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บันได 5 ขั้นสู่ความส�าเร็จในการท�า DOT 
ระดับอ�าเภอให้มีคุณภาพและยั่งยืน

พันธ์ชัย  รัตนสุวรรณ  พ.บ., วท.ม. (ระบาดวิทยา)

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บทความพิเศษ
Special Article

 ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาวัณโรค
สูงอยู่ในปัจจุบัน1 การดูแลให้ผู้ป่วยวัณโรครับประทานยา
อย่างต่อเนื่อง จนครบระยะเวลาของการรักษาจึงยังคงเป็น
ความท้าทายส�าคัญที่สุดของเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ การท�า 
DOT (Directly-Observed Treatment) หรือการสังเกตการ
รบัประทานยาต่อหน้าพีเ่ลีย้ง ไม่เพยีงจะสามารถท�าให้มัน่ใจ
ได้ว่าผูป่้วยวณัโรคได้รบัประทานยาอย่างถกูต้อง จนครบตาม
ระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดอืน ในแนวทางการรกัษาปัจจบุนัจน
มีโอกาสจะหายขาดได้สูง แต่ยังจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
เชื้อวัณโรคดื้อยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื้อต่อยาไรแฟมปิ
ซิน ซึ่งถือว่าเป็นยาหลักในสูตรยารักษาวัณโรคระยะสั้น  แต่
การท�า DOT ก็จ�าเป็นต้องอาศัย “ความเข้าใจ” ทั้ง “หลัก
การ” และ “กระบวนการ”  เพื่อให้การท�า DOT เป็นไปอย่าง
มคีณุภาพ2  หลกัการทีส่�าคญัซึง่ต้องท�าความเข้าใจคอื ท�าไม
ต้องรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วย DOT3  และอีกประเด็นที่ส�าคัญ 
คือ มีข้อแนะน�าและผนวกกับประสบการณ์อย่างชัดเจนว่า 
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ไม่ควรท�า  DOT โดยญาติผู้ป่วย4-8  แต่ควรเน้นให้เจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพเป็นพี่
 เล้ียงหลักในการท�า DOT และอาจมอบหมายให้
ผู้อื่นในชุมชนซึ่งไม่ใช่ญาติผู้ป่วย ท�า DOT แทนได้ ใน
กรณีที่จ�าเป็นจริงๆ เท่านั้น9    หากสามารถเข้าใจในหลัก
การเหล่านี้แล้ว การลงมือท�าตามกระบวนการขั้นตอน 
ในบทความนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยาก  อนึ่ง การด�าเนินการรักษา
ผู้ป่วยวัณโรคด้วย DOT จ�าเป็นต้องสร้างเครือข่ายในระดับ
อ�าเภอ ที่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจาก “อ�าเภอ” เป็น “หน่วย
ของการควบคมุวณัโรค”10 ซึง่สามารถให้การวนิจิฉยั และการ
รักษาวัณโรคได้  โรงพยาบาลต่างๆ  จึงจ�าเป็นต้องมีเครือ
ข่ายในระดบัหน่วยบรกิารปฐมภมู ิทีส่ามารถให้บรกิาร DOT 
อย่างมีคุณภาพ  ในบทความนี้จึงใช้ค�าว่า “อ�าเภอ” ในความ
หมายของโรงพยาบาล ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง โดยร่วมมือ
กบัเครอืข่ายบรกิารปฐมภมูใินการท�า DOT จากประสบการณ์
ตรงพบว่า  กระบวนการท�า DOT ในระดับอ�าเภอที่มีความ

ภาพ  บันได 5 ขั้นในการท�า DOT* ในระดับอ�าเภอ
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ั ชั   รัต สวรรณ 

ส�าเร็จอย่างมีคุณภาพและมีความยั่งยืน สามารถท�าให้เกิด
ขึ้นในทางปฏิบัติอย่างมีล�าดับขั้นตอนเปรียบได้กับบันได  
5 ขั้น ดังนี้

