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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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คานา
วณโรคยงคงเปZนปmญหาสาธารณสขท+1สNาคญของประเทศไทย ปmจจยสNาคญประการหนp1งเน01องจาก
การแพรOระบาดของโรคเอดส การควบคมวณโรคในสถานการณการแพรOระบาดของโรคเอดสใน
ประเทศไทย จpงเปZนความทEาทายท+1สNาคญสNาหรบผDEท+1เก+1ยวขEองทกฝtาย การพIจารณาทNาความเขEาใจกบ
หลกการควบคมใหEถOองแทE แลEวนNามาปรบเปZนการปฏIบตIใหEถDกตEองจpงม+ความสNาคญตOอการแกEไข
ปmญหาดงกลOาว หากเราสามารถควบคมวณโรคไดE จะสามารถประหยดงบประมาณแผOนดIนในอนาคต
สNาหรบสOวนท+1ตEองใชEในการควบคมวณโรคท+1จะไมOเปZนปmญหาอ+ก และคนไทยโดยเฉพาะเด\กไทยก\ไมO
จNาเปZนตEองตIดเช0JอและปtวยเปZนวณโรคอ+กตOอไป
หลกการควบคมวณโรคในหนงส0อเลOมน+J เข+ยนขpJนโดยผสมผสานความรDEระหวOางทฤษฎ+และคNา
แนะนNาขององคกรนานาชาตIตOางๆ รOวมกบประสบการณตรงท+1ไดEปฏIบตIงานดEานการควบคมวณโรค
มานานกวOา 10 ป( เพ01อใหEไดEหลกการควบคมวณโรคท+1สอดคลEองกบบรIบทของประเทศไทย โดยหวง
วOาผDEอOานจะสามารถนNาไปปรบใชEเพ01อชOวยใหEควบคมวณโรคในประเทศไทยใหEไดEตOอไป
เน01องจากม+ขEอจNากดดEานเวลาในการเตร+ยมตEนฉบบ อาจทNาใหEสNานวนการเข+ยนไมOสละสลวย
และอาจม+เน0JอหาบางสOวนเยI1นเยEอและซJNาซEอนกนบEาง ผDEเข+ยนกราบขออภยมา ณ ท+1น+J หากม+ขEอเสนอ
แนะประการใด โปรดกรณาเสนอไปท+1ผDEเข+ยน จะเปZนพระคณอยOางสDง เพ01อจะไดEนNาไปปรบปรงในการ
เข+ยนครJงตOอๆ ไป

พนธชย รตนสวรรณ
2 กนยายน 2547.
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คานา
ในโอกาสการจดทาเปBนหนงสCออDเลEคโทรนDค (E-book)
หลงจากท+1ไดEจดพIมพหนงส0อ "หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(" น+J ในรDปเลOมตJงแตO
พ.ศ. 2547 แลEว ผDEเข+ยนยงม+ความตJงใจในการจดทNาเปZนหนงส0ออIเล\คโทรนIค หร0อ E-book ขpJนมาดEวย
เพ01อใหEม+การเผยแพรOอยOางกวEางขวางมากท+1สดในดEานแนวคIดและหลกการควบคมวณโรค ซp1งผDEเข+ยน
ไดEเนEนในการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพเปZนหลก และไมOทNา DOT โดยญาตIผDEปtวย ผDEสนใจ
สามารถ Download ไดEจาก Web site ช0อ1 www.geocities.com/phanchai อนเปZนการเผยแพรOในโลก
ยคการส01อสารไรEพรมแดน การจดทNาในรDปแบบ E-book ครJงน+J ผDEเข+ยนไดEปรบปรงในสOวนของ Fonts
และเลขหนEาของเน0Jอหาในสารบญ ซp1งแตกตOางจากการพIมพเปZนรDปเลOม
ผDEเข+ยนหวงวOา การเผยแพรOในรDปแบบ E-book จะชOวยลดขEอจNากดของการเขEาถpงขEอมDลขOาวสาร
เพ01อใหEผDEสนใจท+1จะควบคมวณโรคใหEไดEจรIงๆ ไดEม+ขEอมDลท+1ชOวยเสรIมในการตดสIนใจการดNาเนIนงานใหE
ม+ประสIทธIภาพสDงท+1สด
พนธชย รตนสวรรณ
www.geocities.com/phanchai
13 ม+นาคม 2549.
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สารบญ
คNายOอ
วณโรค...ทNาไมตEองแตกตOาง (TB: Why different?)
วณโรคแตกตOางจากโรคอ01นอยOางไร
การรกษาวณโรคแตกตOางจากการรกษาโรคอ01นอยOางไร
การวางแผนการรกษาผDEปtวยวณโรคแตOละรายอยOางรอบคอบ
การรกษาและการควบคมวณโรค: มมมองดEานสาธารณสข
ผDEปtวยวณโรคเสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจลทรรศนม+ความสNาคญท+1สดในการควบคมวณ
โรค
การตรวจยEอมส+เสมหะหาเช0อJ วณโรคดEวยกลEองจลทรรศน
การคEนหาผDEปtวยวณโรคเชIงตJงรบ (Passive case finding)
การปPองกนการเกIดเช0Jอวณโรคด0Jอยาไรแฟมป€ซIน
การรกษาผDEปtวยวณโรคในครJงแรกม+ความสNาคญท+1สด
ระบบสขภาพ – ไมOใชOผEปD tวย – ท+1ตอE งรบผIดชอบใหEผDEปtวยวณโรคไดEรบการรกษาหาย
ทNาไมตEองรกษาผDEปtวยวณโรคดEวย DOT
แนวทางการจดหายารกษาวณโรคแนวท+1หนp1ง
ยารกษาวณโรค: ดาบสองคม
การสงเคราะหชOวยเหล0อผDEปtวยวณโรค
มหศจรรยแหOง DOT
DOT: มาตรฐานการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรค (the standard of care)
DOT: สIทธIของผDEปtวยกบสIทธIของชมชน
มIตIของเปZนพ+เ1 ล+JยงในการดDแลการรบประทานยาตOอหนEา
ความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+Jยง (Accountability)
การเขEาถpงบรIการ DOT ของผDEปtวยวณโรค (Accessibility)
การยอมรบการรกษาดEวยวIธ+ DOT จากผDEปtวย (Acceptability)
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หนEา
ความย1งย0นและการพยากรณไดEของการทNา DOT (Sustainability and
predictability)
การทNาหนEาท+1ดแD ลผDEปtวยวณโรค (Patient care)
DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพกบโดยญาตIผDEปtวย: ความแตกตOางคนละขJว
ทNาไม DOT โดยญาตIผDEปtวยจpงไมOเปZนท+1ยอมรบ
DOT: Patient-centered service
DOT: ความพpงพอใจของผDEใหEและผDEรบบรIการ
DOT: วฒนธรรมใหมOของชมชน
DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพในประเทศไทย...จNาเปZนตEองทNาและทNาไดEหร0อไมO
สรป
เอกสารอEางอIง
ผDEเข+ยน
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คายMอ
DOT
DOTS
E
H
MDR-TB
R
S
TB
Z
อสม.

