในการอOานผลเอกซเรย� ก\ย�งม+ขEอจNาก�ดมากมายในการ
แปลผล ด�งน�Jน ในแงOเทคนIคแลEว การตรวจเสมหะม+ความเหมาะสมมากกวOาเอกซเรย� จากประสบ
การณ�ท+1ผOานมา จYงใหOนT�าหน�กความส�าค�ญตMอผลของการตรวจเสมหะมากกวMาเอกซเรย� กลMาว
คCอ จะเชC#อถCอผลเสมหะโดยไมMคMอยค�านYงถYงผลเอกซเรย�วMาเปBนอยMางไร อ�นอาจจะดDเปZนเร01องท+1
แปลกประหลาดในความรDEสpกสNาหร�บแพทย�โดยท�1วๆ ไป ท+1ม�กใหEความเช01อถ0อก�บเอกซเรย�มากกวOา
แพทย�บางทOานถpงก�บไมOสOงตรวจเสมหะเพ01อวIนIจฉ�ย และใหEการร�กษาร�กษาว�ณโรค ซp1งอาจไมOจNาเปZน
หร0อม+โอกาสกOอใหEเกIดความผIดพลาดเส+ยหายตOอผDEปtวยตามมาไดE ผDEปtวยอาจเส+ยโอกาสในการร�กษา
โรคอ01นๆ ท+1เปZนอยDOอยOางท�นทOวงท+และเหมาะสมไป ไดEแกO ปอดอ�กเสบจากเช0Jอแบคท+เร+ยอ01นๆ หร0อโรค
มะเร\งปอด ท+1อาจม+ความร�นแรงหร0อแพรOกระจายมากขpJนไดEหากแพทย�ลองร�กษาว�ณโรคโดยไมOม+หล�ก
ฐานการตรวจเสมหะท+1พบเช0JอและปลOอยเวลาใหEผOานไป 1 – 2 เด0อนแลEวคOอยประเมIนผลวOาเปZนว�ณ
โรคหร0อไมO แพทย�จpงควรระม�ดระว�งเปZนพIเศษในการใหEการร�กษาผDEปtวยท+1ตรวจเสมหะไมOพบเช0Jอว�ณ
โรคดEวยกลEองจ�ลทรรศน�โดยตEองตรวจส0บคEนเพI1มเตIมจนกวOาจะไดEหล�กฐานแนOช�ดจากชIJนเน0Jอหร0อหล�ก
ฐานอยOางอ01นท+1บOงวOาเปZนว�ณโรคหร0อโรคอ01นๆ ในประสบการณ�เคยพบวOา แพทย�บางทOานใหEการร�กษา
ว�ณโรคจากเอกซเรย�ท+1ม+เงาแผลในปอดโดยท+1ผDEปtวยม+ล�กษณะแข\งแรงและไมOม+อาการใดๆ ในระบบ
ทางเดIนหายใจเลย การใหEการร�กษาเชOนน+ J ผD Eปtวยก\จะเส+ยเวลาในการร�บประทานยาโดยเปลOา
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ประโยชน�และหากม+การแพEยาว�ณโรค ก\จะไมOค�EมคOาตOอการร�กษาแตOอยOางใด แตOโดยความเปZนจรIงแลEว
แผลท+1พบนOาจะเปZนแคOผ�งผ0ดเกOาในปอดท+1อาจเกIดจากการอ�กเสบในอด+ต 

ประสบการณ�อยOางหนp1งค0อ การใหEการวIนIจฉ�ยและร�กษาผDEปtวยว�ณโรคในเรCอนจ�า หากตEองนNาผDE
ปtวยออกมาเอกซเรย�จะม+ความย�OงยากในทางปฏIบ�ตIอยOางมากโดยเฉพาะดEานการร�กษาความปลอด
ภ�ย จpงจNาเปZนตEองวDนDจฉ�ยโดยการตรวจเสมหะตามมาตรฐานขององค�การอนาม�ยโลก (ผล
เสมหะพบเชCTอดOวยกลOองจ
ลทรรศน�อยMางนOอย 2 คร�Tง โดยไมMตOองม"ผลเอกซเรย�) และสามารถใหE
การร�กษาจนครบและหายจากว�ณโรคเปZนจNานวนมาก โดยไมOจNาเปZนตEองพp1งเอกซเรย�เลย แพทย�ท�1วๆ
ไปม�กจะไมOค�Eนเคยก�บแนวทางการใหEการร�กษาเชOนน+J โดยเฉพาะหากไมOไดEเอกซเรย�ผDEปtวยดEวย แตO
จรIงๆ แลEวแพทย�สามารถใหEการร�กษาผDEปtวยว�ณโรคใหEหายไดEอยOางม+ประสIทธIภาพเชOนเด+ยวก�น หาก
แตOแพทย�ตEองปร�บท�ศนคตI แนวคIดหร0อม�มมองของเอกซเรย�ก�บว�ณโรค ด�งน�Jน แมEวOาเคร0 1องถOาย
เอกซเรย�ชNาร�ด แพทย�ก\ย�งสามารถใหEการวIนIจฉ�ยและใหEการร�กษาว�ณโรคไดE แพทย�หลายทOานโดย
เฉพาะแพทย�ผDEชNานาญดEานโรคทรวงอกอาจไมOเห\นดEวย เพราะหากไมOเอกซเรย� เม01อผDEปtวย (อาจพEน
โทษแลEว) มาดEวยอาการของระบบทางเดIนหายใจในคร�JงใหมO จะไมOม+เอกซเรย�เกOาเปZนพ0Jนฐานเปร+ยบ
เท+ยบก�บเอกซเรย�ปmจจ�บ�น แตOในความคIดเห\นสOวนต�วค0อ ล�กษณะของเงาในเอกซเรย�ปอดจะพอม+
ล�กษณะท+1บOงช+JไดEวOาเปZนแผลใหมOหร0อเกOาไดE หากสงส�ยโรคใดก\คOอยหาหล�กฐานประกอบการวIนIจฉ�ย
อ01นๆ มาชOวย เราจpงอาจตEองช�1งนJNาหน�กความค�EมคOาก�บการพาผDEตEองข�งหร0อน�กโทษท�กคนออกมาทNา
เอกซเรย�เพ01อวIนIจฉ�ยว�ณโรคหร0อตIดตามประเมIนผลการร�กษาท�กๆ คร�Jง

ในประสบการณ� บOอยคร�Jงท+1พบวOาผลเสมหะเปZนผลบวกลวง องค�การอนาม�ยจpงกNาหนดใหEการ
วIนIจฉ�ยว�ณโรคจNาเปZนตEองใชEผลเสมหะพบเช0JออยOางนEอย 2 คร�JงขpJนไปหากไมOม+ผลเอกซเรย�ประกอบ
ในการปฏIบ�ตIสOวนต�ว เน01องจากไมOคOอยใหEความสNาค�ญก�บผลเอกซเรย� จpงใชOผลเสมหะพบเชCTออยMาง
นOอย 2 คร�Tง (แมOจะม"ผลเอกซเรย�แลOวกEตาม) จYงจะวDนDจฉ�ยวMาเปBนว�ณโรคเสมหะพบเชCTอท
กราย
เพราะเกรงจะเกIดความผIดพลาดจากการอOานเอกซเรย�และม+ผลเสมหะเปZนผลบวกลวงดEวย 
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การคOนหาผUOปWวยว�ณโรคเชDงต�Tงร�บ (Passive case finding)

องค�การอนาม�ยโลกไมOแนะนNาใหEใชEกลวIธ+การคEนหาผDEปtวยว�ณโรคเชIงร�ก เน01องจาก ไมOค�Eมท�นใน
การดNาเนIนการ อ+กท�Jงโดยท�1วไป ผUOปWวยว�ณโรคโดยเฉพาะผUOปWวยว�ณโรคเสมหะพบเชCTอดOวยกลOอง
จ
ลทรรศน�ม�กจะม"อาการหน�กและจะมาร�บบรDการท"#สถานบรDการดOานส
ขภาพอยUMยUMยUMแลOว  แตO
ปmญหาท+1ม�กจะเกIดขpJนค0อ ผDEใหEบรIการดEานส�ขภาพไมOสามารถใหEการวIนIจฉ�ยผDEปtวยเหลOาน+JไดE เน01องจาก
จะคIดถpงวOาผDEปtวยรายใดนOาสงส�ยวOาอาจจะเปZนว�ณโรคก\ตOอเม01อผDEปtวยรายน�Jนๆ ตEองม+อาการผอมแหEง
และปtวยหน�ก แตOในประสบการณ�จรIง กล�บพบวOา ผDEปtวยว�ณโรคหลายรายแมEแตOผDEปtวยเสมหะพบเช0Jอ
ม+ล�กษณะภายนอกคOอนขEางสมบDรณ� ไมOผอมและปtวยหน�ก และเคยพบผDEปtวยเบาหวานรายหนp1งผล
เสมหะพบเช0 JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน� 2+ แตOม+ล�กษณะอEวนดEวยซJ Nาไป ด�งน� Jน เราไมMสามารถใชO
ล�กษณะภายนอกของผUOปWวยท
กรายในการสงส�ยวMาผUOปWวยรายใดอาจเปBนว�ณโรคไดO เราจNาเปZน
ตEองใชEเกณฑ�หรCอค�าแนะน�าขององค�การอนาม�ยโลกในการค�ดกรองวOาผDEปtวยอาจเปZนว�ณโรค ค0อ
ผDEปtวยท+1ม+อาการไอเรCTอร�งมากกวMา 2 ส�ปดาห� เปBนอาการหล�กเพ"ยงอาการเด"ยวในการค�ดกรองใน
สOงไปตรวจเสมหะหาเช0JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน�

การไมOม+ระบบค�ดกรองท+1ม+ประสIทธIภาพในการคEนหาผDEปtวยว�ณโรค ม+โอกาสกOอใหEเกIดปmญหา
ขpJขpJนไดEอยOางนEอย 2 ประการ ค0อ เกDดความลMาชOาในการวDนDจฉ�ยผUOปWวย และเกDดการแพรMกระจาย
เชCTอว�ณโรคในสถานบรDการดOานส
ขภาพโดยไมMจ�าเปBน ในประสบการณ�เคยพบวOา ผDEปtวยว�ณโรค
รายหนp1งเปZนเจEาหนEาท+1สาธารณส�ข ม+ความลOาชEาในการวIนIจฉ�ยนานถpง 3 เด0อน ขณะท+1ผDEปtวยอ+กราย
หนp1งท+1เปZนชาวบEานธรรมดา ม+ความลOาชEาในการวIนIจฉ�ยถpง 7 เด0อน ท�Jงสองรายไปร�บการบรIการจาก
สถานบรIการดEานส�ขภาพมาแลEวหลายแหOงท�Jงภาคร�ฐและเอกชน สะทEอนถpงความลOาชEาในการวIนIจฉ�ย
ท+1ม+อยDOจากการไมOม+ระบบค�ดกรองท+1ม+ประสIทธIภาพสNาหร�บการวIนIจฉ�ยผDEปtวยว�ณโรค การจ�ดต�Jงระบบ
ค�ดกรองท+1ม+ประสIทธIภาพในสถานบรIการดEานส�ขภาพ ไดEแกO การใชEเกณฑ�หร0อคNาแนะนNาขององค�การ
อนาม�ยโลกในการซ�กประว�ตIเพ01อค�ดกรองผDEปtวย, การใชEการตรวจเสมหะดEวยกลEองจ�ลทรรศน�เปZน
เคร01องม0อหล�กในการวIนIจฉ�ย, พยาบาลในโรงพยาบาลจะม+บทบาทสNาค�ญและควรกNาหนดใหEม+บทบาท
หล�กในการค�ดกรองท�Jงท+1แผนกผDEปtวยนอก (OPD) และในหอผDEปtวย, ตEองใหEความสNาค�ญลNาด�บสDงส�ด
ก�บผDEปtวยเสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน�โดยตEองม+การจ�ดการท+1เหมาะสม,รวดเร\วและม+ประสIทธI
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ภาพก�บผDEปtวยเสมหะพบเช0Jอท�กราย นอกจากน+J  เจEาหนEาท+1ช�นสDตรตEองร+บแจEงผลการตรวจเสมหะใหE
สถานท+1สOงเสมหะมาอยOางรวดเร\วเพ01อลดระยะเวลาในการแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรคในสถานบรIการโดย
การร+บจ�ดการสภาพแวดลEอมไดEท�นทOวงท+ การม+ระบบค�ดกรองผDEปtวยเชIงต�Jงร�บน+Jสามารถจ�ดใหEม+ขpJนไดE
ท�Jงในระด�บโรงพยาบาลและศDนย�ส�ขภาพช�มชน ท�Jงน+J ตEองม+การจ�ดทNาความตกลงใหEเขEาใจก�นเปZน
อยOางด+ระหวOางเจEาหนEาท+1ผDEเก+1ยวขEองท�กฝtายดEวย

การป�องก�นการเกDดเชCTอว�ณโรคดCTอยาไรแฟมป]ซDน

ปmจจ�บ�นเปZนท+1ยอมร�บก�นวOายาไรแฟมป�ซIนเปZนยาร�กษาว�ณโรคท+1ม+ประสIทธIภาพมากท+1ส�ดและย�ง
ไมOม+ยาใหมOท+1ม+ประสIทธIภาพเท+ยบเทOาก�บยาไรแฟมป�ซIนไดEเลย องค�การอนาม�ยโลกจpงแนะน�าใหO
ร�กษาผUOปWวยว�ณโรคท
กรายท"#ร�บประทานยาไรแฟมป]ซDนดOวยการม"พ"#เล"TยงดUแลการร�บประทาน
ยาตMอหนOา หากไมOสามารถหาพ+1เล+Jยงท+1เหมาะสมไดE ก\ไมOควรใหEผDEปtวยว�ณโรคร�บประทานยาไรแฟมป�
ซIน แตOควรพIจารณาใหEผDEปtวยร�บประทานยาในระบบอ01นๆ แทน หล�กการน+J องค�การอนาม�ยโลกไดE
ระบ�ไวEในเอกสารขององค�การอนาม�ยโลกเองท+1ต+พIมพ�เผยแพรOหลายเลOม แตOผDEใหEการร�กษาผDEปtวยว�ณ
โรคสOวนใหญOย�งไมOทราบหร0อทราบแลEวแตOย�งไมOตระหน�กถpงผลเส+ยท+1จะเกIดขpJนหากม+การใชEไรแฟมป�ซI
นอยOางไมOถDกตEอง ประเทศไทยจpงควรกNาหนดหล�กการใหEช�ดเจนวOาจะทNาตามคNาแนะนNาขององค�การ
อนาม�ยโลกในประเด\นน+Jหร0อไมO และหากจะตEองกNาหนดหล�กการเชOนน�Jน ก\ตEองพIจารณาตOอไปอ+กวOา
การม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาอยOางถDกตEองน�JนจะทNาอยOางไรจpงจะแนOใจไดEวOาผDEปtวยว�ณ
โรคไดEร�บประทานยาไรแฟมป�ซIนอยOางถDกตEองและเช01อถ0อไดEจรIงๆ ท+1จะทNาใหEการเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยา
ไรแฟมป�ซIนม+โอกาสเกIดขpJนนEอยดEวย

กรณ+เชOนน+J ในประสบการณ�พบวOา โดยท�1วๆ ไปม�กจะไมOเกIดปmญหาในดEานความรOวมม0อจากผDE
ปtวยว�ณโรคเพ01อมาร�บประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ ถEาเจEาหนEาท+1ไดEใชEเวลาอยOางเพ+ยงพอ
ในการอธIบายใหEผDEปtวยเขEาใจ แตOจะม+ผDEปtวยเพ+ยงสOวนนEอยเปZนบางรายท+1ไมOยอมร�บแนวทางการร�กษา
เชOนน+J แมEเจEาหนEาท+1ท+1เก+1ยวขEองไดEพยายามอธIบายอยOางไรแลEวก\ตาม ต�วอยOางในประสบการณ�ตรง ไดE
แกO ผDEปtวยบางรายม+ขEอจNาก�ดดEานการประกอบอาช+พ ไดEแกO ผDEปtวยท+1ม+อาช+พลDกจEางออกเดIนเร0อประมง
ท+มส�ขภาพจpงตEองใชEเวลามากพอสมควรในการเจรจาก�บผDEปtวย, ญาตIผDEปtวยและนายจEาง เพ01อเจรจา
วางแผนการใหEการร�กษาและเจรจาก�บนายจEางเพ01อใหEยIนยอมผOอนผ�นใหEผDEปtวยอยDOบนฝm�งไมOตEองออก
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เดIนเร0อไปทะเลเปZนระยะเวลาหนp1ง อยOางนEอยในชOวงระยะเวลาของการร�กษาในระยะเขEมขEนระยะแรก
เพ01อใหEการร�กษาดEวยยาไรแฟมป�ซIนซp1งถ0อวOาเปZนยาท+1ด+ท+1ส�ดในขณะน+J เม01อผDEปtวยร�บการร�กษาครบ
ระยะเขEมขEนแลEวประกอบก�บผลเสมหะไมOพบเช0Jอซp1งไมOตEองขยายการร�กษาระยะเขEมขEนออกไป ก\ใหE
การร�กษาดEวยระยะตOอเน01องดEวยระบบยาท+1ไมOม+ไรแฟมป�ซIน ค0อ ใชEอ+แธมบIวทอลแทนไรแฟมป�ซIน แตO
ตEองใชEเวลาร�กษาระยะตOอเน01องเพI1มเตIมอ+ก 2 เด0อนเปZน 6 เด0อน แทนท+1จะเปZนการร�กษาระยะตOอเน01อง
โดยใชEไรแฟมป�ซIนเพ+ยง 4 เด0อน ระบบยาน+Jองค�การอนาม�ยโลกไดEแนะนNาใหEใชEไดEสNาหร�บผDEปtวยท+1ใหE
การร�กษาแบบม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาไดEเพ+ยงในระยะเขEมขEนเทOาน�Jน 