บันไดขั้นที่หนึง่  1 อ�าเภอ 1 DOT (โดยเจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพ) 
 บันไดขั้นที่หนึ่งในการท�า DOT  มีความส�าคัญและ
จ�าเป็นอย่างยิ่ง เพราะการท�า DOT โดยเจ้าหน้าที่ด้าน
สุขภาพ ต้องมีการเริ่มต้นเสมอ  กล่าวคือ ต้องท�า DOT ให้
ผูป่้วยวณัโรครายทีห่นึง่ของอ�าเภอให้ได้กอ่น  จึงจะสามารถ
ท�า DOT ใหผู้ป้ว่ยรายทีส่อง และรายตอ่ๆ ไปได้ หากเปรียบ
เทียบกับการท�า DOT โดยญาติผู้ป่วย  จะพบว่าการท�า 
DOT โดยญาติผู้ป่วยจะมีความยุ่งยากล�าบากน้อยกว่า  และ
สามารถเริม่ต้นท�าได้กบัผูป่้วยหลายๆ ราย  ตัง้แต่ระยะแรกๆ  
ในการท�า DOT ของอ�าเภอ  แต่การท�า DOT โดยญาตผิูป่้วย
มักไม่ได้ท�า DOT จริง เพราะญาติผู้ป่วยจะมีความผูกพัน 
ด้านอารมณ์อย่างมาก (strong emotional ties) กับผู้ป่วย3   
และยังไม่มีความยั่งยืนในการด�าเนินงาน  เพราะญาติผู้ป่วย
แต่ละรายที่จะเป็นพี่เลี้ยงก็เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ  โดยทั่วไป
แล้ว การท�า DOT ให้ได้ผลจึงต้องการความเข้าใจในการ
ปฏิบัต9ิ หากท�า DOT ไปหลายๆ ราย  พี่เลี้ยงคนนั้นๆ ก็จะ
ยิ่งมีประสบการณ์ และความเข้าใจว่าจะท�า DOT อย่างไร
ให้ประสบความส�าเร็จให้ได้  การท�า DOT รายแรกโดย 
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเอง จึงนับได้ว่ายากที่สุดส�าหรับตัว
เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ และทีมเครือข่ายสุขภาพของอ�าเภอ  
แต่หากท�าในรายแรกได้แล้ว ก็จะท�าในรายต่อๆ มาได ้
ง่ายขึ้น  และจะยิ่งง่ายขึ้นไปอีกเมื่อท�าไปหลายๆ รายของ
อ�าเภอ  จนเมื่อขึ้นถึงบันไดขั้นที่สี่ และห้า ก็จะรู ้สึกว่า  
DOT เป็นสิ่งง่ายไปเลย  เปรียบเสมือนกับการหัดเดินก้าว
แรกในชีวิตของเด็กนับว่ายากที่สุด แต่หากเด็กเดินก้าว 
ที่หนึ่งได้เองอย่างมั่นคง การเดินในก้าวที่สองก็จะง่ายขึ้น   
ต่อจากนั้นก็จะเดินในก้าวต่อๆ ไปตามธรรมชาติ จนว่ิงได้
ในที่สุด  การท�า DOT รายแรกของอ�าเภอ จะสะท้อนถึง 
“ความเข้าใจ” และ “ความพร้อม” ของทีมงานโรงพยาบาล
และเครือข่ายบริการสุขภาพของอ�าเภอ ว่าเข้าใจและพร้อม
แค่ไหน  หากไม่มคีวามเข้าใจและไม่พร้อม การท�า DOT ราย