Directly-Observed Treatment, Short-course
Directly-Observed Treatment
ยาอ+แธมบIวทอล (Ethambutol)
ยาไอโซไนเอซIด (Isoniazid)
Multi-drug resistant tuberculosis
ยาไรแฟมป€ซIน (Rifampicin)
ยาสเตร\พโตมยซIน (Streptomycin)
วณโรค (Tuberculosis)
ยาไพราซIนาไมด (Pyrazinamide)
อาสาสมครสาธารณสขประจNาหมDOบEาน
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หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป
วณโรค...ทาไมตOองแตกตMาง (TB: Why different?)
การทNาความเขEาใจวOาทNาไมตEองใหEความสนใจหร0อใหEความสNาคญกบวณโรค เปZนประเด\นและ
หลกการแรกท+1สNาคญอยOางยIง1 ตOอการควบคมวณโรคใหEสNาเร\จ เน0น01 1องจาก หากเราไมOเขEาใจในประเด\น
น+J เราก\มกจะม+มมมองวOา วณโรคก\เหม0อนกบโรคอ01นๆ และไมOม+อะไรแตกตOางกนเปZนพIเศษ การใหE
การดDแลรกษาผDEปtวยวณโรค ก\ควรจะกระทNาเหม0อนกบโรคอ01นๆ ค0อ การใหEการดDแลรกษารOวมไปกบผDE
ปtวยโรคอ0น1 ๆ ท+1มารบบรIการท+1คลIนIกบรIการท1วไปไดE การรบยาก\ใหEผDEปtวยไปรอรบยาท+1หEองจOายยาของ
ฝtายเภสชกรรมไดE การนดมารบยาก\ควรจะมาไดEเด0อนละ 1 ครJงหร0ออาจนดถ+1หร0อหOางกวOานJนก\นOาจะ
ไดEแลEวแตOความเหมาะสม หากผDEปtวยจะมาหร0อไมOมาตามนด ก\ควรจะเปZนความรบผIดชอบของผDEปtวย
เอง ไมOนOาจะม+ปmญหาอะไร...ทOานคIดอยOางนJนหร0อไมO...
วณโรคแตกตางจากโรคอนอยางไร
โดยความเปZ น จรI ง แลE ว ว ณโรคเปZ น โรคตI ด เช0 J อ (Infectious disease) และเปZ น โรคตI ดตO อ
(Communicable disease) การแพรOกระจายจากคนหนp1งไปสDOอ+กคนหนp1งโดยท1วไปเกIดจากการไอหร0อ
จามของผDEปtวยวณโรคปอดในระยะแพรOกระจายเช0Jอวณโรค ซpง1 ทNาใหEเกIดละอองฝอยของเสมหะท+1ม+เช0Jอ
วณโรคแขวนลอยอยDOในอากาศ เม01อคนท+1อยDOใกลEชIดหายใจเอาละอองฝอยดงกลOาวเขEาไปก\ม+โอกาสกOอ
ใหEเกIดพยาธIสภาพภายในรOางกาย ทNาใหEม+การตIดเช0Jอและอาจม+การปtวยเปZนวณโรคตามมา หากม+
ละอองฝอยเสมหะในสถานท+1ท+1ม+อากาศถOายเทไมOสะดวก ก\มกจะทNาใหEม+การตIดตOอวณโรคไดEงOายขpJน
จากการแพรOกระจายทางอากาศท+1ค นเราหายใจกนอยD Oท กวนน+ J ประกอบกบวIถ+ก ารดNาเนIนช+วIตท+ 1
เปล+1ยนแปลงไปโดยม+การเดIนทางท+1สะดวกสบายไดEท1วโลกและม+สถานท+1แออดท+1ม+การถOายเทอากาศ
ไมOสะดวกเกIดขpJนอยOางมากมายโดยเฉพาะในบรIเวณเม0องใหญOๆ ทNาใหEความเส+1ยงในการตIดเช0Jอวณ
โรคในปmจจบนนOาจะสDงกวOาในอด+ต และทกคนในสงคมก\ม+นOาจะม+โอกาสเส+1ยงท+1จะตIดเช0JอวณโรคไดEงOาย
ขpนJ ทNาใหEวณโรคเปZนโรคท+1แตกตOางจากโรคอ01นๆ ท+ไ1 มMจาเปBนตOองแสวงหา กEม"โอกาสไดOรบเชCTอไดO
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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โดยไมMรUOต ว นอกจากน+J ในปmจจบนท+1ม+ยงม+ระบบการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรคยงไมOเขEมแข\งเพ+ยงพอ
ทNาใหEผDEปtวยวณโรคจNานวนมากยงขาดการรกษากOอนครบกNาหนด และม+โอกาสเกIดเช0Jอวณโรคด0Jอยา
โดยเฉพาะวณโรคด0Jอยาหลายขนาน (Multi-drug resistant tuberculosis หร0อ MDR-TB) ท+1รกษาใหE
หายไดEยากมาก ทNาใหEวณโรคม+ความนOากลวมากขpJน เน01องจากหากม+การตIดเช0Jอวณโรคด0Jอยาหลาย
ขนานจากผDEปtวย เม01อปtวยก\จะปtวยดEวยเช0Jอวณโรคด0JอยาหลายขนานเชOนเด+ยวกน ทNาใหEมโ+ อกาสรกษา
ใหEหายไดEยากขpJน ดงนJน สI1งท+1นOากลวและนOาวIตกกงวลมากท+1สดในปmจจบน ค0อ การตIดเช0Jอวณโรคด0Jอ
ยาหลายขนานท+1ไมOใชOวณโรคธรรมดา ผลกระทบจากผDEปtวยวณโรคจpงมDไดOจากดขอบเขตอยUMเพ"ยง
ตวผUOปWวยวณโรคเทMานTน แตMม"ผลกระทบไปยงบคคลรอบขOาง, ชมชนและสงคมดOวย หากม+การ
รกษาผDEปtวยวณโรคอยOางเอาจรIงเอาจง จะสามารถหยดยJงการแพรOกระจายเช0JอวณโรคไดE ผDEคนใน
สงคมก\ไมOจNาเปZนตEองเส+1ยงท+1จะตIดเช0JอวณโรคและไมOจNาเปZนตEองปtวยดEวยวณโรคอ+กตOอไป เช0Jอวณโรค