กรณ+แรงงานตOางชาตIท+1พIจารณาแลEววOาไมOอาจตIดตามหร0อใหEการร�กษาดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแล
การร�บประทานยาตOอหนEาไดEอยOางแนOนอน กรณ+อยOางน+J ก\ม+ทางออกท+1นNามาใชEไดE กลOาวค0อ ในระบบ
ยาร�กษาท+1หนp1งขององค�การอนาม�ยโลกสNาหร�บผDEปtวยใหมOโดยเฉพาะผDEปtวยท+1เสมหะพบเช0Jอ (Category
1 for new smear-TB patients) ในการร�กษาระยะเขEมขEนระยะแรก เล0อกใชEระบบยาร�กษาท+1ตEองใชE
ฉ+ดยาสเตร\พโตม�ยซIนแทนอ+แธมบIวทอล และใชEการร�กษาในระยะตOอเน01องท+1ไมOม+ไรแฟมป�ซIนโดยไมOม+
พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEา กลOาวค0อใชEระบบยา 2HRZS/6HE (ต�วเลขนNาหนEาต�วยOอภาษา
อ�งกฤษ หมายถpง จNานวนเด0อนท+1ใหEการร�กษา การร�กษาม+ 2 ระยะ กลOาวค0อ การร�กษาระยะเขEมขEน
ระยะแรก ในกรณ+น+Jค0อ ใชEเวลานาน 2 เด0อน ตOอดEวยระยะท+1 2 ค0อ การร�กษาระยะตOอเน01อง ในกรณ+น+J
ใช Eเวลาร �กษานาน 6 เด 0อน รวมระยะเวลาการร �กษาท� Jงหมดนาน 8 เด 0อน) แทนระบบยา
2HRZE/4HR (การร�กษาระยะเขEมขEนระยะแรกนาน 2 เด0อนและตOอดEวยการร�กษาระยะตOอเน01องนาน
4 เด0อน รวมระยะเวลาการร�กษาท�Jงหมดนาน 6 เด0อน) ด�งน�Jน ในกรณ+เชOนน+J ผDEปtวยจNาเปZนตEองมาส
ถานบรIการส�ขภาพเพ01อมาฉ+ดยาสเตร\พโตม�ยซIนในการร�กษาระยะเขEมขEน เจEาหนEาท+1จpงสามารถถ0อ
โอกาสในการใหEยาร�บประทานยาตOอหนEาไดE ม+กลเม\ดวIธ+ปฏIบ�ตIอยOางหนp1งท+1องค�การอนาม�ยโลกแนะนNา
ค0อ หากม+การฉ+ดยาผDEปtวยว�ณโรค ควรใหOผUOปWวยร�บประทานยาตMอหนOากMอนการฉ"ดยา เพ01อจะไดE
ไมOล0มในการใหEยาร�บประทาน หากฉ+ดยากOอนการใหEร�บประทานยา เจEาหนEาท+1และผDEปtวยอาจล0มเร01อง
ร�บประทานยาไดE สNาหร�บผDEปtวยแรงงานตOางชาตIเชOนน+J เราจpงสามารถใหEการดDแลการร�บประทานยาตOอ
หนEาไดEอยOางนEอยในการร�กษาระยะเขEมขEนระยะแรก กรณ+เชOนน+JสามารถนNามาปร�บใชEไดEก�บผDEปtวยคน
ไทยท+1ไมOยอมร�บการร�กษาโดยการม+พ+1เล+JยงไดEดEวย จะทNาใหEสามารถใหEการดDแลการร�กษาแบบการม+พ+1
เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาไดE
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การร�กษาผUOปWวยว�ณโรคในคร�Tงแรกม"ความส�าค�ญท"#ส
ด

แพทย�และผDEใหEบรIการส�ขภาพตEองคNานpงและตระหน�กอยDOเสมอวOาการร�กษาผDEปtวยว�ณโรคในคร�Jง
แรกท+1วIนIจฉ�ยวOาเปZนว�ณโรคน�Jนม+ความสNาค�ญท+1ส�ด เน01องจากผDEปtวยว�ณโรคม+โอกาสไดEร�บการร�กษา
หายไดEสDงท+ 1ส�ดในการร�กษาคร� JงแรกของผDEปtวยเทOาน� Jน และเราไมOอาจเส+1ยงท+1ใหEผDEปtวยเอายาไปร�บ
ประทานยาเองโดยพIจารณาจากปmจจ�ยตOางๆ ไดEแกO ค�ณว�ฒI, ว�ยว�ฒI หร0อฐานะทางส�งคม เน01องจากเรา
ย�งไมOม+ปmจจ�ยท+1จะพยากรณ�ไดEวOาผDEปtวยรายใดจะร�บประทานยาไดEถDกตEอง แพทย�และผUOใหOบรDการส
ข
ภาพรวมถYงผUOปWวยเองจะไมMม"โอกาสแกOต�วหากการร�กษาในคร�TงแรกเกDดความผDดพลาด และ
แพทย�รวมถpงท+มส�ขภาพก\ม�กจะตNาหนIผDEปtวยวOาไมOสามารถร�บประทานยาไดEอยOางถDกตEอง จนบางคร�Jง
เม01อผDEปtวยม+ปmญหาในการร�บประทานยา เชOน เกIดความรDEสpกผIดปกตIจากการร�บประทานยาหร0อเกIด
การแพEยาท+1ไมOร�นแรงแตOผDEปtวยรDEสpกวOาไมOสามารถทนไดE ผDEปtวยจpงปกป�ดไมOกลEาบอกก�บแพทย�หร0อเจEา
หนEาท+1ท+1เก+1ยวขEอง เพราะเกรงจะโดนตNาหนIน�1นเอง แพทย�และท+มส�ขภาพจpงตEองปร�บท�ศนคตIหร0อม�ม
มองตOอปmญหาการไมOร�บประทานยาหร0อร�บประทานยาไมOถDกตEองของผDEปtวยใหEถDกตEองวOา ปmญหาน+JเปZน
ปmญหาพฤตIกรรมธรรมดาของคนท�1วๆ ไป แมEแตOแพทย�หร0อผD EใหEบรIการส�ขภาพเองบOอยคร� Jงท+1ไมO
สามารถร�บประทานยาปฏIช+วนะเพ+ยง 1 ส�ปดาห�ไดEอยOางถDกตEองและครบถEวน แลEวเราจะคาดหว�งไดE
อยOางไรวOาผDEปtวยว�ณโรคซp1งไมOใชOบ�คลากรทางดEานสาธารณส�ขตEองสามารถร�บประทานยานานต�JงอยOาง
นEอย 6 เด0อนไดEถDกตEองและครบถEวน เราจpงอาจกลOาวไดEวOา การไมMร�บประทานยาหรCอร�บประทาน
ไมMถUกตOองเปBน “พฤตDกรรมปกตD” ท"#ตOองเกDดขY TนและไมMจ�าเปBนตOองต�าหนDผU Oป Wวย แตMเปBน
เรC#องท"#ตOองป�องก�นไมMใหOเกDดขYTน เพราะไมOม+โอกาสแกEต�วอ+ก การลองใหEผDEปtวยร�บประทานยาเองเปZน
ระยะเวลาหนp1งแลEว (ไมOวOาจะนานเทOาไร) หากผDEปtวยไมOสามารถร�บประทานยาไดEอยOางถDกตEอง โอกาส
ในการร�กษาใหEหายก\นOาจะลดนEอยลงไปแลEว แมEจะเรI1มการร�กษารอบใหมOอยOางเครOงคร�ดก\ตาม นอก
จากน+J การไมOร�บประทานยาว�ณโรคของผDEปtวยกOอใหEเกIดปmญหาท+1ตามมาอยOางมาก แมEเพ+ยง 1 รายก\
ตาม ก\อาจทNาใหEเกIดปmญหาอยOางมากตOอก�บต�วผDEปtวยเอง, ครอบคร�ว, ช�มชนและส�งคมด�งกลOาวแลEว
ด�งน�Jน การดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาอยOางเครOงคร�ดจรIงจ�งต�TงแตMว�นแรกท"#ใหOการรร�กษา จpง
ชOวยใหEผDEปtวยม+โอกาสร�บการร�กษาหายไดEสDงท+1ส�ด ค0อ อยOางนEอยรEอยละ 90 - 95
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การร�กษาว�ณโรคในคร�Jงท+1สอง, คร�Jงท+1สาม หร0อคร�JงตOอๆ มาจะม+โอกาสหายไดEนEอยลง  และผDE
ปtวยจะไมOม+โอกาสแกEต�วไดEใหมOอ+ก หากผDEปtวยร�บประทานยาในคร�JงแรกไมOถDกตEอง และเกIดความลEม
เหลวในการร�กษา (Failure of treatment) ผDEปtวยกล�บตEองการร�กษาในระบบยามาตรฐานท+1ตEองฉ+ดยา
และใชEเวลาการร�กษานานขpJนถpงอยOางนEอย 8 เด0อน และม+โอกาสไดEร�บการร�กษาหายก\นEอยกวOาการ
ร�กษาในคร�Jงแรก หากย�งม+การร�กษาลEมเหลวอ+กคร�Jง เราตEองใหEการร�กษาผDEปtวยดEวยระบบยาสNารอง
(Reserve drugs) ซp1งตEองใชEเวลาการร�กษานานขpJนอ+กมาก ค0อ เปZนเวลาอยOางนEอย 21-24 เด0อน,
โอกาสไดEร�บการร�กษาหายก\นEอยกวOาการร�กษาคร�Jงแรก, โอกาสเกIดการแพEยาก\ม+สDงกวOาและการร�บ
ประทานยาก\ยากกวOาเพราะม+ยาเพI1มขpJนหลายขนานและยาบางขนานก\ม+ขนาดเม\ดยาโตมากซp1งร�บ
ประทานยาก นอกจากน+ J ราคายาท+ 1ใชEในการร�กษาก\ม+ราคาแพงขp Jนมาก โดยม+ราคายาแพงถpง
ประมาณ 100,000-120,000 บาท ขณะท+1ราคายาในการร�กษาคร�Jงแรกม+ราคาประมาณ 3,000 บาท
หากเปร+ยบเท+ยบการร�กษาในคร�Jงหล�งๆ จะเห\นไดEวOา ม+ขEอดEอยกวOาการร�กษาในคร�JงแรกหลายอยOาง
ดEวยก�น การร�กษาในคร�Jงแรกจpงม+ความสNาค�ญท+1ส�ด

เราจpงจNาเปZนตEองใหEการดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรคใหEด+ท+1ส�ดในคร�Jงแรก อาจกลOาวไดEวOา โอกาสท"#ผUO
ปWวยว�ณโรคจะไดOร�บการร�กษาใหOหายสUงท"#ส
ดอยUMในว�นแรกท"#วDนDจฉ�ยและเรD#มการร�กษา เราม"
ความจ�าเปBนตOองแนMใจวMาผUOปWวยว�ณโรคร�บประทานยาอยMางถUกตOองจรDงๆ ต�TงแตMว�นแรก หาก
เราลองใหEผDEปtวยว�ณโรคไปร�บประทานยาเองท+1บEาน หากเกIดขEอผIดพลาดขpJนมาดEวยสาเหต�ใดก\ตาม ผDE
ปtวยก\จะสDญเส+ยโอกาสท+1จะไดEร�บการร�กษาหายท+1สDงท+1ส�ดไปแลEว ส�งคมสOวนรวมก\สDญเส+ยโอกาสน+Jไป
ดEวย 

ระบบส
ขภาพ - ไมMใชMผUOปWวย - ท"#ตOองร�บผDดชอบใหOผUOปWวยว�ณโรคไดOร�บการร�กษาหาย

หล�กการน+JเปZนหล�กการท+1สNาค�ญอยOางยI1งอยOางหนp1งของการควบค�มว�ณโรค เราจpงจNาเปZนตEองวาง
แผนกNาหนดใหEการใชEหล�กการน+JเปZนไปในทางปฏIบ�ตIใหEไดE แตOสI1งท+1ตEองทNาความเขEาใจค0อเหต�ผลวOา
ทNาไมตEองเปZนความร�บผIดชอบของระบบส�ขภาพท+1ตEองทNาใหEผDEปtวยว�ณโรคไดEร�บการร�กษาหาย ไมOใชO
ความร�บผIดชอบของผDEปtวยว�ณโรคเอง องค�การอนาม�ยโลกไดEแนะนNาหล�กการน+JไวEอยOางช�ดเจน เราจะ
มาพIจารณาถpงเหต�ผลวOาทNาไมตEองนNาหล�กการน+JมาใชE
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องค�การอนาม�ยโลกแนะนNาใหEใชE DOT สNาหร�บร�กษาผDEปtวยว�ณโรคหากม+การใชEการร�กษาดEวย
ระบบยาระยะส�Jนท+1ม+ไรแฟมป�ซIน ประเทศไทยไดEม+การนNาระบบยาระยะส�Jนน+JมาใชEต�JงแตOประมาณ พ.ศ
. 2528 แตOมIไดEใหEการร�กษาดEวยการทNา DOT ตOอมาเม01อม+ผลกระทบจากโรคเอดส� และไดEร�บการทบ
ทวนแผนงานว�ณโรคแหOงชาตIคร�Jงท+1 1 จากความรOวมม0อจากองค�การอนาม�ยโลกใน พ.ศ. 2538 แผน
งานว�ณโรคแหOงชาตIของประเทศไทยจpงเรI1มการร�กษาดEวยการทNา DOT เราจะเห\นไดEวOาในอด+ต การ
ร�กษาว�ณโรคไมOไดEทNา DOT หร0อกลOาวงOายๆ ค0อใหEผDEปtวยร�บประทานยาเองท+1บEาน และน�ดผDEปtวยมาร�บ
ยาเปZนระยะซp1งโดยท�1วไปม�กจะน�ดท�กๆ 1 เด0อนจนกวOาจะครบกNาหนดการร�กษา หากผDEปtวยไมOมาตาม
ร�บยาตามกNาหนดน�ด แพทย�หร0อผDEใหEบรIการส�ขภาพก\ม�กจะกลOาวเต0อนหร0ออาจตNาหนI โดยม+ม�มมอง
วOาเปZนความร�บผIดชอบของผDEปtวยเองอยOางเต\มต�วท+1ตEองมาร�บยาร�กษาว�ณโรคตามกNาหนดน�ด ไมOไดEม+
ม�มมองวOาระบบส�ขภาพตEองเขEาไปม+สOวนร�บผIดชอบแตOประการใด

ตOอมาม+การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยใหEม+หนEาท+1กNาก�บดDแลการร�บประทานยาว�ณโรคตOอหนEาท�ก
ว�น หากเจEาหนEาท+1ผDEใหEบรIการส�ขภาพไปเย+1ยมบEานหร0อบ�งเอIญสามารถตรวจสอบไดEวOาญาตIผDEผDEปtวย มI
ไดEกNาก�บดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาก�นจรIง เราก\ม�กจะกลOาวโทษหร0อตNาหนIญาตIผDEปtวยวOาไมOร�บผIด
ชอบในการดDแลผDEปtวย กรณ+น+Jความร�บผIดชอบจะเปZนของญาตIผDEปtวย มIใชOเปZนความร�บผIดชอบของผDE
ปtวยเองและมIใชOของระบบส�ขภาพแตOอยOางใด

หากม+การทNา DOT โดย อสม. ใหEเปZนพ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEา แตOหากตรวจสอบ
ไดEวOามIไดEดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาก�นจรIง โดยผDEปtวยว�ณโรคมIไดEมาตามกNาหนดน�ดหร0อผDEปtวย
เกIดความลEมเหลวในการร�กษา เราก\ม�กจะกลOาวโทษหร0อตNาหนI อสม. ท+1เปZนพ+1เล+JยงวOาขาดความร�บผIด
ชอบ โดยมIไดEคNานpงวOาตEองเปZนความร�บผIดชอบของระบบส�ขภาพหร0อของเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพแตO
ประการใด ท�Jงๆ ท+1ความเปZนจรIงตEองเปZนความร�บผIดชอบของเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพท+1ตEองจ�ดหา อสม
. ท+1ม+ความร�บผIดชอบและเช01อถ0อไดEตOางหาก ด�งน�Jน กรณ+เชOนน+JตEองเปZนความร�บผIดชอบของเจEาหนEาท+1
ดEานส�ขภาพและของระบบส�ขภาพท+1ค�ดเล0อก อสม. ไมOถDกตEอง ในประสบการณ�จรIง พบวOา ม+ผDEปtวยว�ณ
โรครายหนp1งท+1ทNา DOT โดย อสม. โดยผDEปtวยตEองมาร�บประทานยาตOอหนEา อสม. ท+1บEานของ อสม.
ท�กว�น แตOลDกสาวของ อสม. ม+ความร�งเก+ยจผDEปtวยท+1เปZนว�ณโรค อสม. จpงจNาเปZนตEองใหEยาผDEปtวยไปร�บ
ประทานเองท+1บEานโดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพไมOทราบ กรณ+เชOนน+J ควรตNาหนIใคร หร0อเปZนความบก
พรOองของใคร
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หนทางท+1ด+ท+1ส�ดจpงตEองเปZนเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพในการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาใหEถDก
ตEองท+1ส�ด เพ01อใหEผDEปtวยว�ณโรคม+โอกาสไดEร�บการร�กษาใหEหายไดEมากท+1ส�ด หากเจOาหนOาท"#เองไมM
สามารถดUแลการท�า DOT ไดOดOวยตนเองเนC#องดOวยเหต
ผลใดกEตาม จ�าเปBนตOองใหOผUOอC#นเปBนพ"#
เล"TยงแทนเจOาหนOาท"# เจOาหนOาท"#ดOานส
ขภาพและระบบส
ขภาพกEย�งตOองร�บผDดชอบในการค�ด
เลCอกพ"#เล"Tยงท"#ด"ท"#ส
ดและตOองคอยตDดตามก�าก�บดUแลใหOม"การท�า DOT อยMางจรDงจ�งและถUกตOอง
ดOวย หากไมOม+การทNา DOT จรIง เราจะตNาหนIใครไมOไดEเลยนอกจากต�วเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพและ
ระบบส�ขภาพท+1ใหEการดDแลผDEปtวยน�1นเอง หากผDEปtวยยากจนไมOม+เงIนคOาพาหนะเดIนทางหร0อผDEปtวยสDง
อาย�หร0อปtวยหน�กท+1ไมOสามารถเดIนทางไปท+1สถานบรIการส�ขภาพไดEท�กว�น เจEาหนEาท+1และระบบส�ข
ภาพจNาเปZนตEองจ�ดหาหร0อใหEการชOวยเหล0อจนไดEหนทางท+1ใหEผDEปtวยไดEร�บการทNา DOT ท+1ถDกตEองและ
จรIงจ�ง ไดEแกO การจ�ดหาหร0อชOวยเหล0อคOาพาหนะเดIนทางหร0อเจEาหนEาท+1ตEองไปท+1บEานผDEปtวยท�กว�นเพ01อ
ทNา DOT การมอบยาว�ณโรคท+1ม+ไรแฟมป�ซIนใหEผDEปtวยไปร�บประทานยาเองโดยเจEาหนEาท+1มIไดEม+ความ
ม�1นใจวOาผDEปtวยว�ณโรคไดEร�บการทNา DOT เพ01อผDEปtวยจะไดEร�บประทานยาอยOางถDกตEองจรIงถ0อเปZนการ
ขาดความร�บผIดชอบอยOางยI1งของระบบส�ขภาพ