แรกโดยเจ้าหน้าที่ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย  แต่เมื่อไรที่
สามารถท�าได้รายแรก  กส็ะท้อนว่าทมีงานเข้าใจและมคีวาม
พร้อมอย่างมาก นอกจากนี้ ในการท�า DOT โดยเจ้าหน้าที่
ด้านสุขภาพ จะพบว่า ผู้ป่วยวัณโรคที่ได้รับการท�า DOT จะ
เป็นผู้สอนให้เจ้าหน้าที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้งว่าท�าไม
ต้องท�า DOT ให้ผู้ป่วยวัณโรค  โดยอาจกล่าวได้ว่าผู้ป่วย
วัณโรคจะเป็น “ครู” สอนให้เข้าใจว่า มีความจ�าเป็นอย่างไร
ที่ต้องท�า DOT นั่นเอง  เนื่องจากการรับประทานยาวัณโรค
ให้ถกูต้องจนครบก�าหนด จะมปัีญหาและข้อจ�ากดัมากมายที่
ต้องจดัการ เจ้าหน้าทีจ่ะได้เรยีนรูไ้ปได้ด้วยตนเอง พร้อมกบั
สั่งสมประสบการณ์เหล่านั้น ไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยวัณโรค
รายต่อๆ ไปได้  อย่างไรก็ตาม การท�า DOT ให้ผู้ป่วยราย
แรกของอ�าเภอได้ จ�าเป็นต้องอาศัย “เทคนิคการเจรจาต่อ
รอง”11 ทีด่ขีองเจ้าหน้าทีก่บัผูป่้วย  ซึง่สามารถท�าความเข้าใจ
และฝึกฝนได้  นอกจากนี้ อาจจ�าเป็นต้องมีการช่วยเหลือ
ด้านสังคมสงเคราะห์ตามความจ�าเป็นจริงๆ ส�าหรับผู้ป่วยที่
ยากจนด้วย2   มิฉะนั้น อาจไม่สามารถท�า DOT ในรายแรก 
หรือรวมถึงในรายต่อๆ ไปด้วย  ในทางปฏิบัติการท�า DOT  
รายแรกโดยเจ้าหน้าทีค่วรเริม่ทีโ่รงพยาบาลก่อนทีเ่ครอืข่าย 
บริการปฐมภูมิ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคของโรง-
พยาบาลมีประสบการณ์ตรงก่อน  แล้วค่อยขยายไปที่เครือ
ข่ายต่อไป  อย่างไรก็ตาม อาจเริ่มที่เครือข่ายบริการปฐมภูมิ
ก่อนก็ได้  แต่เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรคของโรงพยาบาลก็ต้อง
พยายามหาโอกาสท�า DOT เองด้วย เพื่อเป็นประสบการณ์
ในการสร้างความเข้าใจให้ตนเองว่า  ท�าไมต้องท�า DOT ให้
ผู้ป่วยวัณโรค