ด0Jอยาหลายขนานก\จะม+โอกาสเกIดขpJนไดEนEอยมาก ผลด+จะเกIดขpJนทJงตOอทJงสขภาพในระดบบคคลและ
ลดภาระทางเศรษฐกIจของประเทศโดยรวมไดEดEวย เน01องจากเราไมOจNาเปZนตEองเส+ยคOาใชEจOายในการ
รกษาวณโรคอ+กตOอไปในอนาคตและลดภาระของครอบครวท+1ไมOตEองม+ผEปD tวยวณโรคอ+กดEวย การรกษา
วณโรคใหEม+ประสIทธIภาพจpงเปZนการลงทนทางสงคมไดEทางหนp1ง เพราะในอนาคต เราไมOจNาเปZนตEอง
สIJนเปล0องงบประมาณเพ01อการควบคมวณโรคอ+ก อยOางไรก\ตาม หากเราลงม0อควบคมวณโรคอยOาง
จรIงจงในวนน+J วณโรคจะไมOเปZนปmญหาสาธารณสขของประเทศไทยอ+กก\นOาจะใชEเวลาอ+กหลายสIบป(
ขEางหนEา แตOหากไมOม+การควบคมอยOางจรIงจง ปmญหาวณโรคคงอยDOคDOก บคนไทยไปอ+กนานแสนนาน
การลงทนและลงม0อทNาในวนน+J จpงหวงผลเพ01อคนไทยรOนตOอๆ ไปดEวยอยOางแทEจรIง
หากเปร+ยบเท+ยบกบโรคเอดสซp1งถ0อวOาเปZนโรคตIดตOอเชOนกน แตOทางท+1ตIดตOอม+ลกษณะท+1จNากด
คOอนขEางชดเจน กลOาวค0อ ตIดตOอกนทางการม+เพศสมพนธท+1ไมOปลอดภย, การสมผสทางเล0อด (เชOน
ใชEเข\มฉ+ดยาเสพตIดรOวมกน) และการตIดตOอทางแมOสDOลDก ดงนJน การดNาเนIนช+วIตตามปกตIท+1ไมOเก+1ยวขEอง
กบทางตIดตOอดงกลOาวจะไมOเส+1ยงตOอการตIดโรคเอดส เราสามารถน1งตIดกบผDEตIดเช0Jอหร0อผDEปtวยเอดสไดE
โดยไมOตIดเช0Jอโรคเอดสจากเขา แตMหากเราน#งตDดกบผUOปWวยวณโรคระยะแพรMกระจายเชCTอ กEม"
โอกาสเส"ย# งท"#จะรบเชCTอวณโรคไดOโดยไมMรUOตว และหากผUOปWวยเปBนวณโรคเชCTอดCTอยาหลายขนาน
กEจะเปBนอนตรายขYนT อ"ก เพราะรกษาใหOหายไดOยาก
ถEาพIจารณาเปร+ยบเท+ยบกบโรคไมOตIดตOอ ไดEแกO เบาหวาน, ความดนโลหIตสDง, โรคหวใจ ก\จะ
เห\ นไดEอยOา งชดเจนวOา โรคไมOต IดตO อ เหลO าน+ JจN ากดขนาดปmญ หาอยD Oท+1ต วผD Eป t วยเอง ไมOส ามารถแพรO
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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กระจายโรคไปใหEผDEอ01นไดE หากผDEปtวยขาดการรกษาหร0อรบประทานยาไมOถDกตEอง ก\จะเกIดปmญหาโรค
แทรกซEอนตOางๆ กบตวผDEปtวยเอง มIไดEสรEางความทกขทรมานดEานสขภาพแกOคนอ01น แตOวณโรคเปZน
โรคตIดตOอท+1มโ+ อกาสสรEางความทกขทรมานดEานสขภาพแกOผDEสมผสใกลEชIดไดE
การรกษาวณโรคแตกตางจากการรกษาโรคอนอยางไร
ความเขEาใจโดยท1วไปของแพทยและผDEปฏIบตIงานอ01นๆ ดEานสขภาพ และนOาจะรวมถpงประชาชน
ดEวย มองวOาการรกษาวณโรคก\นOาจะเหม0อนกบการรกษาโรคอ01นๆ กลOาวค0อ ผDEปtวยควรจะรบประทาน
ยาไดEดEวยตนเอง แพทยก\ตJงความหวงไวEวOาผDEปtวยวณโรคจะสามารถรบประทานยาไดEตามท+1แพทยส1ง
ในใบส1งยา เม01อยาหมดหร0อใกลEหมดก\นOาจะมารบยาตOอไปรบประทานไดEจนครบตามกNาหนดการ
รกษา ดงนJน แพทยก\มIตEองใหEความสนใจพIเศษแตกตOางใดๆ ไปจากผDEปtวยโรคอ01นๆ แพทย, ผDEปฏIบตI
งานอ01นๆ ดEานสขภาพ รวมถpงประชาชนท1วไปเขEาใจวOาผDEปtวยตEองรบผIดชอบตวเองและตEองรกตวเอง
แนOนอน ใครไมOรกตวเองก\แยOไปเอง ไมOม+ความจNาเปZนตEองใหEความเอาใจใสOใดๆ หากพIจารณาอยOาง
ผIวเผIน ก\นOาจะเปZนอยOางนJน แตOในระบบการใหEการดDแลรกษาวณโรคในปmจจบน องคการอนามยโลก
แนะนNาใหEผDEปtวยตEองรบประทานยาตOอหนEาพ+1เล+Jยง โดยพ+1เล+Jยงท+1ด+ท+1สดตEองเปZนเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ
(จะกลOาวตOอไป) เปZนความแตกตOางกนอยOางคนละสดขJวโลก บางทOานอาจตJงคNาถามวOาจะเปZนภาระ
กบผDEปtวยวณโรคเกIนไปหร0อไมOท+1ตEองทNาอยOางนJน คNาถามน+Jก\นOาจะทNาความเขEาใจไดEเพราะผDEปtวยวณ
โรคสOวนหนp1งก\ม+ฐานะยากจน นOาสงสารและนOาเห\นใจพออยDOแลEว ยงจะใหEผDEปtวยตEองเดIนทางทกๆ วน
ไปรบประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพท+1สถานบรIการสขภาพเปZนเวลานานตJงอยOางนEอย 6
เด0อน ดDจะเปZนเร01องท+1ยากเกIนไปหร0อไมO ทOานคIดอยOางไรกบการดDแลรกษาวณโรคท+1ตEองดDแลเปZน
พIเศษมากกนขนาดน+J ทNาไมไมOปลOอยใหEผDEปtวยรบผIดชอบตวเอง ก\จะไมOตEองม+เร01องคIดใหEยOงยากวOนวาย
กนตOอไป...จรIงหร0อไมO...