เหต�ผลท+1สNาค�ญท+1เจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพและระบบส�ขภาพจNาเปZนตEองร�บผIดชอบตOอการไดEร�บการ
ร�กษาหายของผDEปtวยว�ณโรค ไมOใชOเปZนความร�บผIดชอบของต�วผDEปtวยว�ณโรคเอง เน01องจากว�ณโรคเปZน
โรคตIดตOอท+1เปZนปmญหาท+1มIไดEจNาก�ดอยDOเฉพาะท+1ต�วปtวย หากแตOม+ผลกระทบตOอครอบคร�วผDEปtวยเอง, ช�ม
ชนและส�งคมโดยสOวนรวม หร0ออาจกลOาวไดEวOา ว�ณโรคเปBนป`ญหาสาธารณะและป`ญหาส�งคม
ระบบส
ขภาพจYงจ�าเปBนตOองร�บผDดชอบใหOผUOปWวยว�ณโรคไดOร�บการร�กษาใหOหายใหOไดO มDใชMปลMอย
ใหOเปBนความร�บผDดชอบของผUOปWวยเองหรCอของคนอC#นๆ ท+มส�ขภาพในพ0Jนท+1จpงตEองคNานpงถpงหล�ก
การน+JใหEด+ เพ01อใหEการควบค�มว�ณโรคไดEผลและไมOเปZนปmญหาสาธารณส�ขท+1สNาค�ญของประเทศตOอไป 

ท�าไมตOองร�กษาผUOปWวยว�ณโรคดOวย DOT

การม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ จะสามารถทNาใหEระบบส�ข
ภาพม+ความม�1นใจไดEวOาผDEปtวยว�ณโรคร�บประทานยาไดEถDกตEองจรIงตามชนIด, ขนาดและตามชOวงระยะ
เวลาของการร�บประทานยา หากไมOม+การดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาหร0อม+พ+1เล+Jยงท+1ไมOม+ความนOา
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เช01อถ0อในการดDแลการร�บประทานยาด�งกลOาว จะสะทEอนถpงการขาดการร�บผIดชอบของระบบส�ขภาพ
ตOอการร�กษาผDEปtวยว�ณโรคใหEหายไดEจรIงท+1สามารถหย�ดย�JงการแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรคไดEและม+โอกาส
นEอยท+1จะเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาและการกล�บเปZนซJNาอ+ก น�1นจะเปZนการเพI1มภาระท+1ไมOควรจะม+ใหEก�บต�วผDE
ปtวยเอง, ครอบคร�วของผDEปtวย, ช�มชนและส�งคมโดยรวมดEวย 

องค�การอนาม�ยโลกไดEกลOาวไวEอยOางช�ดเจนวOาเราไมMสามารถพยากรณ�การร�บประทานยา
ของผUOปWวยไดOวMารายใดจะร�บประทานยาไดOอยMางถUกตOองจรDง จpงม+ความจNาเปZนท+1ตEองม+การดDแล
การร�บประทานยาตOอหนEา เพ01อใหEม+ความม�1นใจตOอผลการร�กษาท+1ด+ท+1ส�ดตOอผDEปtวย พฤตIกรรมการร�บ
ประทานยาของผDEปtวยว�ณโรคโดยปกตIแลEวจะม+แนวโนEมท+1จะร�บประทานยาไมOครบถEวนหร0อไมOถDกตEอง
อยDOแลEว ไมOวOาจะล0มการร�บประทานยาในบางม0Jอ, การม+อาการด+ขpJนแลEวคIดวOาหายแลEว แมEจะไดEร�บการ
ใหEส�ขศpกษาท+1ด+ก\ตาม, การไมOเอาใจใสOอยOางจรIงจ�งของผDEปtวยเองตOอการร�บประทานยา, การม+อาการ
ขEางเค+ยงท+1แมEไมOร�นแรง ผDEปtวยก\จะหย�ดยาหร0อลดขนาดยาบางขนานเพ01อทดลองดDวOายาใดท+1ทNาใหEเกIด
อาการแพEด�งกลOาว หร0อแมEแตOการแบOงปmนยาใหEผDEอ01นท+1ม+อาการไอคลEายคลpงก�นก�บผDEปtวยเพ01อลองร�บ
ประทานยาดDก\ตาม โดยในประสบการณ�จรIง ก\เคยพบผDEปtวยว�ณโรคท+1แบOงยาว�ณโรคใหEผDEอ01นท+1ม+อาการ
ไอไปร�บประทาน พฤตIกรรมเหลOาน+J ทNาใหEเกIดโอกาสท+1เช0Jอว�ณโรคจะด0JอยาไดEท�JงสIJน การดDแลการร�บ
ประทานยาตOอหนEาจpงชOวยแกEไขปmญหาด�งกลOาวไดE ผDEปtวยบางรายเก\บร�กษายาไวEไมOถDกตEอง เชOน เก\บ
ไวEใตEเพIงหล�งคาม�งจากท+1รEอนจ�ดในตอนกลางว�น ทNาใหEยาเส01อมค�ณภาพกOอนถpงกNาหนดยาหมดอาย�ไดE
ก\เปZนอ+กเหต�ผลหนp1งท+1เจEาหนEาท+1จะชOวยในสOวนน+JไดE 

แนวทางการจ�ดหายาร�กษาว�ณโรคแนวท"#หนY#ง

องค�ประกอบท+1สNาค�ญอยOางหนp1งของการควบค�มว�ณโรคใหEสNาเร\จค0อยาร�กษาว�ณโรค โดยเฉพาะ
ยาแนวท+1หนp1ง ซp1งประกอบดEวย ไอโซไนเอซIด (H), ไรแฟมป�ซIน (R), ไพราซIนาไมด� (Z), อ+แธมบIวทอ
ล (E) และสเตร\พโตม�ยซIน (S) หล�กการเก+1ยวก�บยาร�กษาว�ณโรคโดยเฉพาะยาแนวท+1หนp1ง ค0อ 

1. ใหEการร�กษาดEวยยาร�กษาว�ณโรคฟร"โดยไมMม"เงC #อนไข เน0 1องจากว�ณโรคถ0อเปZนปmญหา
สาธารณะหร0อปmญหาของส�งคม ด�งกลOาวแลEวขEางตEน การร�กษาว�ณโรคจpงถ0อเปZนบรIการ
สาธารณะอยOางหนp1งท+1ร�ฐจNาเปZนตEองใหEก�บประชาชน การใหEร�กษาท+1ม+ประสIทธIภาพท+1ด+ท+1ส�ดแกO
ผDEปtวยว�ณโรคถ0อวOาร�ฐแสดงความร�บผIดชอบตOอส�งคม โดยเปZนการแสดงใหEเห\นถpงการปกปPอง
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หร0อปPองก�นประชาชนของร�ฐใหEปลอดภ�ยจากว�ณโรค ถ0อเปZนภ�ยท+1ไมOจNาเปZนหร0อไมOสมควรตEอง
ประสบ ด�งน�Jน การใหEยาร�กษาฟร+หร0อไมOคIดมDลคOาจpงเปZนมาตรการอยOางหนp1งท+1ร�ฐจNาเปZนตEอง
กระทNา สNาหร�บประเทศไทยร�ฐบาลไดEใหEยาร�กษาว�ณโรคโดยไมOคIดมDลคOามาเปZนเวลานาน ผDE
ปtวยว�ณโรคในประเทศไทย ไมOวOายากด+ม+จนตOางก\ม+ความเทOาเท+ยมก�นในการร�บการร�กษาว�ณ
โรคโดยยาท+1ม+ประสIทธIภาพด+ท+1ส�ดเทOาท+1ม+อยDOในโลก คนฐานะยากจนในเม0องไทยจpงน�บวOาม+
ความโชคด+มากท+1ส�ดท+1สามารถไดEร�บยาร�กษาว�ณโรคท+1ด+ท+1ส�ดเท+ยบเทOาก�บคนฐานะร1Nารวย ใน
ย�คสม�ยท+1การเบIกจOายคOายาร�กษาโรคสNาหร�บขEาราชการและสมาชIกในครอบคร�วท+1ม+สIทธIในการ
เบIกคOาร�กษาพยาบาล การใหEผDEปtวยว�ณโรคเหลOาน+JจOายเงIนทดรองคOายาไปกOอนแลEวเอาใบเสร\จ
ร�บเงIนไปเบIกจากตEนส�งก�ดในภายหล�ง โดยท�1วๆ ไปก\คIดวOาไมOนOาม+ปmญหา แตOพบวOาบางคร�Jงม+
ปmญหาไดE เชOน กรณ+หนp1งท+1มารดาของขEาราชการ ซp1งโดยท�1วๆ ไป มารดาทOานน+Jก\ม+ฐานะปาน
กลาง ไมOใชOอยDOในข�Jนร1Nารวย เม01อปtวยเปZนว�ณโรคตEองทดรองจOายคOายาร�กษาไปกOอนและสOงใบ
เสร\จร�บเงIนไปใหEบ�ตรซp1งเปZนขEาราชการอยDOตOางจ�งหว�ด เพ01อเบIกเงIนกล�บมาจากตEนส�งก�ด แตO
ปmญหาค0อ เม01อบ�ตรเบIกไดEเงIนคOาร�กษาแลEว ก\ไมOสOงเงIนค0นกล�บไปใหEมารดา ทNาใหEผDEปtวยรายน+J
ประสบปmญหาการทดรองจOายเงIนคOายาร�กษาว�ณโรค จpงขาดการร�กษาไปกOอนกNาหนด ด�งน�Jน
แมEผDEท+1ม+สIทธIเบIกคOาร�กษาพยาบาลไดE ก\ย�งประสบปmญหาท+1อาจคาดไมOถpงและเปZนสาเหต�ใหEผDE
ปtวยขาดการร�กษากOอนครบกNาหนดไดE การใหEยาร�กษาว�ณโรคฟร+โดยไมOม+เง0 1อนไข จpงเปZน
มาตรการหนp1งท+1จNาเปZนสNาหร�บการควบค�มว�ณโรคใหEประสบความสNาเร\จ ผUOปWวยว�ณโรคท
ก
รายในประเทศไทย จYงควรเขOาถYงยาร�กษาโดยตOองไมMม"ขOอจ�าก�ดใดๆ ดOานคMาร�กษา
พยาบาลรวมถYงคMายา ไมOวOาผDEปtวยจะม+สIทธIในการร�กษาพยาบาลใดๆ หร0อไมO เพราะเปZนโรค
ตIดตOอท+1สามารถทNาอ�นตรายคนอ01นๆ ในส�งคมไดE และตEองรวมถpงแรงงานตOางชาตIและผDEอพยพ
ท+1ไมOถDถDกตEองตาม กฎหมาย และผDEตEองข�งท�กประเภทในเร0อนจNา เพ01อการควบค�มว�ณโรคใหEไดE

2. การจ�ดซ0Jอยาร�กษาว�ณโรคตEองไดEร�บการจ�ดซ0Jอโดยองค�กรเด"ยวในแผนงานว�ณโรคแหOงชาตI
เพราะ

2.1แผนงานว�ณโรคแหOงชาตIจะสามารถม�#นใจไดOวMายาร�กษาว�ณโรคในแตMละป�ม"เพ"ยงพอก�บผDE
ปtวยว�ณโรคท+1คNานวณไวEท�Jงประเทศ แตOถEามอบหมายใหEโรงพยาบาลแตOละแหOงจ�ดซ0Jอเอง หาก
โรงพยาบาลม+งบประมาณจNาก�ดในป(น�Jนๆ ก\อาจไมOสามารถจ�ดซ0Jอยาร�กษาว�ณโรคไดEอยOาง
เพ+ยงพอ ทNาใหEผDEปtวยว�ณโรคในบางอNาเภอไดEร�บยาร�กษาไมOครบตามกNาหนด เน01องจากความ
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ไมOพรEอมดEานผDEใหEบรIการท+1ม+งบประมาณไมOเพ+ยงพอ อ�นเปZนเร01องท+1ไมOควรจะเกIดขpJน การมอบ
หนEาท+1ใหEโรงพยาบาลตOางๆ ซ0Jอยาร�กษาว�ณโรคเอง นOาจะย�งไมOใชOเปZนหล�กประก�นความเพ+ยง
พอตOอการม+ยาร�กษาสNาหร�บผDEปtวยว�ณโรคท�กรายในประเทศไทย

2.2  การควบค
มมาตรฐานยาจะทNาไดEงOายกวOาโดยเฉพาะยาร�กษาว�ณโรครวมหลายขนานใน
เม\ดเด+ยวก�น  ท+1อาจย�งม+ปmญหาดEานค�ณภาพจากกระบวนการผลIตและระด�บยาท�กต�วใน
กระแสเล0อดท+1ตEองสDงเพ+ยงพอในการร�กษาว�ณโรค การจ�ดซ0Jอโดยองค�กรเด+ยว ก\จะสามารถใหE
ความสNาค�ญและดDแลในสOวนน+JไดEอยOางใกลEชIดรอบคอบ แมEแตOยาแยกขนานบางชนIด ก\อาจจะม+
ปmญหาดEานค�ณภาพไดEเชOนเด+ยวก�น

2.3  เม\ดยาร�กษาว�ณโรคจะม+ล�กษณะเหมCอนก�นท�1วประเทศซp1งจะทNาใหEผUOปWวยม"ความม�#นใจใน
การร�กษา ไมOตEองเดIนทางไปแสวงหาการร�กษาหลายๆ แหOง บOอยคร�Jงท+1พบวOาผDEปtวยว�ณโรค
ตEองนNายาร�กษาว�ณโรคมาจากโรงพยาบาลตOางๆ เพ01อมาใหEแพทย�หร0อพยาบาลของศDนย�ว�ณ
โรคเขตดDวOาถDกตEองหร0อไมO แตOเม01อไดEร�บคNาอธIบายวOายาท+1ร�กษาว�ณโรคท+1โรงพยาบาลไดEร�บ
กระจายไปจากศDนย�ว�ณโรคเขตเอง ผDEปtวยจpงม+ความม�1นใจวOายาท+1ร�กษาเปZนยาล�กษณะเด+ยว
ก�น ไมOจNาเปZนตEองเปล+1ยนไปร�บการร�กษาท+1ไหนอ+ก หากโรงพยาบาลแตOละแหOงตOางก\จ�ดซ0Jอยา
ของตนเอง ล�กษณะเม\ดยาร�กษาว�ณโรคก\อาจจะม+ล�กษณะแตกตOางก�น อาจทNาใหEผDEปtวยไมOม�1น
ใจในยาท+1ร�กษา การอธIบายใหEผDEปtวยเขEาใจและยอมร�บวOายาร�กษาเหม0อนก�นท�กแหOงจะเปZน
เร01องท+1ทNาไดEยากกวOามาก

2.4 การจ�ดซ0Jอโดยองค�กรเด+ยวจะทNาใหEซ0JอไดEในราคาถUกกวMาการจ�ดซ0Jอโดยหลายองค�กร หล�กการ
น+JเปZนหล�กการท�1วไปของจากจ�ดซ0JออยDOแลEว การจ�ดซ0JอจNานวนมาก ยOอมสามารถซ0JอไดEในราคา
ถDกกวOาการแยกก�นซ0 JอโดยโรงพยาบาลตOางๆ เอง การจ�ดซ0 Jอโดยองค�กรเด+ยว ยOอมทNาใหE
ประหย�ดงบประมาณของร�ฐไดEสOวนหนp1งดEวย

2.5 ไมMเกDดการเก" #ยงก�นในการใหOการร�กษาว�ณโรคจากโรงพยาบาลแตOละแหOง เพราะโรง
พยาบาลท�กแหOงไดEร�บยาร�กษาจากแผนงานว�ณโรคแหOงชาตI การอธIบายใหEผDEปtวยยอมร�บการ
สOงตOอก\ทNาไดEงOาย เน01องจากยาร�กษาในโรงพยาบาลท�กแหOงม+ล�กษณะและค�ณภาพเหม0อนก�น
แตOถEาโรงพยาบาลตEองจ�ดซ0Jอยาร�กษาว�ณโรคเอง หากผDEปtวยมาจากตOางอNาเภอนอกพ0Jนท+1ร�บผIด
ชอบก\อาจทNาใหEม+ความย�Oงยากในการร�กษาไดE เพราะโรงพยาบาลอาจปฏIเสธไมOใหEการร�กษาผDE
ปtวยท+1มาจากตOางอNาเภอ ทNาใหEม+ล�กษณะเหม0อนก�บการผล�กด�นหร0อปฏIเสธการใหEการร�กษาแกO
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ผDEปtวย โรงพยาบาลใหญOๆ อาจประสบก�บปmญหาน+JมากกวOาโรงพยาบาลขนาดเล\ก เพราะจะม+ผDE
ปtวยจNานวนมากมาจากตOางอNาเภอเน01องจากม+ความศร�ทธาตOอโรงพยาบาลขนาดใหญO 