บันไดขั้นที่สอง  1 หน่วยบริการปฐมภูมิ 1  DOT 
(โดยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ)
 เมื่อผ่านขั้นตอนบันไดขั้นแรกซึ่งยากที่สุดไปแล้ว  
การท�า DOT ในทุกสถานบริการระดับหน่วยบริการปฐม
ภูมิ หรือโดยทั่วไปจะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  
(รพ.สต.) ก็เป็นความท้าทายในขั้นตอนถัดมาของทีมงาน
เครือข่ายอ�าเภอ การมีประสบการณ์ท�า DOT โดยตรง 
เท่านั้น ที่จะท�าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าท�าไมต้อง
ท�า DOT ดังนั้นเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ที่ประจ�าหน่วย
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บริการปฐมภูมิทุกแห่ง จึงควรมีประสบการณ์นี้ แต่ในทาง
ปฏบิตัจิรงิแล้วทกุๆ คนในหน่วยปฐมภมูคิวรมปีระสบการณ์
นี้ด้วย เพื่อให้การท�า DOT เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กลไก
ส�าคัญที่จะท�าให้ DOT เกิดขึ้นในสถานบริการด้านสุขภาพ
ทุกแห่งในเครือข่ายอ�าเภอก็คือ  การมีเวทีระดับอ�าเภอใน
การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์เพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  จากการท�า DOT โดยประสบการณ์ส่วนตวัมีข้อเสนอ
แนะว่า ควรท�าเวที DOTS meeting  (หรืออาจเรียกว่า TB 
war room) ในระดับอ�าเภออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ 
โรงพยาบาลควรออกสุ่มเยี่ยมนิเทศงานเฉพาะกิจที่ระดับ
หน่วยบริการปฐมภูมิ  อย่างน้อยเดือนละ 1-2 แห่ง และอาจ
รวมถงึการเยีย่มบ้านผูป่้วยวัณโรคในคราวทีสุ่ม่นเิทศงานนัน้
ด้วย  หากท�าได้ทั้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสุ่มนิเทศ
งานอย่างสม�า่เสมอ  กจ็ะท�าให้บนัไดขัน้ทีส่องนีส้�าเรจ็ได้ง่าย
ขึน้ ในบนัไดขัน้ทีส่องนี ้ควรรวมถงึหน่วยงานระดบัส�านกังาน
สาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) ด้วย  ที่ควรหาโอกาสท�า DOT 
ให้ผู้ป่วยที่อยู่ใกล้ สสอ. ด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย
วัณโรคที่สะดวกมารับบริการ DOT ที่ สสอ. และยังท�าให้เจ้า
หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบงานวณัโรคของ สสอ. จะได้มปีระสบการณ์
ตรงไว้แนะน�าการท�า DOT แก่หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือ
ข่ายต่อไป  นอกจากนี้หากเจ้าหน้าท่ีในหน่วยบริการปฐม
ภูมิทุกแห่งมีประสบการณ์ตรงในการท�า DOT แล้ว เมื่อ 
มีความจ�าเป็นจริงๆ ที่ต้องมอบหมายหน้าที่ในการท�า DOT 
ให้แก่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ�าหมูบ้่าน (อสม.)  หรอืผูน้�า
ชุมชนอื่นๆ  เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถมอบหมายหน้าที่การท�า 
DOT ให้ อสม. หรือคนอื่นๆ ให้ท�า DOT ได้อย่างมีคุณภาพ

บันไดข้ันที่สาม การท�า DOT ให้ผู้ป่วยวัณโรค 
ทุกราย
 บันไดขั้นนี้เป็นขั้นตอนของการขยายการท�า DOT 
ที่มีคุณภาพ  โดยเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพเป็นหลักให้กับ 
ผูป่้วยวณัโรคทกุรายในเครอืข่ายอ�าเภอ ยกเว้นกรณทีีจ่�าเป็น
จริงๆ เท่านั้น ที่อาจมอบหมายให้ผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ญาติผู้ป่วย
ช่วยท�า DOT ได้9  ในบันไดขั้นนี้ ยังมีความจ�าเป็นต้องมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการท�า DOT และการ
สุม่นเิทศงานเฉพาะกจิ เหมอืนบนัไดขัน้ทีส่อง เพือ่ให้การท�า 

DOT มีคุณภาพ และยั่งยืนนั่นเอง  หากสามารถผ่านบันได
ขั้นท่ีสองมาได้  บันไดขั้นที่สามก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากในการ
ด�าเนินการให้ส�าเร็จ  สิ่งส�าคัญที่นอกจากจะต้องท�า DOT 
ให้กับผู้ป่วยวัณโรคทุกรายของอ�าเภอก็คือ เจ้าหน้าที่ด้าน
สขุภาพทกุคน ควรมปีระสบการณ์การท�า DOT ให้กบัผูป่้วย
ด้วย เพื่อให้สามารถท�างานทดแทนกันได้  และจะเป็นการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการท�า DOT เพื่อรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้
หายขาดได้อย่างแท้จริง