เหตผลท+1ตEองใหEการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรคเปZนพIเศษแตกตOางจากโรคอ01นๆ ไดEแกO เหตผลท+1
ลกษณะของวณโรคม+ความแตกตOางจากโรคอ01นๆ ท+1มIไดEเปZนปmญหาจNากดอยDOเฉพาะตวผDEปtวยเทOานJน
แตOเปZนโรคท+1ตIดตOอไดEทางลมหายใจในอากาศท+1เราหายใจอยDOทกวน จpงม+ผลกระทบตOอครอบครวผDEปtวย
, ชมชน และสงคมโดยรวมดEวยดงกลOาวแลEว เหตผลท+1สNาคญอ+กประการหนpง1 ค0อ ปmจจบนเราม+ระบบยา
รกษามาตรฐานแนวท+1หนp1ง (ใชEเวลารกษานาน 6 - 8 เด0อน) ซp1งองคการอนามยโลกแนะนNาใหEใชEใน
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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การรกษาวณโรคเปZนระบบยาท+1ม+ประสIทธIภาพมากท+1ส ด โดยเฉพาะระบบยาท+1ใชEสNาหรบผDEปtวยวณ
โรครายใหมO (New) ในรอบกวOา 30 ป(ท+1ผOานมา ยงไมOม+ยาตวใหมOท+1ไดEรบการคEนพบและพฒนาใหEม+
ประสIทธIภาพเท+ยบเค+ยงไดEก บระบบยาท+1ม+อยDOในปmจจบนไดEเลย การใหOการรกษาในครTงแรกจYงม"
ความสาคญมากท"#สดสาหรบผUOปWวยวณโรค เน01องจากผDEปtวยจะม+โอกาสไดEรบการรกษาใหEหายไดE
สDงท+1สดในการรกษาครJงแรกเทOานJน หากผDEปtวยรบประทานยาไมOถDกตEอง จะม+โอกาสท+1จะไมOหายจาก
วณโรค และม+โอกาสเกIดเช0Jอวณโรคด0JอยาหลายขนานดEวย (ดDหวขEอ “การรกษาผDEปtวยในครJงแรกม+
ความสNาคญท+1สด”)
แพทยและผDEใหEการดDแลรกษาในท+มสขภาพจpงตEองตระหนกวOาเราไมOม+ระบบยารกษาวณโรค
เล0อกหลายๆ ระบบซp1งแตกตOางจากการรกษาโรคอ01นๆ เชOน เบาหวาน, ความดนโลหIตสDง หร0อแมEแตO
ยาตEานไวรสเอดส การลองใหEผDEปtวยวณโรคไปรบประทานยาเองในครJงแรก แลEวเกIดขEอผIดพลาดขpJน
มา โอกาสแกEต วในครJงหลงๆ จpงม+อยDOอยOางจNากด และม+ประสIทธIภาพการรกษาลดลงดEวย การไมOม+
ระบบยาท+1ม+ประสIทธIภาพใหEเล0อกหลายๆ ระบบ เปZนขEอแตกตOางท+1สNาคญจากการรกษาโรคอ01นๆ
แพทยและผDใE หEการรกษาจNาเปZนตEองตระหนกอยOางยIง1 ถpงประเด\นน+J
การวางแผนการรกษาผปวยวณโรคแตละรายอยางรอบคอบ
ผDEปtวยวณโรคทกรายม+ความสNาคญ โดยเฉพาะผDEปtวยเสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจลทรรศน ท+1ม+
ความสามารถในการแพรOกระจายเช0JอวณโรคใหEผDEสมผสใกลEชIดไดEถpงประมาณป(ละ 10-15 คน การใหE
การรกษาท+1ถDกตEองแกOผDEปtวยทกๆ รายจpงม+ความจNาเปZนอยOางยI1ง เพราะสงคมจะไดEรบประโยชนอยOาง
มาก ในประสบการณตรง พบวOาม+ผDEปtวยบางรายเทOานJน (แตOเปZนจNานวนนEอย) ท+1ไมOยอมรบการรกษา
ท+1ท+มใหEการรกษาไดEใหEคNาอธIบายวOาตEองรบประทานยาตOอหนEาพ+1เล+ยJ งท+1เปZนเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพโดย
ผDEปtวยจNาเปZนตEองเดIนทางทกๆ วนไปท+1สถานบรIการ เราจpงจNาเปZนตEองใชEเวลาวางแผนการใหEการ
รกษาสNาหรบผDEปtวยเหลOาน+JอยOางรอบคอบ โดยอาจตEองประสานกบนายจEางของผDEปtวยและผDEใหEความ
ชOวยเหล0อดEานท+1พกอาศยรวมถpงอาหารการกIนในระหวOางการรกษา เราจpงเห\นไดEวOา การใหEความเอา
ใจใสOเปZนพIเศษสNาหรบผDEปtวยวณโรคทกรายเปZนสI1งท+1จNาเปZน การวางแผนการรกษาอยOางรอบคอบ แมE
เปZนเร01องท+1ตอE งใชEเวลาและทรพยากร ก\เปZนสI1งท+1ตEองกระทNาสNาหรบผDEปtวยบางราย เพราะคงไมMคOมพอ
ท"#จะใหOผUOปWวยรบประทานยาเอง (โดยเฉพาะระบบยาท"#ม"ไรแฟมป]ซDน) โดยพยากรณไมMไดOวMาผUO
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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ปWวยจะรบประทานยาไดOถUกตOองหรCอไมMอยMางไร เน01องจาก หากผDEปtวยรบประทานยาเองอยOางไมO
ถDกตEอง จะเปZนปmญหาตOอชมชนตามมาอยOางมาก
การรกษาและการควบคมวณโรค: มมมองดานสาธารณสข
เจEาหนEาท+1ผDEใหEบรIการดEานสขภาพโดยเฉพาะแพทยมกม+ม มมองท+ท+1 เ1 นEนหนก ดEานการรกษาผDE
ปtวย แพทยและเจEาหนEาท+1ท+1เก+1ยวขEองจpงมองผDEปtวยวณโรคเปZนผDEปtวยรายหนp1งท+1ตEองรกษาใหEหายจาก
โรค และมกจะป`กใจเชC#อวMาผUOปWวยจะสามารถรบประทานยาไดOเองอยMางถUกตOองเชOนเด+ยวกบผDE
ปtวยโรคอ01นๆ จดมOงหมายสNาคญในการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรคในมมมองมIตIน+J จpงมOงหมายเพ+ยงใหEผDE