2.6การจ�ดซ0Jอยาร�กษาว�ณโรคสNาหร�บบางโรงพยาบาลอาจทNาไดEยาก โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดเล\กมากๆ เน01องจากจNานวนผDEปtวยว�ณโรคในแตOละป(ม+จNานวนนEอยมาก เชOน 2-3 รายตOอป(
การจ�ดซ0Jอเพ01อสNารองยาไวEจpงเปZนเร01องท+1คNานวณหร0อจ�ดการไดEยากมากและอาจไมOค�EมคOา อาจ
กลOาวไดEวOา การบรDหารคล�งยาว�ณโรคท�าไดOยาก ถOาจ�านวนผUOปWวยว�ณโรคตMอป�ม"จ�านวน
นOอยมากๆ

ด�งน�Jน โดยสร�ปแลEวเพ01อใหEการควบค�มว�ณโรคประสบความสNาเร\จ การจ�ดซ0Jอยาร�กษาว�ณโรค
แนวท+1หนp1ง ควรจ�ดซ0Jอโดยองค�กรเด+ยวเพ01อใหEเกIดความม�1นใจไดEวOายาร�กษาว�ณโรคแนวท+1หนp1งม+อยOาง
เพ+ยงพอสNาหร�บผDEปtวยว�ณโรคท�Jงประเทศ และจะทNาใหEการบรIหารจ�ดการตOางๆ ดEานยาร�กษาว�ณโรค
ทNาไดEงOายและเปZนผลด+ตOอการควบค�มว�ณโรค

ยาร�กษาว�ณโรค: ดาบสองคม

เม01อประมาณ พ.ศ. 2528 ประเทศไทยไดEเรI1มใชEระบบยาร�กษาว�ณโรคระยะส�Jนโดยม+ไรแฟมป�ซIน
เปZนยาหล�กท+1สNาค�ญ องค�การอนาม�ยโลกแนะนNาวOา การร�กษาดEวยระบบยาท+1ม+ไรแฟมป�ซIนจNาเปZนตEอง
ม+การกNาก�บดDแลการร�บประทานยาตOอหนEา เน01องจากไรแฟมป�ซIนเปZนยาท+1ด+ท+1ส�ด ย�งไมOม+ยาใดท+1พบวOา
ม+ประสIทธIภาพด+เท+ยบเทOาไดE การร�กษาดEวยยาน+JจpงจNาเปZนตEองทNา DOT เสมอ ถ0อวOาเปZนหล�กการ
สากลไดE หากแตOเรานNาระบบยาน+JมาใชEเปZนการท�1วไป โดยย�งไมOไดEทNา DOT แตOในขณะน�Jน ประเทศ
ไทยเพI1งม+รายงานผDEปtวยเอดส�รายแรกใน พ.ศ. 2527 จpงย�งไมOเห\นผลกระทบอยOางช�ดเจนจากการแพรO
ระบาดของโรคเอดส� ตOอมาม+ผลกระทบจากโรคเอดส�เรI1มขpJนกOอนในภาคเหน0อ และแพรOระบาดจนม+ผล
กระทบอยOางช�ดเจนทNาใหEผDEปtวยว�ณโรคเพI1มมากขpJนอยOางตOอเน01องต�JงแตO พ.ศ. 2539 เปZนตEนมา ทNาใหE
เราตEองเรI1มทบทวนแนวทางท+1จะทNาใหEการร�กษาผDEปtวยว�ณโรคใหEม+ประสIทธIภาพมากยI1งขpJน เพ01อรองร�บ
ปmญหาว�ณโรคท+1เปZนผลกระทบมาจากโรคเอดส� น�1นค0อเรI1มใหEการร�กษาว�ณโรคดEวย DOT หร0อการม+พ+1
เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาน�1นเอง หากพIจารณาในประเด\นน+J เราจpงเห\นไดEวOา หากเราม+การ
ทNา DOT ต�JงแตOเราเรI1มใชEไรแฟมป�ซIน ปmญหาว�ณโรคในประเทศไทยอาจไมOร�นแรงอยOางท+1เปZนอยDOท�ก
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ว�นน+J แตOแมEเราม+ปmญหาว�ณโรคอยOางมากในขณะน+J พ0Jนท+1สOวนมากในเม0องไทยก\ย�งมIไดEใหEการร�กษา
ดEวย DOT อยOางเขEมแข\ง เพ01อแกEไขปmญหาว�ณโรคท+1กNาล�งล�กลามอยDO การเกIดการแพรOระบาดของโรค
เอดส� จpงทNาใหEเราตEองร+บจ�ดการก�บต�วเองเพ01อแกEไขก�บปmญหาท+1ไมOควรจะเปZนปmญหาต�JงนานแลEว แตO
เรากล�บตEองสาละวนอยDOก�บสI1งน+JอยDOอยOางไมOทราบวOาจะลดและกNาจ�ดปmญหาน+JไดEหร0อไมO โดยสIJนเปล0อง
งบประมาณโดยใชOเหต�และสIJนเปล0องทร�พยากรบ�คคลท+1ไมOควรจะปtวยดEวยโรคน+Jอ+กโดยใชOเหต� การม+
ยาท+1ด+ท+1ส�ดในโลกใชEอยDOในปmจจ�บ�น แตOเรามIไดEตระหน�กในการใชEใหEถDกตEอง เพ01อปPองก�นปmญหาท+1อาจจะ
เกIดขpJนจากการแพรOระบาดของเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาขนาน เปร+ยบเสม0อนทNาใหEความโชคด+ของคนไทยท+1ม+
ยาท+1ด+ท+1ส�ดใชEกล�บเปZนความโชครEายท+1ตEองเผชIญก�บความเส+1ยงของการส�มผ�สก�บเช0Jอว�ณโรคด0Jอยา
หลายขนาน เราจpงอาจกลOาวไดEวOาคนไทยม+ความโชครEายกวOาประชาชนในประเทศท+1ไมOม+งบประมาณ
จ�ดซ0Jอยาร�กษาว�ณโรคไดEเอง ตEองขอเงIนหร0อย0มเงIนจากตOางประเทศมาเพ01อซ0Jอยาร�กษาว�ณโรค แตOม�ก
จะไดEร�บเง01อนไขการใหEเปลOาหร0อใหEย0มเงIนด�งกลOาววOาจะตEองม+การบรIหารจ�ดการการใชEยาร�กษาว�ณ
โรคใหEด+ท+1ส�ดโดยการทNา DOT น�1นเอง ด�งน�Jน ในประเทศเหลOาน+J ผDEปtวยว�ณโรคท+1ไดEร�บยาร�กษาก\ม�กจะ
ไดEร�บการดDแลร�กษาอยOางด+ท+1ส�ดเพ01อใหEเกIดประสIทธIภาพสDงส�ดดEวย โอกาสเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาก\เกIด
ขpJนไดEนEอยมาก ขณะเด+ยวก�นเงIนท+1ไดEร�บก\ม�กจะไมOเพ+ยงพอก�บผDEปtวยว�ณโรคท�Jงประเทศ ผDEปtวยว�ณ
โรคท+1ไมOม+ยาร�กษาก\ม+โอกาสเกIดเช0Jอว�ณโรคด0JอยานEอยมากดEวยเชOนเด+ยวก�น เพราะเช0Jอว�ณโรคไมOม+
โอกาสส�มผ�สก�บยาโดยเฉพาะส�มผ�สก�บไรแฟมป�ซIนซp1งม+ราคาแพง การเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาหลาย
ขนานจpงม+โอกาสเกIดขpJนนEอยมากๆ ประชาชนโดยเฉพาะเด\กๆ ในประเทศเหลOาน+J จpงปลอดภ�ยจาก
การตIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาหลายขนาน ประเทศเหลOาน+J ไดEแกO จ+น, พมOา, ก�มพDชา เปZนตEน ขณะท+1ประชา
ชนคนไทยโดยเฉพาะเด\กไทยนOาจะม+ความเส+1ยงตOอการส�มผ�สก�บเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาหลายขนานมาก
กวOา เพราะเราม+ปmจจ�ยเอ0Jอท+1จะกOอใหEเกIดปmญหาอยOางพรEอมสรรพ ไดEแกO ม+ยาไรแฟมป�ซIนซp1งถ0อวOาเปZน
ยาท+1ด+ท+1ส�ดใชEอยOางแพรOหลาย (แมEแตOอาจจะหาซ0JอไดEจากรEานขายยา), การแพรOระบาดของโรคเอดส�
และ การใชEยาอยOางไมOม+ประสIทธIภาพ (นOาจะจากท�Jงภาคร�ฐและภาคเอกชน) เราจpงนOาจะกลOาวไดEวOา
เดEกไทยและประชาชนคนไทยโชครOายตMอการเส"#ยงก�บเชCTอว�ณโรคดCTอยาหลายขนานกวMาเดEก
และประชาชนในประเทศยากจนหลายๆ ประเทศ ยาร�กษาว�ณโรคจpงเปZนดาบสองคม ท+1หากใชE
อยOางถDกตEองก\จะเปZนค�ณ แตOหากประมาทใชEอยOางไมOถDกตEอง ก\จะเกIดผลรEายอยOางท+1ไมOสมควรจะเกIด
ขpJน
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การสงเคราะห�ชMวยเหลCอผUOปWวยว�ณโรค

ผDEปtวยว�ณโรคบางรายม+ฐานะยากจนมาก ไมMม"เงDนจMายคMาพาหนะเดDนทางไปร�บบรDการ
DOT หากเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพปลOอยใหEผDEปtวยเหลOาน+Jร�บประทานยาเองหร0อทNา DOT โดยญาตI ก\ม+
โอกาสเส+1ยงท+1จะเกIดความลEมเหลวในการร�กษาและเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาหลายขนาน ท+1เปZนอ�นตราย
ตOอช�มชนอยOางมาก ระบบส�ขภาพจpงจNาเปZนตEองคNานpงถpงประเด\นน+JดEวยหากตEองการควบค�มว�ณโรคใหE
ไดEผล หล�กการท"#ตOองยYดถCอไวOโดยไมMเปล"#ยนแปลง คCอ ผUOปWวยตOองร�บประทานยาตMอหนOาอยMาง
จรDงจ�ง เพ01อใหEไดEร�บประทานยาอยOางถDกตEองจรIงและม+โอกาสร�กษาหายไดEจรIง เม01อคNานpงถpงหล�กการน+J
ระบบส�ขภาพจpงตEองร�บผIดชอบตOอการจ�ดบรIการ DOT ใหEแกOผDEปtวยว�ณโรคท�ท�กราย หากผDEปtวยรายใด
ม+ปmญหาหร0อขEอจNาก�ดการเขEาถpงบรIการ DOT ดEวยเหต�ผลเน01องจากความยากจน ระบบส
ขภาพจYงจ�า
เปBนตOองร�บผDดชอบในการหาทางสงเคราะห�ชMวยเหลCอผUOปWวยเชMนน"TดOวย การจ�ดหาท�นความชOวย
เหล0อผDEปtวยเหลOาน+JจpงเปZนสOวนสNาค�ญสOวนหนp1งท+1จะทNาใหEการควบค�มว�ณโรคม+ประสIทธIภาพ การจ�ดหา
ท�นอาจตEองอาศ�ยความรOวมม0อจากช�มชน ท+1จNาจNาเปZนตEองเขEาใจวOา ปmญหาว�ณโรคเปZนปmญหาของช�มชน
การใหEความชOวยเหล0อสOวนน+J จะชOวยช�มชนใหEปลอดภ�ยจากว�ณโรคและโดยเฉพาะอยOางยI1งค0อ ปPองก�น
การเกIดว�ณโรคด0Jอยาหลายขนานท+1เปZนอ�นตรายอยOางยI1งตOอช�มชนเองดEวย การใหEการสงเคราะห�ชOวย
เหล0อน+J จpงเปZนหล�กการท+1สNาค�ญประการหนp1งของการควบค�มว�ณโรคดEวย เราไมOจNาเปZนตEองใหEการ
สงเคราะห�ชOวยเหล0อผDEปtวยว�ณโรคท�กรายเพ01อร�บบรIการ DOT โดยอาจพIจารณาชOวยเหล0อเฉพาะผDE
ปtวยท+1ม+ฐานะยากจนจรIงๆ เทOาน� Jน ส�ดสOวนของผDEปtวยท+1สมควรไดEร�บการชOวยเหล0อโดยเฉพาะคOา
พาหนะเดIนทางไปร�บบรIการ DOT นOาจะขpJนอยDOก�บแตOละพ0Jนท+1 หากม+ผDEปtวยฐานะยากจนจNานวนมาก
ในช�มชน หร0อระยะทางการเดIนทางคOอนขEางไกลมาก ก\อาจจNาเปZนตEองใหEการชOวยเหล0อมาก ใน
ประสบการณ�ท+1ใหEบรIการ DOT จรIงๆ ในเขตเม0อง พบวOา อาจจNาเปZนตEองใหEการสงเคราะห�ชOวยเหล0อ
ประมาณรEอยละ 4-5 ของผDEปtวยว�ณโรคท�JงหมดเทOาน�Jน สOวนผDEปtวยท+1เหล0อยIนด+จOายคOาพาหนะเดIนทาง
เองไดE 
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มห�ศจรรย�แหMง DOT

DOT ม+ความมห�ศจรรย�ในต�วเองหลายประการ หากเราไดEทNา DOT อยOางจรIงจ�ง จะพบวOา ม+
หลายสI1งหลายอยOางท+1เกIดขpJนอยOางไมOนOาจะเปZนไปไดEและตรงก�นขEามก�บความเขEาใจหร0อความรDEสpก
สาม�ญท+1ควรจะเปZน กลOาวค0อ การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพอยOางจรIงจ�ง จะสรEางความพpง
พอใจท�JงผDEใหEและผDEร�บบรIการไดE และสามารถม+พ�ฒนาการจนเปZนว�ฒนธรรมการร�กษาว�ณโรคของช�ม
ชนท+1ย�1งย0น ท�Jงท+1ไมOนOาจะเปZนไปไดE จpงถ0อวOา DOT เปZนความมห�ศจรรย�อยOางหนp1ง

DOT: มาตรฐานการด�แลร�กษาผ��ป�วยว�ณโรค (the standard of care) 

ปmจจ�บ�นการร�กษาว�ณโรคดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEา หร0อ DOT เปZนท+1ยอม
ร�บก�นในระด�บนานาชาตIวOาเปZนมาตรฐานในการดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรค องค�กรท+1ใหEการยอมร�บ ไดE
แกO ศDนย�ควบค�มและปPองก�นโรคของสหร�ฐอเมรIกา และองค�การอนาม�ยโลก คNาถามท+1นOาสนใจค0อ
ทNาไม DOT จpงเปZนมาตรฐานการดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรค เหต�ผลงOายๆ และตรงไปตรงมาค0อ ผUOปWวย
ว�ณโรคท"#ม"พ"#เล"TยงดUแลการร�บประทานยาตMอหนOา ม"โอกาสไดOร�บการร�กษาหายไดOสUงถYงอยMาง
นOอยรOอยละ 90 ขณะท"#ผUOปWวยท"#ไมMม"พ"#เล"TยงดUแลการร�บประทานยาตMอหนOาม"โอกาสหายเพ"ยง
ประมาณรOอยละ 50 เทMาน�Tนเอง หากแพทย�หร0อผDEใหEบรIการดEานส�ขภาพลองประเมIนผลการร�กษาผDE
ปtวยว�ณโรคท+1ไมOไดEทNา DOT ทOานก\จะไดEร�บคNาตอบน+J แตOสOวนใหญOแพทย�และผDEใหEบรIการม�กใหEการ
ร�กษาผDEปtวยว�ณโรคโดยไมOม+การประเมIนผลการร�กษาท+1เปZนระบบถDกตEองตามมาตรฐานสากลท+1เปZนท+1
ยอมร�บ หากแตOอาศ�ยการส�งเกตการณ�จากการใหEการร�กษาท+1คลIนIกผDEปtวยนอก และไดEพบเห\นเฉพาะ
ผDEปtวยท+1มาร�บการร�กษาอยOางตOอเน01องเทOาน�Jน โดยไมOทราบวOาม+ผDEปtวยว�ณโรคอ+กจNานวนหนp1งท+1ไมOมาร�บ
การร�กษากOอนครบการร�กษาตามกNาหนด จpงคIดเอาวOาผDEปtวยว�ณโรคสOวนใหญOไดEร�บการร�กษาหายจาก
ความรDEสpกของตนท+1ไดEเห\นแตOกล�OมผDEปtวยท+1มาตIดตOอสม1NาเสมอเทOาน�Jน สOวนท+1ไมOมาเปZนจNานวนเทOาไรไมO
สามารถทราบไดE อ+กท�JงไมOม+ความตEองการหร0อจNาเปZนจะตEองทราบและไมOคIดวOาจะจNาเปZนตEองสรEาง
ระบบในการตรวจสอบผDEปtวยท+1ขาดหายไปเหลOาน+J 

ทNาไมการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาหร0อการทNา DOT ผDEปtวยว�ณโรคจpงม+โอกาสไดEร�บการ
ร�กษาใหEหายไดEสDงถpงอยOางนEอยรEอยละ 90 เหต�ผลท+1สามารถอธIบายงOายๆ และตรงไปตรงมาไมOอEอม