บันได้ขั้นที่สี่  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และ 
ผู้ป่วยต่อการท�า DOT
 บันไดขั้นที่สี่นี้จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหากได้
ด�าเนินการในบันได้ขั้นที่หนึ่งถึงสามอย่างจริงจัง และจะ
เกิดต่อเนื่องกันไปถึงบันไดขั้นที่ห้า ที่ DOT จะกลายเป็น 
“วัฒนธรรมชุมชน” ในบันไดขั้นที่สี่นี้จะพบว่าความพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นทั้งกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ DOT และฝ่าย 
ผู้ป่วยวัณโรค อันเป็นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อ  หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็น “มหัศจรรย์แห่ง DOT”2  ที่ในช่วงแรกๆ ของการ
ท�า DOT โดยเจ้าหน้าที่ เป็นเรื่องยุ่งยากล�าบากมาก ผู้ป่วย
ก็มีเหตุผลสารพัดที่ไม่ประสงค์จะมารับบริการ DOT ได้แก่ 
ไม่มเีวลา ไม่มใีครว่างพามาทีส่ถานบรกิาร บ้านอยูไ่กล  หรอื
ต้องท�างาน  ส่วนเจ้าหน้าทีก่จ็ะมเีหตผุลสารพดัทีไ่ม่ประสงค์
ท�า DOT ด้วยตนเอง  เช่นเดียวกัน ได้แก่  มีภารกิจงานมาก
หลายด้าน  ไม่ได้รักษาผู้ป่วยวัณโรคอย่างเดียว  จ�านวน 
เจ้าหน้าทีม่น้ีอย  แตเ่มือ่ได้ท�า DOT โดยเป็นพีเ่ลีย้งสงัเกตดู 
ผูป่้วยรบัประทานยาต่อหน้าเจ้าหน้าทีท่กุๆ วนั ผู้ป่วยวณัโรค
ส่วนใหญ่กลับรู้สึกพึงพอใจต่อบริการ DOT และมีความ
ต้องการมารับประทานยาต่อหน้าทุกวันจนกว่าจะครบการ
รักษา ผู้ป่วยบางรายแม้มีฝนตก น�้าท่วมก็จะมารับบริการ 
DOT ในบางรายทีเ่จ้าหน้าทีจ่ะให้ยาไปรบัประทานเองทีบ้่าน  
ในการรกัษาระยะต่อเนือ่งในช่วงหลงัของการรกัษากไ็ม่ยอม  
ผูป่้วยรายหนึง่ถงึกบับอกว่าเดมิเคยมองโรงพยาบาลว่าเป็น
โรงฆ่าสัตว์  แต่เมื่อมารับบริการ DOT ทุกวันก็ท�าให้มอง
ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลเปลี่ยนไป  เนื่องจากเจ้าหน้าที่
เอาใจใส่ดีมากทุกวัน ท�าให้รู้สึกประทับใจโรงพยาบาล  เมื่อ 
มีกิจการงานใดของโรงพยาบาลที่ตนเองจะช่วยเหลือได้ 
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ก็ยินดีช่วยอย่างเต็มที่  การท�า DOT ที่สถานบริการ จึง
ต่างจากการรับประทานยาเองที่บ้าน  ซึ่งไม่มีใครดูแลให ้
ค�าแนะน�าเรื่องอาการข้างเคียง และเอาใจใส่ดูแลเหมือนการ
รับประทานยาที่สถานบริการ  ส่วนด้านเจ้าหน้าที่จากเดิมที่
ไม่อยากท�า DOT  แต่เมื่อได้ลงมือท�า DOT เอง กลับมีความ
เข้าใจว่าท�าไมต้องท�า DOT  โดยรับทราบว่าผู้ป่วยมีความ 
ยุง่ยากในการรบัประทานยาวณัโรคอย่างไร  ทัง้ยงัได้มโีอกาส
ให้ค�าแนะน�า ดแูลแก้ไขอาการข้างเคียง ด้วยตวัเจ้าหน้าทีเ่อง  
โดยเฉพาะอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง (minor side effects) 
ให้กับผู้ป่วยจนผู้ป่วยสามารถรับประทานยาต่อเนื่องได้ จน
ครบการรกัษา  และได้มส่ีวนช่วยดแูลผูป่้วยด้วยตนเองทกุๆ 
วันจนผู้ป่วยหายขาด และไม่เกิดเชื้อวัณโรคดื้อยา นับว่า
เป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ผู้ท�า DOT เจ้าหน้าที่บาง
คนดีใจ และภาคภูมิใจที่เห็นผู้ป่วยมีน�้าหนักตัวข้ึนกว่าสิบ
กโิลกรมั จงึเกดิความพงึพอใจในการให้บริการ DOT และรูส้กึ
เต็มใจที่จะท�า DOT ให้ผู้ป่วยวัณโรครายต่อๆ ไปด้วย  หาก
เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ตรงเช่นนี้แล้ว  เมื่อมีผู้ป่วยวัณโรค
ที่จ�าเป็นจริงๆ ต้องให้ อสม. หรือผู้น�าชุมชนดูแลท�า DOT 
แทนเจ้าหน้าที่  ก็เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นๆ จะเข้าไปคอย
ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ DOT ได้เกิด
ขึ้นอย่างจริงจัง เหมือนอย่างที่ตนได้ท�าเอง  หากเจ้าหน้าที่
ทุกๆ คนที่รับผิดชอบงานวัณโรคในโรงพยาบาลและเครือ
ข่ายบริการปฐมภูมิ  มีประสบการณ์ตรงในการท�า DOT ก็
จะมีความพึงพอใจและจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ป่วย
วัณโรคทุกรายด้วย  จนสามารถเกิดบันไดขั้นที่ห้าต่อไปได้