ปtวยไดEรบการรกษาหายจากโรคเทOานJน แตOความเปZนจรIงแลEว ยงม+มมมองอ+กดEานหนp1งท+1เก+ย1 วขEองกบ
การดDแลรกษาผDEปtวยวณโรค โดยนอกจากเราจะม+จดมOงหมายในการรกษาใหEผDEปtวยวณโรคหายจาก
โรคเชOนเด+ยวกบการรกษาผDEปtวยโรคอ01นๆ แลEว เรายงมOงหวงในการหยดยJงการแพรOกระจายเช0Jอวณ
โรคท+1แหลOงแพรOกระจายเช0Jอหร0อตวผDEปtวยเอง (Stop TB at the source), มOงหมายตEองการใหEม+อตรา
การกลบเปZนซJNานEอย (Very low relapse rate) และยงตEองการใหEปPองกนการเกIด เช0Jอด0Jอยาวณโรค
โดยเฉพาะการด0Jอยาหลายขนาน (Prevent the emergence of MDR-TB) หากผDEปtวยวณโรคสามารถ
รบประทานยาไดEถDกตEองอยOางจรIงจง ผDEปtวยวณโรคก\จะม+โอกาสหายจากโรคไดEสDงจรIง (มากกวOารEอย
ละ 90 - 95), จะไมOแพรOกระจายเช0อJ ตOอไปอ+ก, โอกาสกลบเปZนซJNาไดEนEอย และม+โอกาสเกIดเช0Jอวณโรค
ด0JอยาไดEนEอยมาก การไมOแพรOกระจายเช0Jอวณโรค, การไมOกลบเปZนซJาN และไมOเกIดเช0Jอด0Jอยาน+JจะชOวยลด
ปmญหาวณโรคของชมชนไดEดEวย ซp1งเปZนมมมองท+1กวEางกวOามมมองดEานการรกษาใหEหายเพ+ยงอยOาง
เด+ยว น1นค0อ ม"มมมองดOานสาธารณสขเพC#อลดป`ญหาของชมชนและสงคมไดOดOวยน#นเอง นอก
จากน+J แมEวOาผDEปtวยวณโรคบางรายท+1รบประทานยาไมOถDกตEอง จะม+โอกาสหายไดE แตOก\ม+โอกาสกลบ
เปZนซJNาไดEสDง และเม01อกลบเปZนซJNาแลEว ก\ม+โอกาสเกIดเช0อJ วณโรคด0อJ ยาท+1รกษาใหEหายไดEยากดEวย สOวน
ผDEปtวยท+1รบประทานยาไดEอยOางถDกตEองจรIง จะม+โอกาสกลบเปZนซJNานEอย แมEจะกลบเปZนซJNา เช0Jอวณโรค
ก\มกม+โอกาสด0JอยาไดEนEอยกวOา ดงนJน การรบประทานยาท+1ถDกตEองจรIง จpงม+ความสNาคญและจNาเปZน
มากในการรกษาครJงแรกของผDEปtวยวณโรคทกราย
มมมองดEานสาธารณสขม+ความสNาคญมากตOอการควบคมวณโรค เพราะเปZนมมมองท+1ม+จดมOง
หมายเพI1มเตIมกวOาการรกษาเชOนโรคอ01นๆ น1นค0อเราม+จดมOงหมายเพ01อลดปmญหาวณโรค จนสามารถ
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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กNาจดวณโรคไมOใหEเปZนปmญหาดEานสาธารณสขของประเทศในอนาคตตOอไป แพทยและเจEาหนEาท+1ท+1
เก+1ยวขEองจpงควรพIจารณาถpงประเด\นมมมองดEานสาธารณสขน+JดEวย ไมOมOงหวงเพ01อใหEการรกษาเพ+ยง
อยOางเด+ยว เพ01อจะไดEทราบวOา ทาไมเราตOองทMมเททรพยากรในการดUแลรกษาผUOปWวยวณโรคแตM
ละราย...ทกๆ รายใหOหายจากโรคใหOไดO เพC#อลดป`ญหาวณโรคลงตMอไป
มมมองดOานการรกษา

มมมองดOานสาธารณสข

เพ0อ1 รกษาใหEหายจากโรค

เพ01อหยดยJงการแพรOกระจายเช0Jอ
เพ0อ1 ปPองกนการกลบเปZนซJNา
เพ0อ1 ปPองกนการเกIดเช0อJ วณโรคด0Jอยา

ผUOปWวยวณโรคเสมหะพบเชCTอดOวยกลOองจลทรรศนม"ความสาคญท"#สดในการควบคม
วณโรค
ผDEปtวยวณโรคเสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจลทรรศน หร0อผDEปtวยเสมหะพบเช0Jอ ถ0อไดEวOาม+ความ
สามารถในการแพรOกระจายเช0JอวณโรคไดEสDงมากเน01องจากสามารถแพรOกระจายเช0JอวณโรคไปสDOบคคล
อ01นๆ ท+1สมผสใกลEชIดไดEป(ละประมาณ 10 – 15 คน ขณะท+1ผDEปtวยวณโรคเสมหะไมOพบเช0JอดEวยกลEอง
จลทรรศนสามารถแพรOกระจายเช0JอใหEบคคลใกลEชIดไดEเพ+ยงป(ละประมาณ 1 – 2 คนเทOานJน ดงนJน จpง
อาจกลOาวไดEวOาผDEปtวยเสมหะพบเชCTอ ค0อ ผDEปtวยวณโรคเสมหะแพรMเชCTอ การรกษาผDEปtวยเสมหะพบเช0อJ
ใหEหายจากโรค จะหยดยJ งการแพรO ก ระจายเช0 JอวณโรคไดE (Stop TB at the source) เปZ นการลด
ปmญหาวณโรคลงไปในตว เปPาหมายท+อ1 งคการอนามยโลกกNาหนดไวEจpงมOงเนEนในกลOมผDEปtวยเสมหะพบ
เช0JอเปZนกลOมผDEปtวยหลกท+1ตEองรกษาใหEหายน1นเอง การรกษาผUOปWวยเสมหะพบเชCTอใหOหายไดOจรDงจะ
ม"ผลกระทบดOานระบาดวDทยาและดOานสาธารณสข กลOาวค0อ สามารถลดการแพรOกระจายเช0Jอวณ
โรคไปยงบคคลอ01น อนจะทNาใหEจNานวนผDEตIดเช0JอและผDEปtวยวณโรคลดลงไดEและสOงผลใหEปmญหาวณโรค
ลดนEอยลงไปไดEดEวย ขณะท+1การรกษาผDEปtวยวณโรคเสมหะไมOพบเช0JอดEวยกลEองจลทรรศน (รวมถpงการ
รกษาผDEปtวยวณโรคนอกปอดและผDEปtวยวณโรคเด\กท+1ม+โอกาสเสมหะพบเช0JอไดEนEอย) จะม+ผลกระทบ
ดEานระบาดวIทยาและดEานสาธารณสขไดEนEอยกวOา ดงนJน หากตEองการจะควบคมวณโรคใหEไดEผล ไมO