หล�กการควบค�มว�ณโรค: ประสบการณ� 10 ป( 30 13 ม+นาคม 2549



พ�นธ�ช�ย  ร�ตนส�วรรณ www.geocities.com/phanchai

คEอมเลย ค0อ ผUOปWวยท"#ท�า DOT โดยเจOาหนOาท"#ดOานส
ขภาพ จะไดOร�บประทานยาอยMางถUกตOองจรDง
ตามชนDดยา, ขนาดยาและชMวงระยะเวลาของการร�บประทานยา ตลอดระยะเวลาการร�กษา ผDE
ปtวยจpงร�บประทานยาอยOางถDกตEองจรIงท�กม0Jอท�กขนานจนครบกNาหนดการร�กษา ผDEปtวยก\ยOอมม+โอกาส
ไดEร�บการร�กษาหายไดEสDงจรIง การทNา DOT หร0อการม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาจpงเปZน
มาตรฐานการร�กษาสNาหร�บผDEปtวยว�ณโรค ผDEปtวยว�ณโรคท�กรายท+1มาร�บการร�กษายOอมตEองการโอกาส
ไดEร�บการร�กษาหายท+1สDงท+1ส�ด เราจpงตEองมอบสI1งท+1เปZนมาตรฐานค0อโอกาสท+1จะไดEร�บการร�กษาหายไดE
สDงท+1ส�ดใหEแกOผDEปtวย ผDEปtวยว�ณโรครายใดท+1ไมOม+พ+1เล+Jยงท+1เช01อถ0อไดEดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาหร0อ
ไมOไดEทNา DOT จรIง ถ0อเสม0อนวOาผDEปtวยรายน�JนไดEร�บการร�กษาว�ณโรคท+1ต1NากวOามาตรฐาน โดยความคIด
เห\นสOวนต�วแลEวคIดวOาผDEปtวยว�ณโรคท+1ไมOไดEม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาจรIง หร0อไมOไดEทNา
DOT จรIง เทOาก�บมIไดEทNาอะไรใหEก�บผD Eปtวยเลย เพราะเราไมOม+ความม� 1นใจไดEเลยวOาผD Eป tวยไดEร�บ
ประทานยาจรIงหร0อไมO
 
DOT: ส6ทธ6ผ��ป�วยก�บส6ทธ6ของช�มชน

เร01องสIทธIของผDEปtวยเปZนเร01องละเอ+ยดอOอนมาก การใหEการร�กษาโรคใดๆ จNาเปZนตEองคNานpงถpง
สIทธIของผDEปtวยเปZนอ�นด�บแรกวOาละเมIดสIทธIของผDEปtวยหร0อไมO สIทธIของผDEปtวยท+1 “ตEอง” ไดEร�บค0ออะไร
คNาถามจากเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพท+1ไดEร�บบOอยๆ จpงอยDOในล�กษณะท+1วOาการร�กษาว�ณโรคแบบม+พ+1เล+JยงดD
แลการร�บประทานยาตOอหนEาหร0อการทNา DOT น�Jน เปZนการละเมIดสIทธIของผDEปtวยว�ณโรคหร0อไมO
เน01องจากเปZนการบ�งค�บใหEผDEปtวยว�ณโรค “ตEอง” เดIนทางมาร�บประทานยาท+1สถานบรIการส�ขภาพท�กๆ
ว�นเพ01อร�บประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1 ทNาไมผDEปtวยว�ณโรคไมOสามารถเล0อกแนวทางการร�กษาของต�ว
เองไดEโดยการร�บประทานยาเองท+1บEานเหม0อนก�บโรคอ01นๆ ... ผDEปtวยว�ณโรคก\เหม0อนก�บผDEปtวยโรค
อ01นๆ ไมOใชOหร0อ... ท+1ควรจะม+สIทธIของเขาในควรจะเล0อกทางเดIนของเขาไดE...

ด�งกลOาวมาแลEววOาการร�กษาโดยการทNา DOT ไดEร�บการยอมร�บวOาเปZนมาตรฐานในการดDแล
ร�กษาผDEปtวยว�ณโรค (DOT is the standard of care.) เน01องจากทNาใหEผDEปtวยว�ณโรคไดEร�บการร�กษาใหE
หายไดEสDงกวOาการไมOทNา DOT ฉะน�Jน ยOอมเปZน “สIทธI” ของผDEปtวยว�ณโรคท+1จะไดEร�บโอกาสในการ
ร�กษาท+1เปZนมาตรฐานท+1ทNาใหEม+โอกาสไดEร�บการร�กษาใหEหายไดEสDงกวOามIใชOหร0อ... หากผDEปtวยทราบขEอ
มDลและเล0อกไดE ผDEปtวยจะเล0อกการร�กษาแบบไหนก�น... มาตรฐานหร0อต1NากวOามาตรฐาน... โอกาสหาย
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สDงหร0อโอกาสหายต1Nา ผDEใหEบรIการจpงตEองคNานpงอยDOเสมอวOา เราตEองใหEบรIการท+1ด+ท+1ส�ดใหEผDEปtวยว�ณโรค
ซp1งเปZนสIทธIของผDEปtวยท+1พpงม+พpงไดE เราจpงตEองใชEความพยายามใหEมากท+1ส�ดในการอธIบายใหEผDEปtวยว�ณ
โรคทราบขEอมDลด�งกลOาวดEวยเพ01อการต�ดสIนใจ หร0อบางคร�JงอาจตEองใชEเวลาในการวางแผนและท�Oมเท
ทร�พยากรใหEมากท+1ส�ดเพ01อทNาใหEม+การทNา DOT อยOางจรIงจ�งอยOางเปZนมาตรฐานการดDแลร�กษา ด�งน�Jน
สDทธDของผUOปWวยคCอผUOปWวยว�ณโรคท
กราย “จ�าเปBนตOอง” ไดOร�บค�าอธDบายท"#ถUกตOองจากผUOใหO
บรDการส
ขภาพวMา DOT ชMวยใหOผUOปWวยม"โอกาสหายไดOสUงอยMางไร และผUOปWวย “จ�าเปBนตOอง” ไดO
ร�บการร�กษาดOวยวDธ" DOT ซY#งถCอเปBนมาตรฐานการดUแลร�กษา การท�า DOT จYงมDใชMการละเมDด
สDทธDผUOปWวย หากแตMเปBนการร�กษาสDทธDของผUOปWวยว�ณโรคใหOสมบUรณ�ตMางหาก

ผDEปtวยว�ณโรคม+สIทธIปฏIเสธการร�กษาแบบ DOT หร0อไมO ก\เปZนขEอคNาถามท+1นOาสนใจ หากผDEปtวย
ไมOยอมร�บการร�กษาแบบ DOT ยOอมม+โอกาสไดEร�บการร�กษาใหEหายไดEนEอยกวOาการทNา DOT ด�งกลOาว
แลEว นอกจากน�Jน ย�งม+โอกาสเกIดเช0Jอว�ณโรคด0Jอยาท+1เปZนอ�นตรายสDงท+1สามารถแพรOกระจายใหEก�บผDEอ01น
ในช�มชนไดEอ+กดEวย จpงกลOาวไดEวOาผDEปtวยท+1ไมOทNา DOT จะม+โอกาสเปZนอ�นตรายตOอช�มชนน�JนยOอมเปZน
การละเมIดสIทธIของผDEอ01นในช�มชนดEวย คNาถามค0อสIทธIของผDEปtวยก�บสIทธIของคนในช�มชนหร0อสIทธIของ
ช�มชน อยOางไหนม+ความสNาค�ญมากกวOา สIทธIของช�มชนตEองสNาค�ญกวOามIใชOหร0อ การทNา DOT มIไดE
เปZนเพ+ยงเปZนการร�กษาสIทธIของผDEปtวยเทOาน�Jน ย�งเปZนการร�กษาสIทธIของช�มชนดEวย หร0อกลOาวงOายๆ
ค0อ ผUOปWวยว�ณโรคยMอมไมMม"สDทธDท"#จะปฏDเสธการท�า DOT เพราะเปBนการละเมDดสDทธDของช
มชน
ในบางประเทศท+1พ�ฒนาแลEวจpงม+กฎหมายท+1บ�งค�บใหEผDEปtวยว�ณโรคตEองร�บประทานยาใหEถDกตEองเพ01อ
ร�กษาสIทธIของช�มชนหร0อส�งคมเอาไวE 

ม6ต6ของการเป:นพ<�เล<=ยงในการด�แลการร�บประทานยาต
อหน�า

มIตIหร0อม�มมองของการทNา DOT หร0อการใหEการร�กษาผDEปtวยดEวยการม+พ+1เล+JยงในการดDแลการร�บ
ประทานยาตOอหนEาม+ม�มมองสNาค�ญอยOางนEอย 5 มIตIดEวยก�น ค0อ ความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงในการทNา
DOT (Accountability), การเขEาถpงบรIการ DOT ของผDEปtวยว�ณโรค (Accessibility), การยอมร�บการ
ร�กษาดEวยวIธ+ DOT จากผDEปtวย (Acceptability), ความย�1งย0นและการพยากรณ�ไดEของการทNา DOT
(Sustainability and predictability) และการทNาหนEาท+1ดDแลผDEปtวยว�ณโรค (Patient care)
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ความนMาเชC#อถCอของพ"#เล"Tยง   (Accountability)   

ความนOาเช01อถ0อในการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาของพ+1เล+JยงนMาจะเปBนมDตDของ DOT ท"#
ส�าค�ญท"#ส
ด เพราะพ+1เล+Jยงท+1เช01อถ0อไดEเทOาน�Jนท+1จะสามารถใหEการดDแลร�กษาผDEปtวยว�ณโรคร�บประทาน
ยาตOอหนEาท�กว�นไดEจรIง และจะทNาใหEผDEปtวยว�ณโรคไดEร�บการร�กษาหายไดEจรIง 

บางทOานอาจม+คNาถามเร01องการตรวจสอบความนOาเช01อถ0อของการเปZนพ+1เล+JยงของเจEาหนEาท+1ดEาน
ส�ขภาพ เน01องจากแมEมอบหมายใหEเจEาหนEาท+1เปZนพ+1เล+Jยง แตOอาจไมOทNาหนEาท+1จรIงก\ไดE การตรวจสอบ
ความนOาเช01อถ0อในการเปZนพ+1เล+JยงในการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาน�Jน หากเปBนเจOาหนOาท"#ดOาน
ส
ขภาพหรCอเจOาหนOาท"#สาธารณส
ขท"#เปBนพ"#เล"Tยง เราจะสามารถตรวจสอบไดOและจะม"มาตรการ
ใหOรางว�ลหรCอลงโทษไดOดOวย โดยการตรวจสอบอาจทNาไดEดEวยการส�OมไปดDท+1สถานบรIการท+1ใหEบรIการ
การร�บประทานยาตOอหนEา ตรวจสอบน�บจNานวนยาท+1ผDEปtวยร�บประทานไปแลEวและจNานวนยาท+1เหล0อวOา
ถDกตEองหร0อไมO ดDล�กษณะการใหEบรIการวOาม+การจ�ดเตร+ยมความพรEอมการใหEบรIการอยOางไรบEาง ไดEแกO
การเตร+ยมยาสNาหร�บผDEปtวยแตOละรายในแตOละว�นอยOางไร ม+การจ�ดเตร+ยมบรIเวณและอ�ปกรณ�ในการใหE
ผDEปtวยมาร�บประทานยาตOอหนEาอยOางไรไดEแกO ม+การเตร+ยมนJNาด01มและแกEวนJNาไวEใหEผDEปtวยหร0อไมOอยOาง
ไร (ม+บางสถานบรIการส�ขภาพไดEแนะนNาใหEผD EปtวยนNานJNาใสOภาชนะมาเอง ก\สามารถทNาไดEแลEวแตO
เทคนIคการดNาเนIนการของแตOละแหOง) และม+ข�JนตอนการใหEบรIการเม01อผDEปtวยมาร�บประทานอยOางไร
หากเจEาหนEาท+1สามารถบอกเลOาประกอบก�บการม+มองเห\นหล�กฐานสน�บสน�นสอดคลEองก�น ก\พอจะเช01อ
หร0อต�ดสIนไดEวOาเจEาหนEาท+1ดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาจรIงหร0อไมO ถEาเราไปสอบถามตรวจสอบเพI1ม
เตIมจากแหลOงขEอมDลอ01นๆ ไดEแกO จากต�วผDEปtวยเอง, ญาตIผDEปtวย, เพ01อนบEานผDEปtวย หร0อเจEาหนEาท+1เพ01อน
รOวมงานท+1สถานบรIการส�ขภาพ ก\จะยI1งต�ดสIนใจไดEวOาผDEปtวยไดEร�บการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEา
จรIงๆ หร0อไมO และหากไมOม+การดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาจรIง เราก\ม+มาตรการในการใหEโทษเจEา
หนEาท+1คนน�Jนๆ ไดE ไดEแกO การไมOพIจารณาใหEความด+ความชอบเปZนกรณ+พIเศษ เปZนตEน หากแตOถEา
ญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยง การตรวจความนOาเช01อถ0อม�กจะทNาไดEยากกวOา เพราะผDEปtวยและญาตIม�กรDEเห\น
เปZนใจก�น และชOวยก�นปกป�ดความบกพรOอง หากแมEเราสามารถตรวจสอบไดEวOาไมOม+การดDแลการร�บ
ประทานยาตOอหนEาจรIง เราก\ไมOม+มาตรการใหEโทษญาตIผDEปtวยน�Jนๆ ไดE เชOนเด+ยวก�บท+1เราย�งไมOม+มาตร
การใหEโทษผDEปtวยท+1เรามอบหมายใหEร�บประทานยาเองแตOไมOร�บประทานยาอยOางถDกตEอง แมEแตO อสม.
ท+1เปZนพ+1เล+Jยง เราก\อาจตรวจสอบไดEยากกวOาเจEาหนEาท+1ท+1เปZนพ+1เล+Jยง เพราะ อสม. อาจสมยอมตกลงก�น
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ก�บผDEปtวยเชOนเด+ยวก�บญาตIผDEปtวยไดE แตOหากจะใหEโทษ กรณ+ท+1 อสม.ไมOดDแลการร�บประทานยาตOอหนEา
จรIงๆ ก\ย�งอาจทNาไดEด+กวOาญาตI ไดEแกO การไมOใหEเปZน อสม. อ+กตOอไป 

โดยความเปZนจรIงแลEวเราอาจไมOสามารถตรวจสอบความนOาเช01อถ0อไดEก�บผDEปtวยท�กๆ รายวOาเจEา
หนEาท+1ดEานส�ขภาพใหEการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาหร0อไมO หากจะทNาไดE ก\ตEองลงท�นสDงมากหร0อ
ทNาไดEเฉพาะในงานวIจ�ยท+1ม+การลงท�นช�1วคร�Jงช�1วคราวเทOาน�Jน การส�Oมตรวจเย+1ยมนIเทศงานและม+การ
ประช�มตIดตามอยOางสม1NาเสมอเปZนก�ญแจสNาค�ญท+1เปZนไปไดEในทางปฏIบ�ตIเพ01อความสNาเร\จไดEอยOางหนp1ง
เน01องจากลงท�นนEอยกวOาและผDEปฏIบ�ตIงานในพ0Jนท+1ท+1ใหEการบรIการการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาผDE
ปtวยม+ความรDEสpกวOาม+ผDEคอยตIดตามและประเมIนผลอยDO จpงจNาเปZนตEองระม�ดระว�งในการดNาเนIนการ DOT
ใหEถDกตEองท+1ส�ด ด�งน�Jน การทNา DOT ตEองสามารถตรวจสอบความนOาเช01อถ0อไดEโดยระบบส�ขภาพ

การเขOาถYงบรDการ   DOT   ของผUOปWวยว�ณโรค   (Accessibility)  

หากเปร+ยบเท+ยบการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ, อสม. และญาตIผDEปtวยว�ณโรคในมIตI
ดEานการเขEาถpงบรIการการทNา DOT ญาตIผDEปtวยนOาจะไดEเปร+ยบมากท+1ส�ดในมIตIน+J สOวน อสม. นOาจะม+
ความเปร+ยบรองจากญาตIผDEปtวยเพราะม�กอาศ�ยอยDOใกลEบEานผDEปtวยว�ณโรค  สOวนเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ
ควรจะม+ความเส+ยเปร+ยบมากท+1ส�ด เพราะบางคร�JงสถานบรIการดEานส�ขภาพต�JงอยDOหOางไกลมากจาก
บEานผDEปtวยว�ณโรค อยOางไรก\ตาม หากพIจารณาระหวOางความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงในการทNา DOT
ก�บการเขEาถpงบรIการ DOT แลEว ในความคIดเห\นสOวนต�วคIดวOาความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงนOาจะสNาค�ญ
มากกวOา เพราะความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงจะทNาใหEระบบส�ขภาพม�1ม�1น ใจไดEวOาผDEปtวยว�ณโรคไดEร�บ
ประทานยาอยOางถDกตEองจรIง แตOหากพIจารณาเฉพาะดEานการเขEาถpงบรIการ DOT เพ+ยงดEานเด+ยว แมE
ผDEปtวยไดEร�บความสะดวกมากท+1ส�ดจากการทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยหร0อ อสม. เพราะผDEปtวยไมOตEอง
เดIนทางไกล แตMหากขาดความนMาเชC#อในการดUแลการร�บประทานยาตMอหนOาแลOว ผUOปWวยว�ณ
โรคกEมDไดOร�บประทานยาอยMางถUกตOองจรDง เปร+ยบเสม0อนการใหEผDEปtวยว�ณโรคร�บประทานยาเอง
หร0อเปZนการมIไดEทNาอะไรใหEผDEปtวยเลย ด�งน�Jน เราจpงตEองพDจารณาความนMาเชC#อถCอของพ"#เล"Tยงมา
เปBนอ�นด�บแรกกMอน 
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การยอมร�บการร�กษาดOวยวDธ"   DOT   จากผUOปWวย   (Acceptability)  