บันไดขั้นที่ห้า DOT เป็น “วัฒนธรรมชุมชน”
 บันไดขั้นที่ห้าสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อผ่านบันไดขั้นที่
สี่แล้วระยะหนึ่ง ถ้านับจากบันไดขั้นที่หนึ่งก็อาจเป็นหนึ่ง
หรือสองปี หรือนานกว่านั้น แต่หากได้มีการท�า DOT อย่าง
จรงิจงัแล้ว วฒันธรรมชุมชนเรือ่ง DOT กเ็กดิขึน้ได้จรงิ  และ
เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีความยั่งยืนในการด�าเนินงานของพื้นที่
นั้นๆ เอง จากประสบการณ์ได้พบว่า หลายอ�าเภอมีผู้ป่วย
วัณโรคที่ได้รับการรักษาหายขาดแล้วมีจิตอาสามาช่วยงาน
บรกิารของโรงพยาบาล หรอืมาช่วยงาน  DOT เพือ่ให้ผู้ป่วย
วัณโรครายต่อๆ ไปรับบริการ DOT ได้ง่ายขึ้น เมื่อทีมงาน

ด้านสุขภาพจากนอกพื้นที่มาศึกษาดูงาน DOT  ผู้ป่วยที่ได้
รับการรักษาหายขาดแล้วก็ยินดีเข้ามามีส่วนร่วมให้ข้อมูล
ด้วยความภาคภูมิใจว่า  ท�าไมตนเองต้องมารับประทานยา
ที่สถานบริการทุกวัน นอกจากนี้ ยังพบว่า การท�า DOT ใน
บนัไดขัน้ทีห้่านีแ้ทบไม่ต้องอาศยัการเจรจาต่อรองกบัผูป่้วย
วณัโรคให้มารบัประทานยาต่อหน้าเจ้าหน้าที ่ทีส่ถานบรกิาร
อกี เนือ่งจากคนในชมุชนส่วนใหญ่จะได้รบัทราบว่า หากป่วย
เป็นวัณโรคต้องมีความจ�าเป็นที่จะไปสถานบริการทุกวัน  
เพื่อรับประทานยากับเจ้าหน้าที่  ซึ่งจะช่วยให้หายขาดได้
จรงิ ผูป่้วยทราบดว่ีาไม่จ�าเป็นต้องไปรบับรกิารท่ีโรงพยาบาล 
ขนาดใหญ่ซ่ึงอยูห่่างไกลอกีต่อไป  แต่การรบับรกิารท่ีหน่วย
บริการปฐมภูมิใกล้บ้านจะเป็นการช่วยให้หายขาดจาก
วัณโรคได้จริง เมื่อคนในชุมชนเร่ิมรับรู้ และเข้าใจว่าหาก
ใครป่วยเป็นวณัโรคทกุรายมคีวามจ�าเป็นต้องไปรบัประทาน
ยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทุกวัน จนกว่าจะหายขาด ก็บ่งบอกได้
ว่าการท�า DOT ได้ฝังรากลึกอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืนจนนับ
ได้ว่าได้กลายเป็น “วัฒนธรรมชุมชน” ไปแล้วนั่นเอง

สรุป
 การท�า DOT ให้ผูป่้วยวณัโรคโดยการเน้นให้เจ้าหน้าที่
ได้มโีอกาสเรยีนรูป้ระสบการณ์ด้วยตนเอง จะท�าให้เกดิความ
พึงพอใจทั้งต่อเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยวัณโรค จนสามารถเกิด
เป็น “วัฒนธรรมชุมชน” ที่มีความยั่งยืนได้

เอกสารอ้างอิง
1. World Health Organization. Global Tuberculosis  

Report 2014. Printed in France. WHO/HTM/
TB/2014.08.

2.  พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. หลักการควบคุมวัณโรค ประสบ-