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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ใหEเปZนปmญหาตOอไป เราจNาเปZนตEองใหEความสNาคญมากท+1สดกบกลOมผDEปtวยวณโรคเสมหะพบเช0JอใหEไดE
รบการรกษาหายขาดจากโรคอยOางด+ท+1สดโดยจNาเปZนตEองทOมเททรพยากรทกๆ อยOางท+1ม+อยDOมาใชEใหE
การรกษาผDEปtวยวณโรคกลOมน+JอยOางเกIดประสIทธIภาพสDงท+1สด

การตรวจยOอมส"เสมหะหาเชCTอวณโรคดOวยกลOองจลทรรศน
องคการอนามยโลกแนะนNาใหEการตรวจยEอมส+เสมหะหาเช0JอวณโรคดEวยกลEองจลทรรศน เปZน
เคร01องม0อหลกสNาหรบการวIนIจฉย, การควบคมกNากบการรกษาและการประเมIนผลการรกษา เน01อง
จากม+คOาพยากรณบวก (Positive predictive value) ด+กวOา, ราคาถDกกวOาและทNาไดEรวดเร\วกวOาการ
ตรวจเอกซเรย นอกจากน+JยงไมOตEองอาศยผDEเช+1ยวชาญในการทNาและการอOานผล แตOเอกซเรยตEองใชE
เทคโนโลย+ชJนสDงราคาแพง, เจEาหนEาท+1ท+1ม+ความชNานาญในการถOายเอกซเรยและแพทยผDEเช+1ยวชาญใน
การอOานผล และแมEวOาจะใชEแพทยผDEเช+1ยวชาญในการอOานผลเอกซเรย ก\ยงม+ขEอจNากดมากมายในการ
แปลผล ดงนJน ในแงOเทคนIคแลEว การตรวจเสมหะม+ความเหมาะสมมากกวOาเอกซเรย จากประสบ
การณท+1ผOานมา จYงใหOนTาหนกความสาคญตMอผลของการตรวจเสมหะมากกวMาเอกซเรย กลMาว
คCอ จะเชC#อถCอผลเสมหะโดยไมMคMอยคานYงถYงผลเอกซเรยวMาเปBนอยMางไร อนอาจจะดDเปZนเร01องท+1
แปลกประหลาดในความรDEสpกสNาหรบแพทยโดยท1วๆ ไป ท+1มกใหEความเช01อถ0อกบเอกซเรยมากกวOา
แพทยบางทOานถpงกบไมOสOงตรวจเสมหะเพ01อวIนIจฉย และใหEการรกษารกษาวณโรค ซp1งอาจไมOจNาเปZน
หร0อม+โอกาสกOอใหEเกIดความผIดพลาดเส+ยหายตOอผDEปtวยตามมาไดE ผDEปtวยอาจเส+ยโอกาสในการรกษา
โรคอ01นๆ ท+เ1 ปZนอยDอO ยOางทนทOวงท+และเหมาะสมไป ไดEแกO ปอดอกเสบจากเช0Jอแบคท+เร+ยอ0น1 ๆ หร0อโรค
มะเร\งปอด ท+อ1 าจม+ความรนแรงหร0อแพรOกระจายมากขpJนไดEหากแพทยลองรกษาวณโรคโดยไมOม+หลก
ฐานการตรวจเสมหะท+1พบเช0JอและปลOอยเวลาใหEผOานไป 1 – 2 เด0อนแลEวคOอยประเมIนผลวOาเปZนวณ
โรคหร0อไมO แพทยจpงควรระมดระวงเปZนพIเศษในการใหEการรกษาผDEปtวยท+1ตรวจเสมหะไมOพบเช0Jอวณ
โรคดEวยกลEองจลทรรศนโดยตEองตรวจส0บคEนเพI1มเตIมจนกวOาจะไดEหลกฐานแนOชดจากชIJนเน0Jอหร0อหลก
ฐานอยOางอ01นท+1บOงวOาเปZนวณโรคหร0อโรคอ01นๆ ในประสบการณเคยพบวOา แพทยบางทOานใหEการรกษา
วณโรคจากเอกซเรยท+1ม+เงาแผลในปอดโดยท+1ผDEปtวยม+ลกษณะแข\งแรงและไมOม+อาการใดๆ ในระบบ
ทางเดI น หายใจเลย การใหE ก ารรกษาเชO นน+ J ผD Eป t ว ยก\ จ ะเส+ ย เวลาในการรบประทานยาโดยเปลO า
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(

15

13 ม+นาคม 2549

พนธชย รตนสวรรณ

www.geocities.com/phanchai

ประโยชนและหากม+การแพEยาวณโรค ก\จะไมOคEมคOาตOอการรกษาแตOอยOางใด แตOโดยความเปZนจรIงแลEว
แผลท+1พบนOาจะเปZนแคOผงผ0ดเกOาในปอดท+1อาจเกIดจากการอกเสบในอด+ต
ประสบการณอยOางหนp1งค0อ การใหEการวIนIจฉยและรกษาผDEปtวยวณโรคในเรCอนจา หากตEองนNาผDE
ปtวยออกมาเอกซเรยจะม+ความยOงยากในทางปฏIบตIอยOางมากโดยเฉพาะดEานการรกษาความปลอด
ภย จpงจNาเปZนตEองวDนDจฉยโดยการตรวจเสมหะตามมาตรฐานขององคการอนามยโลก (ผล
เสมหะพบเชCTอดOวยกลOองจลทรรศนอยMางนOอย 2 ครTง โดยไมMตOองม"ผลเอกซเรย) และสามารถใหE
การรกษาจนครบและหายจากวณโรคเปZนจNานวนมาก โดยไมOจNาเปZนตEองพp1งเอกซเรยเลย แพทยท1วๆ
ไปมกจะไมOคEนเคยกบแนวทางการใหEการรกษาเชOนน+J โดยเฉพาะหากไมOไดEเอกซเรยผDEปtวยดEวย แตO
จรIงๆ แลEวแพทยสามารถใหEการรกษาผDEปtวยวณโรคใหEหายไดEอยOางม+ประสIทธIภาพเชOนเด+ยวกน หาก
แตOแพทยตEองปรบทศนคตI แนวคIดหร0อมมมองของเอกซเรยกบวณโรค ดงนJน แมEวOาเคร01องถOาย
เอกซเรยชNารด แพทยก\ยงสามารถใหEการวIนIจฉยและใหEการรกษาวณโรคไดE แพทยหลายทOานโดย
เฉพาะแพทยผDEชNานาญดEานโรคทรวงอกอาจไมOเห\นดEวย เพราะหากไมOเอกซเรย เม01อผDEปtวย (อาจพEน
โทษแลEว) มาดEวยอาการของระบบทางเดIนหายใจในครJงใหมO จะไมOม+เอกซเรยเกOาเปZนพ0Jนฐานเปร+ยบ
เท+ยบกบเอกซเรยปmจจบน แตOในความคIดเห\นสOวนตวค0อ ลกษณะของเงาในเอกซเรยปอดจะพอม+