มIตIม�มมองดEานการยอมร�บการทNา DOT จากผDEปtวยเปZนประเด\นท+1สNาค�ญท+1ควรพIจารณา ผDEใหE
บรIการดEานส�ขภาพหลายทOานอาจคIดวOาญาตIผD EปtวยนOาจะไดEร�บความยอมร�บในการดDแลการร�บ
ประทานยาตOอหนEาจากผDEปtวยมากท+1ส�ด ในทางปฏIบ�ตIบOอยคร�Jงท+1พบวOาผDEปtวยสDงอาย�ไมOยอมร�บลDกๆ
ของตนเองในการใหEการดDแลดEานการร�กษาพยาบาล เน01องจากลDกๆ ท�กคนพยายามแนะนNาหร0อพามา
โรงพยาบาลก\ไมOยอมมา หร0อใหEร�บประทานยาบางอยOางก\ไมOสามารถบ�งค�บไดE การยอมร�บซp1งก�นและ
ก�นระหวOางสาม+ภรรยาบางคร�Jงก\เปZนเร01องละเอ+ยดอOอนเกIนกวOาท+1จะคาดไดE เพราะอาจคIดวOาทNาไมไมOไวE
ใจก�นในเร01องงOายๆ แคOน+J อาจเปZนสาเหต�ของความรEาวฉานในครอบคร�วมากยI1งขpJนก\ไดE การยอมร�บ
ระหวOางพ+1นEองหร0อญาตIลNาด�บช�Jนอ01นๆ ก\ม+อาจม+ความละเอ+ยดอOอนไมOแตกตOางก�นน�ก ความไมOลงรอย
ก�นจpงอาจม+ไดEหากตEองคอยดDแลในการร�บประทานยาตOอหนEา แตOความยอมร�บจากผUOปWวยตMอเจOา
หนOาท"#ดOานส
ขภาพในการท�า DOT นMาจะม"มากกวMาตMอญาตDผUOปWวย เนC#องจากเจOาหนOาท"#เปBนผUOท"#
ม"ความรUOดOานส
ขภาพ สามารถใหOค�าแนะน�าและแกOไขป`ญหาตMางๆ ไดO สOวน อสม. นOาจะไดEร�บ
การยอมร�บมากกวOาญาตIผDEปtวยดEวยเหต�ผลเด+ยวก�น แตOการยอมร�บอาจจะนEอยกวOาเจEาหนEาท+1 

ความย�#งยCนและการพยากรณ�ไดOของการท�า   DOT (Sustainability and predictability)  

มIตIของความย�1งย0นและการพยากรณ�ไดE เปZนมIตIท+1ควบคDOและไปดEวยก�น หากเคร0อขOายในอNาเภอ
ใดท+1ม+ความย�1งย0นของการใหEบรIการ DOT เราก\ยOอมจะสามารถพยากรณ�ไดEวOาผDEปtวยจะไดEร�บบรIการท+1
เปZนมาตรฐานท+1ชOวยใหEผDEปtวยว�ณโรคไดEร�บการร�กษาหายไดE

ความย�1งย0นของการทNา DOT เปZนมIตIท+1สNาค�ญอ+กมIตIหนp1งท+1ผDEใหEบรIการดEานว�ณโรคจNาเปZนตEอง
พIจารณา เน01องจากหากอNาเภอซp1งเปZนหนOวยเคร0อขOายบรIการว�ณโรคท+1สNาค�ญ ม+ความย�1งย0นดEานการทNา
DOT ท+1ด+ ผDEปtวยในอNาเภอน�Jนๆ ก\ยOอมจะม+โอกาสไดEร�บการร�กษาหายใหEไดEสDง ยI1งถEาอNาเภอใดม+หลาย
สถานบรIการท+1สามารถทNา DOT ไดEอยOางม+ค�ณภาพ ก\ยI1งม�1นใจไดEวOาผลการร�กษาว�ณโรคในภาพรวม
จะออกมาม+อ�ตราท+1สDง และการแพรOกระจายเช0Jอว�ณโรคในอNาเภอน�Jนๆ ก\จะถDกหย�ดย�JงลงไดEจรIง สถาน
บรIการทNา DOT ในอNาเภอ ไดEแกO หนOวยบรIการ DOT หร0อม�ม DOT ของโรงพยาบาล, ศDนย�ส�ขภาพ
ช�มชน, สถาน+อนาม�ย และศDนย�บรIการสาธารณส�ขของเทศบาล หากเจOาหนOาท"#ดOานส
ขภาพของ
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หนMวยบรDการเหลMาน"Tในอ�าเภอม"ประสบการณ�การท�า DOT เปBนอยMางด"และม"ค
ณภาพ ยMอมจะ
ท�าใหOการดUแลผUOปWวยว�ณโรคในรายตMอๆ ม"โอกาสไดOร�บการร�กษาหายไดOสUงอยMางย�#งยCน แตOหาก
อNาเภอใดไมOม+ประสบการณ�การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ โดยม+แตOการทNา DOT โดยญาตIผDE
ปtวยหร0อใหEผDEปtวยว�ณโรคร�บประทานยาเอง โอกาสท+1ผDEปtวยว�ณโรครายตOอๆ ไปจะไดEร�บการร�กษาหาย
ก\จะนEอยกวOา การท�า DOT โดยเจOาหนOาท"#ดOานส
ขภาพจะท�าใหOเจOาหนOาท"#ม"ประสบการณ�ท"#ไดO
เหEนผลส�าเรEจของการก�าก�บดUแลการร�บประทานยาตMอหนOาจรDงวMาชMวยเหลCอผUOปWวยว�ณโรคไดO
อยMางไร เพราะม+โอกาสมองเห\นวOาผDEปtวยว�ณโรคม+อาการด+ขpJนเปZนลNาด�บอยOางไรจากการไดEม+สOวนชOวย
เหล0อของต�วเจEาหนEาท+1เอง หากยI1งไดEม+สOวนใหEการชOวยเหล0อแกEไขปmญหาระหวOางการร�กษาใหEแกOผDE
ปtวยดEวยแลEว จะยI 1งเห\นความจNาเปZนของการทNา DOT เจEาหนEาท+1ท+ 1ม+นJ NาใจแกOผDEปtวยม�กจะม+ความ
ตEองการท+1จะทNา DOT ดEวยตนเอง อ�นจะเปZนการสรEางและส�1งสมความภาคภDมIใจของตนเองไวEเปZน
ประสบการณ�ไดEตลอดไป สOวนญาตIผDEปtวยท+1เปZนพ+1เล+ JยงจะไมOม+ความย�1งย0นสNาหร�บระบบการใหEดDแล
ร�กษาผDEปtวยว�ณโรคดEวยการทNา DOT ในอNาเภอน�Jนๆ เพราะญาตIผDEปtวยม+แตOจะเปล+1ยนหนEาไปเร01อยๆ
ตามผDEปtวยว�ณโรคแตOละราย ประสบการณ�และพ�ฒนาการการทNา DOT ก\จะไมOเกIดขpJนอยOางย�1งย0นใน
อNาเภอ การทNา DOT โดย อสม. ก\อาจจะม+ความย�1งย0นกวOาการทNา DOT โดยญาตI เพราะ อสม. บาง
รายก\ม+นJNาใจท+1จะเอาใจใสOผDEปtวยจรIง แตOในทางปฏIบ�ตIย�งพบวOาการทNา DOT โดย อสม. ย�งม+ปmญหา
หร0อขEอจNาก�ดอยDOหลายประการ ไดEแกO ความส�มพ�นธ�ในฐานะเพ01อนบEานอาจม+ความเกรงใจก�นอยDOบEาง
ทNาใหEไมOไดEดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาจรIง หร0อท+1เคยพบด�งกลOาวกOอนหนEาน+JแลEว ค0อ ลDกสาวของ
อสม. รDEสpกร�งเก+ยจผDEปtวยว�ณโรคไมOอยากใหEมาร�บประทานยาตOอหนEาท+1บEาน อสม. ทNาใหEเปZนปmญหาใน
การทNา DOT ไดE ความไมOเขEาใจวOาตEองดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาจรIงๆ ของ อสม. ก\อาจเปZน
ปmญหาไดE ขEอจNาก�ดอ+กอยOางหนp1ง ค0อ อสม. สOวนใหญO ก\จะเปZนเคร0อญาตIท+1ใกลEชIดหร0อญาตIหOางๆ ก�บผDE
ปtวย ทNาใหEม+ความผDกพ�นดEานอารมณ�ก�บผDEปtวยไดE จpงม�กไมOไดEกNาก�บดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาก�น
จรIง นอกจากน+J อสม. อ+กสOวนหนp1งก\ม+ความไมOม�1นใจในการดDแลผDEปtวยหากม+ปmญหาในการร�กษาขpJนมา
เชOน การแพEยาร�กษาว�ณโรค การทNา DOT โดย อสม. จpงม+ขEอจNาก�ดมาก แตOหาก อสม. คนใดม+ความ
เขEมแข\งและม+นJNาใจจรIง ก\จะสามารถสรEางประสบการณ�การทNา DOT ขpJนมาไดE ในการดDแลผDEปtวยว�ณ
โรครายตOอๆ ไป ก\ม+โอกาสร�กษาหายไดEสDง ในทางปฏIบ�ตIพบวOา เจEาหนEาท+1สถาน+อนาม�ยสOวนใหญOย�ง
ไมOเคยม+ประสบการณ�การทNา DOT ดEวยตนเอง และไมOคIดวOาจะตEองม+ประสบการณ�น+JดEวย จpงเปZนเร01อง
นOาเส+ยดายท+1เจEาหนEาท+1สาธารณส�ขม+แนวคIดเชOนน+J เพราะหากเจEาหนEาท+1เป�ดโอกาสใหEตนเองส�กคร�Jง ก\
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จะคEนพบวOาการทNา DOT น�Jนม+ประโยชน�และจNาเปZนอยOางไร บางคร�JงพบวOา ในระด�บนโยบายของ
จ�งหว�ดหร0ออNาเภอไมOเนEนยJNาการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ ทNาใหEประสบการณ�และความ
ย�1งย0นไมOม+โอกาสเกIดขpJน 

การม+พ+1เล+Jยงท+1ม+ประสบการณ�ในการเปZนพ+1เล+JยงมากOอนจะยI1งทNาใหEแนOใจไดEวOาเขาจะสามารถใหE
การดDแลผDEปtวยรายตOอๆ ไปไดEด+ และม+โอกาสไดEร�บการร�กษาหายไดEสDง ทNาใหEม+ความตEองการและต�Jง
ใจในการเปZนพ+1เล+JยงสNาหร�บผDEปtวยว�ณโรครายตOอๆ ไป เจEาหนEาท+1ท+1เคยเปZนพ+1เล+JยงเชOนน+JจะไมOยอมใหEผDE
ปtวยว�ณโรคร�บประทานยาเองหร0อไมOยอมใหEแมEแตOญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+JยงดEวย เน01องดEวยทราบด+วOา
การกNาก�บดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาดEวยต�วของเจEาหนEาท+1เองจะด+ท+1ส�ด ด�งน�Jน หากผDEปtวยว�ณโรค
รายตOอๆ ไปท+1อยDOภายใตEการดDแลร�กษาของเจEาหนEาท+1คนน�Jนก\ยOอมมองเห\นอนาคตหร0อโอกาสไดEร�บ
การร�กษาใหEหายไดEสDงแนOนอน เราจYงพยากรณ�ไดOวMาผUOปWวยท"#อยUMภายใตOการดUแลของเจOาหนOาท"#
คนใดท"#ม"ความนMาเชC#อถCอไดOจรDง เปZนมIตIม�มมองของการพยากรณ�ไดE สOวนหากญาตIผDEปtวยเปZนพ+1
เล+Jยง เราจะพยากรณ�ไดEอยOางไรวOาญาตIผDEปtวยรายใดท+1สามารถเปZนพ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอ
หนEาไดE การใหE อสม. เปZนพ+1เล+Jยง เราก\ย�งสามารถพยากรณ�ไดEด+กวOาญาตIผDEปtวยท+1ม+แตOเปล+1ยนบ�คคลไป
ตามผDEปtวยแตOละราย หาก อสม. คนใดเคยม+ประสบการณ�, ม+นJNาใจและม+ความร�บผIดชอบดDแลผDEปtวย
มาแลEว เราก\นOาจะพยากรณ�ไดEวOาผDEปtวยท+1อยDOในความดDแลรายตOอๆ ไปจะม+โอกาสในการร�กษาใหEหาย
ไดEสDงจรIง ด�งน� Jน ถOาหากเราไมMสามารถพยากรณ�ไดOวMาผUOปWวยว�ณโรครายใดจะสามารถร�บ
ประทานยาไดOอยMางถUกตOองจรDง แลOวเราจะสามารถพยากรณ�ไดOอยMางไรวMาญาตDคนใดของผUO
ปWวยรายใดจะม"ความนMาเชC#อถCอในการดUแลการร�บประทานยาตMอหนOาไดOจรDง

การท�าหนOาท"#ดUแลผUOปWวยว�ณโรค   (Patient care)  

ผDEปtวยว�ณโรคประมาณรEอยละ 35 สามารถม+อาการขOางเค"ยงของยาท"#ไมMร
นแรงไดE ไดEแกO
อOอนเพล+ยมาก, เบ01ออาหาร, ปวดมวนทEอง, คล01นไสEอาเจ+ยน อาการเหลOาน+JไมOจNาเปZนตEองหย�ดยา แตO
สามารถร�บประทานยาร�กษาว�ณโรคตOอไปไดE โดยอาการม�กจะหายไดEภายในระยะเวลา 1-2 ส�ปดาห�
หล�งการร�กษา ผDEปtวยบางรายอาจตEองใหEยาร�กษาประค�บประคองตามอาการ แตOหากไมOม+เจEาหนEาท+1ดD
แลอยOางใกลEชIด จะทNาใหEผDEปtวยหย�ดยาหร0อเล0อกร�บประทานยาเพ+ยงบางขนานท+1ไมOทNาใหEเกIดอาการ
ขEางเค+ยงน�Jน โดยไมOบอกใหEแพทย�หร0อเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพทราบ อาจเน01องจากกล�วโดนตNาหนI นอก
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จากน+J ย�งทNาใหEผDEปtวยบางรายเดIนทางไปปรpกษาแพทย�ผDEเช+1ยวชาญในโรงพยาบาลใหญOๆ โดยไมOจNา
เปZน เชOน บางรายไปปรpกษาถpงโรงพยาบาลมหาวIทยาล�ย แตOถEาเจEาหนEาท+1ในพ0Jนท+1สามารถใหEการดDแล
อยOางใกลEชIดโดยการทNา DOT ท�กว�น ก\จะสามารถร�บทราบปmญหาเหลOาน+JไดE จpงม+โอกาสใหEคNาแนะนNา
และสรEางใหEความม�1นใจแกOผDEปtวยไดE และอาจใหEยาร�กษาประค�บประคองตามอาการแกOผDEปtวย จนผDE
ปtวยผOานภาวะวIกฤตIน+JไปไดE บทบาทในสOวนน+JของเจEาหนEาท+1จpงม+ความสNาค�ญมาก และชOวยเหล0อผDEปtวย
ไดEจรIง โดยผDEปtวยไมOจNาเปZนตEองเส+ยเวลาและคOาใชEจOายในการเดIนทางไปหาแพทย�ในโรงพยาบาลใหญO
อ01นๆ แตOหากไดEร�บการทNา DOT โดยญาตIผD Eปtวย ญาตIม�กจะชOวยก�นเล0อกหร0อลดยาใหEผD Eปtวยร�บ
ประทาน และอาจแนะนNาใหEผDEปtวยเดIนทางไปหาแพทย�ท+1โรงพยาบาลท+1นOาเช01อถ0อ มIตIม�มมองน+Jของ
การใหEทNาหนEาท+1ดDแลผDEปtวยของเจEาหนEาท+1ในการทNา DOT จpงม+ความไดEเปร+ยบกวOาญาตIผDEปtวย 

นอกจากน+J เจEาหนEาท+1ย�งสามารถดDแลการเก\บร�กษาว�ณโรคไวEอยOางด+และสามารถส�งเกตไดEวOายา
เส01อมค�ณภาพหร0อเปล+1ยนส+กOอนหมดอาย�หร0อไมO แตOถEาผDEปtวยร�บประทานยาเองหร0อทNา DOT โดย
ญาตI อาจม+การเก\บยาไมOเหมาะสม ท+1เคยพบค0อเก\บยาไวEใตEเพIงหล�งคาม�มจากท+1โดนแสงแดดสOอง
ท�กๆ ว�น ยOอมทNาใหEยาเส01อมค�ณภาพไดE ผDEปtวยสDงอาย�บางรายท+1อาจม+สายตาไมOด+ ก\อาจไมOส�งเกตวOา
ยาท+1ร�บประทานม+การเปล+1ล+1ยนส+ไปแลEวหร0อไมO เจEาหนEาท+1จpงม+สOวนสNาค�ญอยOางมากก�บ บทบาทการดU
แลเรC#องการจ�ดเกEบและการส�งเกตยาในล�กษณะน+JดEวย