การณ์ 10 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 1. ส�านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:  
โรงพิมพ์เม็ดทราย; 2547.

3.  Centers for Disease Control and Prevention, 
USA. Improving patient adherence to tuberculosis 
treatment. Revised 1994. Atlanta: Centers for 
Disease Control and Prevention; 1994.



ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2557

71

4.  พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. ท�าไมต้องรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ด้วย DOT?. วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก 2544; 22:  
195-8.  

5.  พนัธ์ชยั รตันสวุรรณ, ชลดา ยวนแหล, ผกาวลัย์ แดหวา. 
การด�าเนินงาน DOT (Directly-Observed Treatment) 
โดยมอบหมายการเป็นพี่เลี้ยงให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ: 
รูปแบบของศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช 
ปีงบประมาณ 2542-2543. สงขลานครินทร์เวชสาร  
2545; 20:69-78.

6.  World Health Organization. Treatment of Tuber-
culosis: Guidelines for National Programmes. 3rd 
Edition. Biella: Jotto Associati s.a.s.-Biella-Italy; 
2003. WHO/CDS/TB/2003.313. 

7.  World Health Organization. Tuberculosis Handbook. 
1998. WHO/TB/98.253.

8.  Rattanasuwan P, Yuanlae C, Daewa P, Imduang 
K. 12-Year Treatment Outcomes of Tuberculosis 
Patients: A Full-Scale Non-Family DOT Model in 
Thailand. Walailak J Sci & Tech 2015; 12:587-93. 

9.  พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. แนวทางการสร้างเสริมการมีส่วน 
ร่วมของชุมชนในงานวัณโรค. วารสารวัณโรค โรค
ทรวงอกและเวชบ�าบัดวิกฤต  2556; 34:85-8. 

10.  World Health Organization. Managing Tuberculosis 
at District Level: A Training Module.  1994.

11.  พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ. แนวทางการด�าเนินงานรักษา 
ผู้ป่วยวัณโรค ส�าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน/
สถานีอนามัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. ส�านักงานป้องกันควบคุม
โรคท่ี 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:  
โรงพิมพ์เม็ดทราย; 2550.