ลกษณะท+1บOงช+JไดEวOาเปZนแผลใหมOหร0อเกOาไดE หากสงสยโรคใดก\คOอยหาหลกฐานประกอบการวIนIจฉย
อ01นๆ มาชOวย เราจpงอาจตEองช1งนJNาหนกความคEมคOากบการพาผDEตEองขงหร0อนกโทษทกคนออกมาทNา
เอกซเรยเพ01อวIนจI ฉยวณโรคหร0อตIดตามประเมIนผลการรกษาทกๆ ครJง
ในประสบการณ บOอยครJงท+1พบวOาผลเสมหะเปZนผลบวกลวง องคการอนามยจpงกNาหนดใหEการ
วIนIจฉยวณโรคจNาเปZนตEองใชEผลเสมหะพบเช0JออยOางนEอย 2 ครJงขpJนไปหากไมOม+ผลเอกซเรยประกอบ
ในการปฏIบตIสOวนตว เน01องจากไมOคOอยใหEความสNาคญกบผลเอกซเรย จpงใชOผลเสมหะพบเชCTออยMาง
นOอย 2 ครTง (แมOจะม"ผลเอกซเรยแลOวกEตาม) จYงจะวDนDจฉยวMาเปBนวณโรคเสมหะพบเชCTอทกราย
เพราะเกรงจะเกIดความผIดพลาดจากการอOานเอกซเรยและม+ผลเสมหะเปZนผลบวกลวงดEวย
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การคOนหาผUOปWวยวณโรคเชDงตTงรบ (Passive case finding)
องคการอนามยโลกไมOแนะนNาใหEใชEกลวIธ+การคEนหาผDEปtวยวณโรคเชIงรก เน01องจาก ไมOคEมทนใน
การดNาเนIนการ อ+กทJงโดยท1วไป ผUOปวW ยวณโรคโดยเฉพาะผUOปWวยวณโรคเสมหะพบเชCTอดOวยกลOอง
จลทรรศนมกจะม"อาการหนกและจะมารบบรDการท"#สถานบรDการดOานสขภาพอยUยUM ยUM MแลOว แตO
ปmญหาท+1มกจะเกIดขpJนค0อ ผDEใหEบรIการดEานสขภาพไมOสามารถใหEการวIนIจฉยผDEปtวยเหลOาน+JไดE เน01องจาก
จะคIดถpงวOาผDEปtวยรายใดนOาสงสยวOาอาจจะเปZนวณโรคก\ตOอเม01อผDEปtวยรายนJนๆ ตEองม+อาการผอมแหEง
และปtวยหนก แตOในประสบการณจรIง กลบพบวOา ผDEปtวยวณโรคหลายรายแมEแตOผDEปtวยเสมหะพบเช0Jอ
ม+ลกษณะภายนอกคOอนขEางสมบDรณ ไมOผอมและปtวยหนก และเคยพบผDEปtวยเบาหวานรายหนp1งผล
เสมหะพบเช0 J อดE ว ยกลE อ งจลทรรศน 2+ แตOม +ล กษณะอE ว นดE ว ยซJ N า ไป ดงนJ น เราไมM ส ามารถใชO
ลกษณะภายนอกของผUOปWวยทกรายในการสงสยวMาผUOปWวยรายใดอาจเปBนวณโรคไดO เราจNาเปZน
ตEองใชEเกณฑหรCอคาแนะนาขององคการอนามยโลกในการคดกรองวOาผDEปtวยอาจเปZนวณโรค ค0อ
ผDEปtวยท+1ม+อาการไอเรCTอรงมากกวMา 2 สปดาห เปBนอาการหลกเพ"ยงอาการเด"ยวในการคดกรองใน
สOงไปตรวจเสมหะหาเช0JอดEวยกลEองจลทรรศน
การไมOม+ระบบคดกรองท+1ม+ประสIทธIภาพในการคEนหาผDEปtวยวณโรค ม+โอกาสกOอใหEเกIดปmญหา
ขpขpJ นJ ไดEอยOางนEอย 2 ประการ ค0อ เกDดความลMาชOาในการวDนDจฉยผUOปWวย และเกDดการแพรMกระจาย
เชCTอวณโรคในสถานบรDการดOานสขภาพโดยไมMจาเปBน ในประสบการณเคยพบวOา ผDEปtวยวณโรค
รายหนp1งเปZนเจEาหนEาท+1สาธารณสข ม+ความลOาชEาในการวIนIจฉยนานถpง 3 เด0อน ขณะท+1ผDEปtวยอ+กราย
หนp1งท+1เปZนชาวบEานธรรมดา ม+ความลOาชEาในการวIนIจฉยถpง 7 เด0อน ทJงสองรายไปรบการบรIการจาก
สถานบรIการดEานสขภาพมาแลEวหลายแหOงทJงภาครฐและเอกชน สะทEอนถpงความลOาชEาในการวIนIจฉย
ท+1ม+อยDOจากการไมOม+ระบบคดกรองท+1ม+ประสIทธIภาพสNาหรบการวIนIจฉยผDEปtวยวณโรค การจดตJงระบบ
คดกรองท+1ม+ประสIทธIภาพในสถานบรIการดEานสขภาพ ไดEแกO การใชEเกณฑหร0อคNาแนะนNาขององคการ
อนามยโลกในการซกประวตIเพ01อคดกรองผDEปtวย, การใชEการตรวจเสมหะดEวยกลEองจลทรรศนเปZน
เคร0อ1 งม0อหลกในการวIนIจฉย, พยาบาลในโรงพยาบาลจะม+บทบาทสNาคญและควรกNาหนดใหEม+บทบาท
หลกในการคดกรองทJงท+1แผนกผDEปtวยนอก (OPD) และในหอผDEปtวย, ตEองใหEความสNาคญลNาดบสDงสด
กบผDEปtวยเสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจลทรรศนโดยตEองม+การจดการท+1เหมาะสม,รวดเร\วและม+ประสIทธI
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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ภาพกบผDEปtวยเสมหะพบเช0Jอทกราย นอกจากน+J เจEาหนEาท+1ชนสDตรตEองร+บแจEงผลการตรวจเสมหะใหE
สถานท+1สOงเสมหะมาอยOางรวดเร\วเพ01อลดระยะเวลาในการแพรOกระจายเช0JอวณโรคในสถานบรIการโดย
การร+บจดการสภาพแวดลEอมไดEทนทOวงท+ การม+ระบบคดกรองผDEปtวยเชIงตJงรบน+JสามารถจดใหEม+ขpJนไดE
ทJงในระดบโรงพยาบาลและศDนยสขภาพชมชน ทJงน+J ตEองม+การจดทNาความตกลงใหEเขEาใจกนเปZน
อยOางด+ระหวOางเจEาหนEาท+1ผEDเก+1ยวขEองทกฝtายดEวย

การปองกนการเกDดเชCTอวณโรคดCTอยาไรแฟมป]ซDน