DOT โดยเจ�าหน�าท<�ด�านส�ขภาพก�บโดยญาต6ผ��ป�วย: ความแตกต
างคนละข�=ว

การร�กษาผDEปtวยว�ณโรคดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาหร0อดEวยการทNา DOT
น�Jน หากพIจารณาก�นระหวOางการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพก�บการทNาโดยญาตIผDEปtวยแลEว
จะเห\นความแตกตOางตรงก�นขEามอยOางช�ดเจน ถpงก�บอาจกลOาวไดEวOาเปZนคนละข�Jว การทNา DOT โดย
ญาตIผDEปtวย อาจมIตEองเตร+ยมหร0อจ�ดระบบรองร�บอะไรมากน�ก ยาร�กษาว�ณโรคก\สามารถใหEไปก�บผDE
ปtวยไดE และแคOใหEคNาแนะนNาญาตIผDEปtวยและต�วผDEปtวยเองในการร�บประทานยา แมEวOาจะม+ขEอกNาหนด
สNาหร�บแผนงานว�ณโรคแหOงชาตIของประเทศไทยวOา ตEองม+การเย+1ยมบEานแบบไมOตEองน�ดหมายลOวง
หนEา (Surprised visit) ตามเกณฑ�กNาหนดเพ01อตรวจสอบวOาม+การทNา DOT จรIงหร0อไมO แตOสOวนใหญO
กล�บพบวOาในทางปฏIบ�ตIเม01อม+การมอบหมายใหEญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+JยงแลEว เจEาหนEาท+1แทบมIไดEม+สOวน
รOวมในการดDแลหร0อการเย+1ยมบEานแตOอยOางใดเลย เจEาหนEาท+1สOวนใหญOย�งไมOทราบดEวยซJNาวOาบEานผDEปtวย
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อยDOท+1ไหน เร01องการเย+1ยมบEานผDEปtวยจpงเปZนเร01องในฝmนหร0อในอ�ดมคตIไป สะทEอนวOา เจEาหนEาท+1ท+1ไมOสpกวOา
ตEองม+สOวนร�บผIดชอบในการร�กษาผDEปtวยว�ณโรคใหEหาย หากเจOาหนOาท"#รUOสYกวMาตOองร�บผDดชอบวMา
ตOองร�กษาผUOปWวยว�ณโรคใหOหายใหOไดO ผUOปWวยสMวนใหญMกEไดOร�บการท�า DOT โดยเจOาหนOาท"#เอง ยก
เวEน ผDEปtวยท+1อยDOไกลมากจรIงๆ เจEาหนEาท+1จpงจะจNาเปZนตEองยอมมอบหมายใหEผDEอ01นเปZนพ+1เล+JยงภายใตE
การกNาก�บดDแลแนะนNาอยOางใกลEชIดจากเจEาหนEาท+1อ+กช�Jนหนp1ง เน01องจากแมEไดEมอบหมายใหEผDEอ01นท+1เช01อ
ถ0อไดEเปZนพ+1เล+Jยงแทนก\ตาม เจEาหนEาท+1ย�งคงตEองร�บผIดชอบตOอการร�กษาหายอยDOด+ จpงตEองเอาใจใสOวOา
ตEองม+การทNา DOT จรIง หากเจOาหนOาท"#ไมMเขOาใจวMาตOองท�า DOT หรCอไมMรUOสYกวMาตOองร�บผDดชอบ
ตMอการร�กษาผUOปWวยใหOหายใหOไดOแลOว แมOผUOปWวยว�ณโรคอาศ�ยอยUMท"#บOานหนOาสถานบรDการ กEจะ
ไมMม"โอกาสไดOร�บการท�า DOT

ในจ�งหว�ดๆ หนp1งพบวOาเนEนใหE อสม. เปZนพ+1เล+Jยง และม+ส�ดสOวนพ+1เล+JยงเปZน อสม. อยDOในระด�บสDง
แตOแทบจะกลOาวไดEวOาความม+สOวนรOวมของเจEาหนEาท+1สาธารณส�ขม+นEอยมาก เจEาหนEาท+1มIไดEเขEาไปตรวจ
สอบเย+1ยมหร0อเย+1ยมบEานผDEปtวยเลยแตOอยOางใด ด�งน�Jน เม01อไดEมอบหมายใหEผDEอ01นเปZนพ+1เล+JยงแลEว ม�กพบ
วOาเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพม�กละเลยไมOสนใจท+1จะม+สOวนรOวมร�บผIดชอบอ+กตOอไป ต�วอยOางกรณ+หนp1งท+1พบ
ค0อแมEแตOผDEปtวยว�ณโรคท+1ไดEร�บการวIนIจฉ�ยคร�Jงแรกมาคนเด+ยว เจEาหนEาท+1ก\ถามวOาท+1บEานม+ญาตIหร0อไมO
หากม+ญาตI ก\ใหEญาตIผD EปtวยดDร�บประทานยาตOอหนEา และใหEทNาเคร0 1องหมายในบ�ตรกNาก�บการร�บ
ประทานยา (DOT card) ท�กว�น เจEาหนEาท+1ก\ถ0อวOาผDEปtวยรายน�Jนม+พ+1เล+JยงดDแลการทNา DOT แลEว กรณ+
น+Jถ0อเปZนตลกรEายหร0อการหลอกต�วเองอยOางยI1ง เพราะผDEปtวยจะสามารถกล�บไปอธIบายใหEญาตIของเขา
เขEาใจวOาตEองทNา DOT ไดEอยOางไร น+1ย�งไมOน�บกรณ+ท+1เจEาหนEาท+1แนะนNาใหEผDEปtวยทNาเคร01องหมายในบ�ตร
กNาก�บการร�บประทานยา (DOT card) ดEวยตนเอง และเจEาหนEาท+1ย�งหลงน�บวOาม+การทNา DOT แลEว...

แตOหากม+การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพหร0อเจEาหนEาท+1สาธารณส�ขแลEว กล�บตEองม+การ
สรEางระบบหลายอยOาง และท+1สNาค�ญอยOางยI1งค0อการประสานงานระหวOางโรงพยาบาลท+1วIนIจฉ�ยก�บ
หนOวยบรIการท+1ตEองทNา DOT การประสานงานระหวOางก�นน+Jม+หลายอยOาง ไดEแกO การแจEงหร0อสOงขEอมDล
ผDEปtวย, การสOงยาว�ณโรคโดยไมOใหEผDEปtวยถ0อยาไปเอง, การน�ดผDEปtวยไปท+1หนOวยบรIการ DOT เพ01อตก
ลงทNาความเขEาใจในกระบวนการการทNา DOT, การจ�ดทNา DOT corner เปZนตEน เจEาหนEาท+1ท+1หนOวย
บรIการ DOT ก\ตEองจ�ดเตร+ยมยาว�ณโรคสNาหร�บผDEปtวยว�ณโรคแตOละรายท�กๆ ว�น หากม+หลายรายก\
ตEองเปZนภาระในการดNาเนIนการ ด�งน�Jน จะเห\นไดEวOา จNาเปZนตEองจ�ดเตร+ยมหลายสI1งหลายอยOางเพ01อการ
รองร�บการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1 หากพIจารณาเอาเฉพาะการสOงยาจากโรงพยาบาลไปย�งหนOวย
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บรIการการทNา DOT (ซp1งสOวนใหญOเปZนสถาน+อนาม�ยหร0อศDนย�ส�ขภาพช�มชน) ก\เปZนภาระงานท+1หน�ก
มาก และใครๆ ก\ไมOคIดวOาตEองจNาเปZนจะตEองทNาเชOนน�JนใหEเส+ยเวลา เพราะตEองจ�ดหาพาหนะหร0อรถ
ยนต� รวมถpงพน�กงานข�บรถยนต�และเจEาหนEาท+1ท+1ตEองไปสOงและประสานงานดEวย การจ�ดหาทร�พยากร
เหลOาน+JจpงไมOไดEม+มากแหOงน�กท+1เห\นความสNาค�ญและสามารถจ�ดหาใหEไดE ด�งน�Jน จะเห\นไดEวOาการทNา
DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพก�บโดยญาตIผDEปtวยเปZนความแตกตOางก�นคนละข�JวจรIงๆ 

ทBาไม DOT โดยญาต6ผ��ป�วยจCงไม
เป:นท<�ยอมร�บ

การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยเปZนประเด\นท+1ม+ความคIดเห\นท+1แตกตOางและเปZนท+1ถกเถ+ยงก�นอยOาง
กวEางขวาง ท�Jงในระด�บนานาชาตIและโดยเฉพาะอยOางยI1งในประเทศไทยท+1ม+พ+1เล+JยงสOวนใหญOเปZนญาตI
ผDEปtวย องค�กรในระด�บนานาชาตIท+1เปZนสากล ม+ประสบการณ�การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยมากOอน
โดยเฉพาะอยOางยI1งศDนย�ควบค�มและปPองก�นโรค ของประเทศสหร�ฐอเมรIกา ท+1ใหEคNาแนะนNาเร01องญาตI
ไวEอยOางช�ดเจนวOา ไมOสมควรเล0อกเปZนพ+1เล+Jยงเน01องจากการม+ความผDกพ�นทางดEานอารมณ�ระหวOางผDE
ปtวยก�บญาตI (Emotional ties) ท+1อาจทNาใหEการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาไมOสามารถเกIดขpJนไดE
จรIง หากเราพIจารณาก�นอยOางรอบคอบจะพบวOากรณ+ท+1อาจขpJนไดEในการทNา DOT โดยญาตIผDEปtวย ไดE
แกO สาม+ก�บภรรยาท+1ความส�มพ�นธ�ระหวOางก�นม�กจะละเอ+ยดอOอนมาก ความข�ดแยEงระหวOางก�นม�กจะ
เกIดขpJนไดEงOาย หากม+ความข�ดแยEงไมOวOาเร01องใดๆ การดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาก\เปZนเร01องท+1เกIด
ขpJนไดEยาก บางคร�JงแคOเต0อนก�นใหEร�บประทานยาก\เปZนเร01องท+1เกIดขpJนไมOไดE ผDEเช+1ยวชาญดEานการควบ
ค�มว�ณโรคของตOางประเทศทOานหนp1งเคยแสดงความคIดเห\นไวEวOาแมEภรรยาของเขาปtวยเปZนว�ณโรค
เขาเองก\ไมOสามารถดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาไดE หากพIจารณาระหวOางบIดามารดาก�บลDกๆ หาก
บIดาหร0อมารดาปtวยเปZนว�ณโรค สI1งท+1อาจเกIดขpJนไดEโดยเฉพาะหากผDEปtวยเปZนผDEสDงอาย�ค0อ ลDกๆ จะไมO
สามารถใหEคNาแนะนNาใดๆ ไดEเลย เจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพบางคนบอกวOาแมEตนเองเปZนพยาบาล บIดา
หร0อมารดาก\ไมOเช01อในคNาแนะนNาท+1ตนเองใหE ปรากฏการณ�น+JพบไดEบOอยๆ บางคร�JงแคOลDกๆ แนะนNาใหE
บIดามารดาไปโรงพยาบาลเม01อปtวยเปZนโรคใดๆ ก\ย�งไมOยอมไป หากตEองใหEดDแลการร�บประทานยาตOอ
หนEาจะยI 1งเปZนเร0 1องท+ 1เปZนไปไดEยากมาก แมEจะเต0อนใหEร�บประทานยาก\ย�งอาจเปZนไปไมOไดE หาก
พIจารณาในระหวOางพ+1นEองก\นOาจะเปZนไปไดEยาก เพราะความส�มพ�นธ�ก\ละเอ+ยดอOอนเชOนเด+ยวก�น นEอง
ไมOคOอยยอมเช01อฟmงพ+1 พ+1ไมOอยากร�บฟmงคNาแนะนNาใดๆ จากนEอง เปZนปรากฏการณ�ปกตIท+1เกIดขpJนไดE
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เสมอ การดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาจpงนOาจะเปZนเร01องท+1เปZนไปไดEยาก ต�วอยOางเหลOาน+Jม�กเปZนสI1ง
ท+1อาจเร+ยกไดEเปBนความผUกพ�นทางดOานอารมณ�ในระหวMางบ
คคลในครอบคร�วท" #เกDดขY TนไดO
เสมอ และจะเปZนปmญหาอ�ปสรรคสNาหร�บการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาไดE 

องค�การอนาม�ยโลกเปZนอ+กองค�กรหนp1งท+1แนะนNาวOาญาตIผDEปtวยม+ความเหมาะสมนEอยในการทNา
DOT เน01องจากม+ความนOาเช01อถ0อไดEนEอยมากเม01อพIจารณาเปร+ยบเท+ยบก�บพ+1เล+Jยงท+1เปZนบ�คคลนอก
ครอบคร�ว สNาน�กงานองค�การอนาม�ยโลกประจNาภาคพ0Jนเอเช+ยตะว�นออกเฉ+ยงใตE จpจpง ม+คNาแนะนNา
อยOางช�ดเจนวOาการท�า DOT น�TนไมMใหOญาตDผUOปWวยเปBนพ"#เล"Tยง การไมOใชEญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยงจpง
เปZนคNาแนะนNาท+1สNาค�ญอ�นหนp1งเพ01อใหEการควบค�มว�ณโรคไดEผล

ในประสบการณ�สOวนต�ว พบวOาญาตIผDEปtวยม+ความนOาเช01อถ0อนEอยมากในการดDแลการร�บประทาน
ยาตOอหนEา ผDEปtวยบางรายและญาตIชOวยก�นทNาเคร01องหมายการร�บประทานยาประจNาว�นในบ�ตรกNาก�บ
การร�บประทานยา (DOT card) ท+1หนEาศDนย�ว�ณโรคเขตกOอนมาร�บบรIการตามกNาหนดน�ด แพทย�บาง
ทOานพบวOาผDEปtวยและญาตIชOวยก�นทNาเคร01องหมายด�งกลOาวตOอหนEาแพทย�ท+1ใหEการร�กษา ปรากฏการณ�
น+JสะทEอนถpงการไมOไดEดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาก�นอยOางจรIงจ�ง เม01อไปเย+1ยมบEานผDEปtวยบางรายท+1
ดDแลโดยญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยง พบวOายาร�กษาว�ณโรคย�งม+เหล0ออยDOจNานวนมากและไมOตรงก�บจNานวน
ว�นท+1ผOานไปแลEว การพIสDจน�วOาการดDแลการร�บประทานยาก�นจรIงหร0อไมOก\เปZนเร01องยาก ในการไป
เย+1ยมบEานผDEปtวยโดยไมOแจEงลOวงหนEา (Surprised visit) แมEจะพบวOาม+การทNาเคร01องหมายประจNาว�นใน
บ�ตรกNาก�บการร�บประทานยา และจNานวนยาท+1เหล0อถDกตEองตามจNานวนว�นจรIง แตOก\ไมOแนOวOาจะม+การดD
แลการร�บประทานยาตOอหนEาก�นจรIง เม01อซ�กไซEไรOเร+ยงก�นอยOางจรIงจ�งม�กพบวOาผDEปtวยร�บประทานยา
เองเก0อบท�Jงหมด ญาตIผDEปtวยม�กจะทNาหนEาท+1แคOเต0อนเทOาน�Jน ขEอจNาก�ดหร0อจ�ดอOอนอ+กประการหนp1งของ
การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยค0อการเย+1ยมบEานผDEปtวยโดยไมOแจEงลOวงหนEาโดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ
ตามเกณฑ�ท+1กNาหนดม�กไมOไดEปฏIบ�ตIก�น อาจเน01องจากคIดวOาไดEมอบหมายความร�บผIดชอบใหEญาตIผDE
ปtวยไปแลEว ไมOจNาเปZนตEองเย+1ยมบEานก\ไดE การทNา DOT ในล�กษณะเชOนน+Jท+1ทNา DOT โดยญาตIผDEปtวย
และเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพไมOไดEเย+1ยมบEานผDEปtวยตามเกณฑ�ย�งสมควรเร+ยกและยอมร�บวOาเปZนการ
ร�กษาว�ณโรคดEวยการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาหร0อเปZนการทNา DOT อยDOอ+กหร0อไมO... 

หากระบบส�ขภาพไมOสามารถม�1นใจไดEวOาม+การร�บประทานยาตOอหนEาจรIงท+1ทNาใหEผDEปtวยไดEร�บ
ประทานยาอยOางถDกตEองจรIงและผDEปtวยม+โอกาสหายไดEสDงจรIงแลEว แมEเราจะท�Oมเททร�พากรตOางๆ มาก
มายในการทNากIจกรรมตOางๆ รอบขEางหร0อขEางเค+ยงการทNา DOT ก\คงมIสามารถทดแทนการทNา DOT
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ท+1แทEจรIงไดE และหากมIไดEม+การทNา DOT จรIงก\เปร+ยบเสม0อนมIไดEทNาอะไรใหEก�บผDEปtวยว�ณโรคเลย
เพราะคงเหม0อนก�บเราใหEการร�กษาตามยถากรรมหร0อตามดวงของผDEปtวย แลEวแตOผDEปtวยจะบ�งเอIญ
โชคด+หายจากโรคแมEจะไดEร�บยาไมOถDกตEองและไมOครบ แตOก\ย�งม+โอกาสกล�บเปZนซJNาไดEสDงและม+โอกาส
เกIดเช0Jอว�ณโรคด0JอยาไดEสDงอยDOด+ ด�งน�Jน การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยท+1ย�งม+การทNาก�นอยDOเปZนสOวนมาก
ในประเทศไทย จะสมควรไดEร�บการทบทวนกลย�ทธ�น+JใหEถDกตEองตามคNาแนะนNามาตรฐานสากลของ
นานาชาตIแลEวหร0อไมOโดยการไมOใหEญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยง แตOควรพIจารณาใหEเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ
เปZนพ+1เล+Jยงหล�กเทOาน�Jน 

DOT: Patient-centered service

การร�กษาผDEปtวยว�ณโรคดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแลการร�บประทานยาตOอหนEา หร0อ การทNา DOT ตEอง
ต�Jงจ�ดม�OงหมายสNาค�ญเพ01อใหEผUOปWวยว�ณโรคไดOร�บประทานยาตMอหนOาเจOาหนOาท"#โดยความสะดวกท"#
ส
ด ผDEปtวยบางรายอาศ�ยอยDOใกลEก�บสถาน+อนาม�ยท+1ไมOใชOพ0Jนท+1ร�บผIดชอบผDEปtวย สOวนสถาน+อนาม�ยท+1
เปZนพ0Jนท+1ร�บผIดชอบจรIงของผDEปtวยอาจอยDOไกลมากกวOา บางรายเปZนระยะทางน�บสIบกIโลเมตร การ
ร�กษาดEวยวIธ+การทNา DOT จpงตEองยpดถ0อเอาผDEปtวยว�ณโรคเปZนศDนย�การของการร�กษา กลOาวค0อ ใหEผDE
ปtวยไปร�บประทานยาตOอหนEาท+1สถาน+อนาม�ยหร0อสถานบรIการดEานส�ขภาพท+1ผDEปtวยสะดวกมากท+1ส�ด
เจEาหนEาท+1สถาน+อนาม�ยบางทOานอาจม+ความคIดเห\นวOาถEาใหEการร�กษาผDEปtวยว�ณโรคนอกพ0Jนท+1อาจไมO
ไดEน�บเปZนผลงาน จpงปฏIเสธการทNา DOT ใหEแกOผDEปtวยว�ณโรคนอกพ0Jนท+1ไป กรณ+ท+1เกIดขpJนจรIงค0อม+ผDE
ปtวยว�ณโรครายหนp1งเม01อไดEร�บการวIนIจฉ�ยแลEว เจEาหนEาท+1คลIนIกว�ณโรคของโรงพยาบาลไดEแนะนNาใหEผDE
ปtวยไปร�บการทNา DOT ท+1สถาน+อนาม�ยใกลEบEานแตOมIใชOสถาน+อนาม�ยพ0Jนท+1ร�บผIดชอบของผDEปtวย แตO
เน01องจากเห\นวOาผDEปtวยนOาจะไดEร�บความสะดวกมากท+1ส�ด เพราะสถาน+อนาม�ยท+1เปZนพ0Jนท+1ร�บผIดชอบผDE
ปtวยต�JงอยDOไกลมากจากบEานผDEปtวย แลEวใหEผDEปtวยถ0อยาร�กษาว�ณโรคเปZนจNานวน 1 เด0อนไปท+1สถาน+
อนาม�ยด�งกลOาวในว�นร�OงขpJน ผDEปtวยจpงไปตIดตOอท+1สถาน+อนาม�ยใกลEบEานในว�นตOอมา แตOเจEาหนEาท+1สถาน+
อนาม�ยเห\นวOามIใชOเปZนผDEปtวยในพ0Jนท+1ร�บผIดชอบ จpงแนะนNาใหEผDEปtวยไปท+1สถาน+อนาม�ยพ0Jนท+1ร�บผIดชอบ
ของผDEปtวยซp1งอยDOไกลออกไปมาก ผDEปtวยจpงนNายาว�ณโรคไปตIดตOอท+1สถาน+อนาม�ยน�JนดEวยความง�นงง
แตOเม01อไปท+1สถาน+อนาม�ยใหมOแลEว เจEาหนEาท+1สถาน+อนาม�ยพ0Jนท+1ร�บผIดชอบน�Jน�Jน เห\นวOาผDEปtวยอยDOใกลE
สถาน+อนาม�ยแรกกวOา การไปร�บประทานยาท+1น�1นนOาจะสะดวกด+อยDOแลEว ก\แนะนNาใหEผDEปtวยกล�บไปตIด
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ตOอสถาน+อนาม�ยเดIมอ+ก ผDEปtวยจpงนNายาว�ณโรคลงจากสถาน+อนาม�ยและกล�บไปร�บประทานยาเองท+1
บEาน โดยกวOาท+1เจEาหนEาท+1คลIนIกว�ณโรคของโรงพยาบาลจะทราบก\ตOอเม01อถpงว�นน�ดเด0อนถ�ดมา ถEาผDE
ปtวยเกIดแพEยาว�ณโรคและลองร�บประทานยาเองหร0อไปตIดตOอโรงพยาบาลอ01น ก\เปร+ยบเสม0อนระบบ
ส�ขภาพในพ0Jนท+1อNาเภอมIไดEเขEามาม+สOวนร�บผIดชอบในการร�กษาผDEปtวยใหEม+ประสIทธIภาพมากท+1ส�ด
กรณ+เชOนน+JจpงไมOควรจะเกIดขpJนในประเทศไทยท+1ไดEร�บการยกยOองบOอยคร�Jงจากเวท+นานาชาตIวOาม+ระบบ
โครงสรEางสาธารณส�ขในประเทศท+1ด+ท+1ส�ดแหOงหนp1งในโลก การร�กษาผDEปtวยรายน+JจpงสมควรตEองไดEร�บ
การวางแผนการร�กษาท+1ด+จากเจEาหนEาท+1ท+1เก+1ยวขEองท�กระด�บ มIใชOตOางคนตOางแนะนNา ตOางผล�กความ
ร�บผIดชอบ จนผDEปtวยรDEสpกเสม0อนขาดท+1พp1งจากระบบส�ขภาพในพ0Jนท+1 หากระบบส�ขภาพด+จรIง ก\สมควร
ม+การประสานงานจากเจEาหนEาท+1คลIนIกว�ณโรคของโรงพยาบาลไปย�งสถาน+อนาม�ยท�Jงสองเพ01อใหEสถาน+
อนาม�ยพ0Jนท+1ร�บผIดชอบทราบวOาม+ผDEปtวยว�ณโรคในพ0Jนท+1 จะไดEเปZนประโยชน�ทางระบาดวIทยาและการ
ควบค�มโรค สOวนสถาน+อนาม�ยใกลEบEานผDEปtวยก\สมควรร�บผDEปtวยไวEทNา DOT และม+ใจเอ0Jอเฟ��อแกOผDEปtวย
ดEวย มIใชOคIดถpงแตOผลงานต�วเลขอยOางเด+ยว โดยมองขEามสI1งท+1เปZนจรIงวOาสมควรตEองปฏIบ�ตIอยOางไร
การร�กษาผDEปtวยว�ณโรคดEวยการทNา DOT จpงตEองยpดถ0อเอาผDEปtวยว�ณโรคเปZนศDนย�กลาง เพ01อใหEผDEปtวย
ไดEร�บความสะดวกท+1ส�ดในการร�บประทานยาตOอหนEา อ�นจะทNาใหEเกIดผลการร�กษาท+1ม+ประสIทธIภาพ
มากท+1ส�ดน�1นเอง 

DOT: ความพCงพอใจของผ��ให�และผ��ร�บบร6การ

ถEาเจEาหนEาท+1ทOานใดเคยเปZนพ+1เล+JยงดDแลผDEปtวยว�ณโรคร�บประทานยาตOอหนEาจนไดEร�บการร�กษา
หายไปแลEวอยOางนEอย 1-2 รายขpJนไป เจEาหนEาท+1ท+1เปZนพ+1เล+JยงเชOนน+Jก\ม�กจะรDEสpกพpงพอใจในหนEาท+1ของ
ตนเอง ความคIดเห\นสOวนต�วคIดวOาการทNาหนEาท+1ของเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพท+1เปZนพ+1เล+ Jยงหร0อไดEทNา
DOT จรIงๆ น�Jน ไดEทNาหนEาท+1ท+1ยI1งใหญO เพราะเจEาหนEาท+1ไดEม+ความเพ+ยรพยายามในการดDแลดEวยม0อ
ของเขาท+1หยIบยาใหEผDEปtวยร�บประทานตOอหนEา และเห\นไดEดEวยตาของต�วเองวOาผDEปtวยม+อาการด+ขpJน
อยOางไรตามลNาด�บและไดEร�บการร�กษาหายในท+1ส�ด เจOาหนOาท"#สMวนใหญMท"#ไดOท�า DOT ดOวยตนเองจYง
ม"ความภาคภUมDใจและพYงพอใจตMอบรDการท"#เขาไดOม"สMวนชMวยเหลCออยMางจรDงจ�งแกMผUOปWวยว�ณ
โรค และสามารถชMวยป�องก�นอ�นตรายใหOช
มชนของเขาไดOดOวย
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สOวนผDEปtวยว�ณโรคท+1มาร�บบรIการ DOT ท+1สถานบรIการดEานส�ขภาพ ม�กจะเกIดความพpงพอใจ
เน01องจาก เม01อมาร�บประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1 เจEาหนEาท+1ก\จะถามไถOถpงอาการตOางๆ วOาด+ขpJนหร0อ
ไมO ม+อาการขEางเค+ยงจากยาหร0อไมO ร�บประทานอาหารไดEหร0อไมO ผUOปWวยจะรUOสYกวMาม"คนคอยหMวงใย
เอาใจใสMเขาอยMางจรDงจ�ง ท�าใหOผUOปWวยม"ความพYงพอใจ และตOองการมาร�บประทานยาตDดตMอก�น
ครบก�าหนดจนไดOร�บการร�กษาหายในท"#ส
ด ผDEปtวยบางรายจpงกลOาววOา หากไมOม+เจEาหนEาท+1ดDแลเอา
ใจใสOและคอยใหEกNาล�งใจ เขาคงจะเลIกร�บประทานยากOอนครบกNาหนดไปนานแลEว 

การทNา DOT จpงสามารถสรEางความพpพpงพอใจใหEท�JงผDEใหEและผDEร�บบรIการ น�บเปZนเร01องมห�ศจรรย�
อยOางหนp1ง

DOT: ว�ฒนธรรมใหม
ของช�มชน 

เม01อทNา DOT อยOางจรIงจ�งโดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพไปส�กระยะหนp1ง จะพบวOา ผDEปtวยว�ณโรคสOวน
ใหญOท+1วIนIจฉ�ยใหมO จะยอมร�บการเดDนทางมาท�า DOT ท"#สถานบรDการดOานส
ขภาพโดยม"การ
เงC#อนไขตMอรองลดลงอยMางมาก บOงถpง การยอมร�บหร0อร�บรDEของช�มชนวOา การร�บประทานยาตOอหนEา
เจEาหนEาท+1เปZนเร01องปกตIของการร�กษาว�ณโรคใหEหายขาด เน01องจาก ม"ต�วอยMางของการร�กษาท"#ม"
ประสDทธDภาพเกDดขYTนในช
มชนเอง ผDEปtวยว�ณโรคท+1ร�บบรIการ DOT ท+1สถานบรIการและไดEร�บการ
ร�กษาหายไปแลEว จะเปZนตEนแบบของการร�กษาโดยการทNา DOT และอาจชOวยช�กจDงโนEมนEาวใหEผDEปtวย
ว�ณโรครายอ01นๆ ยอมร�บบรIการ DOT ดEวย ด�งน�Jน หากเคร0อขOายอNาเภอใดท+1ทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1
ดEานส�ขภาพอยOางจรIงจ�ง ก\จะเกIดการร�บรDEและตระหน�กของช�มชนโดยอ�ตโนม�ตI และเกIดเปZนว�ฒน
ธรรมใหมMของช
มชนดOานการร�กษาว�ณโรคดOวยการท�า DOT ขpJนมาไดE แตOหากทNา DOT โดยญาตI
ผDEปtวย ก\จะไมOม+โอกาสเกIดว�ฒนธรรมเชOนน+JขpJนมา ว�ฒนธรรมช�มชนเชOนน+J น�บเปZนพ�ฒนาการอยOาง
หนp1งของการทNา DOT ท+1จะเกIดขpJนจากการดDแลการร�บประทานยาตOอหนEาโดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพ
น�1นเอง น�บเปZนความมห�ศจรรย�อ+กอยOางหนp1งของ DOT
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DOT โดยเจOาหนOาท"#ดOานส
ขภาพในประเทศไทย...จ�าเปBนตOองท�าและท�าไดOหรCอไมM

ประสบการณ�ตรงการทNา DOT ท+1ศDนย�ว�ณโรคเขต 11 นครศร+ธรรมราช (ปmจจ�บ�น ค0อ งานว�ณโรค
กล�Oมโรคเอดส� ว�ณโรค โรคตIดตOอทางเพศส�มพ�นธ�และโรคเร0Jอน สNาน�กงานปPองก�นควบค�มโรคท+1 11
จ�งหว�ดนครศร+ธรรมราช กรมควบค�มโรค กระทรวงสาธารณส�ข) โดยการดDแลการร�บประทานยาตOอ
หนEาโดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพเปZนพ+1เล+ JยงทNาไดEถpงประมาณรEอยละ 90 ของผDEปtวยว�ณโรครายใหมO
เสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน�ท�Jงหมด ประสบการณ�ท+1ไดE พบวOา การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEาน
ส�ขภาพ จะเกIดขpJนไดEหร0อไมO ขpJนก�บป`จจ�ยส�าค�ญท"#ส
ด คCอ ความเขOาใจของเจOาหนOาท"#ดOานส
ขภาพ
เองวMาท�าไมตOองท�า DOT หากเจEาหนEาท+1เขEาใจ แมEผDEปtวยท+1อยD OหOางไกลออกไป ก\ย�งไดEร�บบรIการ
DOT โดยเจEาหนEาท+1 แตOหากเจEาหนEาท+1ไมOเขEาใจ แมEบEานผDEปtวยอยDOหนEาสถานบรIการ ผDEปtวยก\ไมOม+
โอกาสไดEร�บบรIการ DOT ท+1ถ0อวOาเปZนมาตรฐานการดDแลร�กษาสNาหร�บผDEปtวยว�ณโรค ด�งน�Jน DOT โดย
เจOาหนOาท"#ดOานส
ขภาพน�Tน “ท�าไดO” หากเจOาหนOาท"#เขOาใจวMาท�าไมตOองท�า DOT และ “ตOองท�า”
หากเราตOองการจะควบค
มว�ณโรคใหOไดO เพราะย�งไมOม+กลวIธ+อ01นใดท+1จะควบค�มว�ณโรคไดE

สร
ป

การควบค�มว�ณโรคใหEสNาเร\จ จNาเปZนตEองอาศ�ยหล�กการท+1ถDกตEองและช�ดเจน ผDEปtวยเสมหะพบ
เช0JอดEวยกลEองจ�ลทรรศน�เปZนกล�OมผDEปtวยท+1สNาค�ญท+1ส�ดในการควบค�มว�ณโรค การทNา DOT ตEองทNาอยOาง
จรIงจ�งเพ01อปPองก�นการด0Jอยาไรแฟมป�ซIนซp1งถ0อวOาเปZนยาท+1ด+ท+1ส�ดสNาหร�บร�กษาว�ณโรค เจEาหนEาท+1ดEาน
ส�ขภาพตEองทNาเขEาใจวOา ระบบส�ขภาพและเจEาหนEาท+1เองท+1ตEองร�บผIดชอบตOอการร�กษาหายของผDEปtวย
ว�ณโรค การบรIหารจ�ดการยาว�ณโรคโดยการจ�ดหายาโดยองค�กรเด+ยวก\ม+สOวนสNาค�ญท+1จะทNาใหEควบ
ค�มว�ณโรคประสบผลสNาเร\จ หากทNา DOT อยOางจรIงจ�งจะทNาใหEเกIดความมห�ศจรรย�บางอยOาง ไดEแกO
เกIดความพpงพอใจของผDEใหEและผDEร�บบรIการ และเกIดเปZนว�ฒนธรรมใหมOของช�มชนดEานการร�กษาผDE
ปtวยดEวย DOT ไดE การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานส�ขภาพเปZนผDEกNาก�บดDแลการร�บประทานยาตOอ
หนEาเปZนสI1งท+1 “ทNาไดE” ในประเทศไทยและเปZนสI1งท+1 “ตEองทNา” หากเราตEองการควบค�มว�ณโรคใหEไดEผล
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ผUOเข"ยน

ช01อ-สก�ล นายพ�นธ�ช�ย  ร�ตนส�วรรณ
ตNาแหนOง นายแพทย� 9 วช ดEานเวชกรรมปPองก�น
ส�งก�ด กล�Oมโรคเอดส� ว�ณโรค โรคตIดตOอทางเพศส�มพ�นธ�และโรคเร0Jอน

สNาน�กงานปPองก�นควบค�มโรคท+1 11 จ�งหว�ดนครศร+ธรรมราช
กรมควบค�มโรค กระทรวงสาธารณส�ข

การศpกษา ประถมศpกษา โรงเร+ยนชDศIลป�วIทยา และโรงเร+ยนศร+ธรรมราชศpกษา จ.นครศร+ธรรมราช
ม�ธยมศpกษา โรงเร+ยนเบญจมราชDทIศ จ.นครศร+ธรรมราช
แพทยศาสตรบ�ณฑIต มหาวIทยาล�ยสงขลานครIนทร� (พ.ศ. 2533)
สาธารณส�ขศาสตรบ�ณฑIต (บรIหารสาธารณส�ข) มหาวIทยาล�ยส�โขท�ยธรรมาธIราช (พ.ศ. 2535)
อน�ม�ตIบ�ตรสาขาเวชศาสตร�ปPองก�น แขนงสาธารณส�ข แพทยสภา (พ.ศ. 2540)
สาธารณส�ขศาสตรบ�ณฑIต (สาธารณส�ขศาสตร�) มหาวIทยาล�ยส�โขท�ยธรรมาธIราช (พ.ศ. 2542)
วIทยาศาสตรมหาบ�ณฑIต (ระบาดวIทยา) มหาวIทยาล�ยสงขลานครIนทร� (พ.ศ. 2546)

การศpกษาดDงาน พ.ศ. 2538 หล�กสDตร Tuberculosis Control II (4 เด0อน) ณ ประเทศญ+1ป�tน
พ.ศ. 2545 หล�กสDตร Tuberculosis Control (3 ส�ปดาห�) ณ ประเทศเกาหล+ใตE

การทNางาน พ.ศ. 2533 – 2535 นายแพทย� 4 โรงพยาบาลปะนาเระ (10 เต+ยง) จ.ปmตตาน+ 
พ.ศ. 2535 – 2536 นายแพทย� 5 โรงพยาบาลรOอนพIบDลย� (30 เต+ยง) จ.นครศร+ธรรมราช
พ.ศ. 2537 – 2545 นายแพทย� 6, นายแพทย� 7 วช และนายแพทย� 8 วช 
                        ร�กษาการผDEอNานวยการศDนย�ว�ณโรคเขต 11 นครศร+ธรรมราช
พ.ศ. 2546 ถpงปmจจ�บ�น นายแพทย� 9 วช สNาน�กงานปPองก�นควบค�มโรคท+1 11 จ.นครศร+ธรรมราช
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