ปmจจบนเปZนท+1ยอมรบกนวOายาไรแฟมป€ซIนเปZนยารกษาวณโรคท+1ม+ประสIทธIภาพมากท+1สดและยง
ไมOม+ยาใหมOท+1ม+ประสIทธIภาพเท+ยบเทOากบยาไรแฟมป€ซIนไดEเลย องคการอนามยโลกจpงแนะนาใหO
รกษาผUOปWวยวณโรคทกรายท"#รบประทานยาไรแฟมป]ซDนดOวยการม"พ"#เล"TยงดUแลการรบประทาน
ยาตMอหนOา หากไมOสามารถหาพ+1เล+Jยงท+1เหมาะสมไดE ก\ไมOควรใหEผEปD tวยวณโรครบประทานยาไรแฟมป€
ซIน แตOควรพIจารณาใหEผDEปtวยรบประทานยาในระบบอ01นๆ แทน หลกการน+J องคการอนามยโลกไดE
ระบไวEในเอกสารขององคการอนามยโลกเองท+1ต+พIมพเผยแพรOหลายเลOม แตOผDEใหEการรกษาผDEปtวยวณ
โรคสOวนใหญOยงไมOทราบหร0อทราบแลEวแตOยงไมOตระหนกถpงผลเส+ยท+1จะเกIดขpJนหากม+การใชEไรแฟมป€ซI
นอยOางไมOถDกตEอง ประเทศไทยจpงควรกNาหนดหลกการใหEชดเจนวOาจะทNาตามคNาแนะนNาขององคการ
อนามยโลกในประเด\นน+Jหร0อไมO และหากจะตEองกNาหนดหลกการเชOนนJน ก\ตEองพIจารณาตOอไปอ+กวOา
การม+พ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาอยOางถDกตEองนJนจะทNาอยOางไรจpงจะแนOใจไดEวOาผDEปtวยวณ
โรคไดEรบประทานยาไรแฟมป€ซIนอยOางถDกตEองและเช01อถ0อไดEจรIงๆ ท+จ1 ะทNาใหEการเกIดเช0Jอวณโรคด0อJ ยา
ไรแฟมป€ซIนม+โอกาสเกIดขpJนนEอยดEวย
กรณ+เชOนน+J ในประสบการณพบวOา โดยท1วๆ ไปมกจะไมOเกIดปmญหาในดEานความรOวมม0อจากผDE
ปtวยวณโรคเพ01อมารบประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ ถEาเจEาหนEาท+1ไดEใชEเวลาอยOางเพ+ยงพอ
ในการอธIบายใหEผDEปtวยเขEาใจ แตOจะม+ผDEปtวยเพ+ยงสOวนนEอยเปZนบางรายท+1ไมOยอมรบแนวทางการรกษา
เชOนน+J แมEเจEาหนEาท+1ท+1เก+1ยวขEองไดEพยายามอธIบายอยOางไรแลEวก\ตาม ตวอยOางในประสบการณตรง ไดE
แกO ผDEปtวยบางรายม+ขอE จNากดดEานการประกอบอาช+พ ไดEแกO ผDEปtวยท+1ม+อาช+พลDกจEางออกเดIนเร0อประมง
ท+มสขภาพจpงตEองใชEเวลามากพอสมควรในการเจรจากบผDEปtวย, ญาตIผDEปtวยและนายจEาง เพ01อเจรจา
วางแผนการใหEการรกษาและเจรจากบนายจEางเพ01อใหEยIนยอมผOอนผนใหEผDEปtวยอยDOบนฝmŒงไมOตEองออก
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เดIนเร0อไปทะเลเปZนระยะเวลาหนp1ง อยOางนEอยในชOวงระยะเวลาของการรกษาในระยะเขEมขEนระยะแรก
เพ01อใหEการรกษาดEวยยาไรแฟมป€ซIนซp1งถ0อวOาเปZนยาท+1ด+ท+1ส ดในขณะน+J เม01อผDEปtวยรบการรกษาครบ
ระยะเขEมขEนแลEวประกอบกบผลเสมหะไมOพบเช0Jอซp1งไมOตEองขยายการรกษาระยะเขEมขEนออกไป ก\ใหE
การรกษาดEวยระยะตOอเน01องดEวยระบบยาท+1ไมOม+ไรแฟมป€ซIน ค0อ ใชEอแ+ ธมบIวทอลแทนไรแฟมป€ซIน แตO
ตEองใชEเวลารกษาระยะตOอเน01องเพI1มเตIมอ+ก 2 เด0อนเปZน 6 เด0อน แทนท+1จะเปZนการรกษาระยะตOอเน01อง
โดยใชEไรแฟมป€ซIนเพ+ยง 4 เด0อน ระบบยาน+JองคการอนามยโลกไดEแนะนNาใหEใชEไดEสNาหรบผDEปtวยท+1ใหE
การรกษาแบบม+พ+เ1 ล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาไดEเพ+ยงในระยะเขEมขEนเทOานJน
กรณ+แรงงานตOางชาตIท+1พIจารณาแลEววOาไมOอาจตIดตามหร0อใหEการรกษาดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแล
การรบประทานยาตOอหนEาไดEอยOางแนOนอน กรณ+อยOางน+J ก\ม+ทางออกท+1นNามาใชEไดE กลOาวค0อ ในระบบ
ยารกษาท+1หนpง1 ขององคการอนามยโลกสNาหรบผDEปtวยใหมOโดยเฉพาะผDEปtวยท+เ1 สมหะพบเช0Jอ (Category
1 for new smear-TB patients) ในการรกษาระยะเขEมขEนระยะแรก เล0อกใชEระบบยารกษาท+1ตEองใชE
ฉ+ดยาสเตร\พโตมยซIนแทนอ+แธมบIวทอล และใชEการรกษาในระยะตOอเน01องท+1ไมOม+ไรแฟมป€ซIนโดยไมOม+
พ+เ1 ล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEา กลOาวค0อใชEระบบยา 2HRZS/6HE (ตวเลขนNาหนEาตวยOอภาษา
องกฤษ หมายถpง จNานวนเด0อนท+1ใหEการรกษา การรกษาม+ 2 ระยะ กลOาวค0อ การรกษาระยะเขEมขEน
ระยะแรก ในกรณ+น+Jค0อ ใชEเวลานาน 2 เด0อน ตOอดEวยระยะท+1 2 ค0อ การรกษาระยะตOอเน01อง ในกรณ+น+J
ใชE เ วลาร กษานาน 6 เด0 อ น รวมระยะเวลาการร กษาทJ ง หมดนาน 8 เด0 อ น) แทนระบบยา
2HRZE/4HR (การรกษาระยะเขEมขEนระยะแรกนาน 2 เด0อนและตOอดEวยการรกษาระยะตOอเน01องนาน
4 เด0อน รวมระยะเวลาการรกษาทJงหมดนาน 6 เด0อน) ดงนJน ในกรณ+เชOนน+J ผDEปtวยจNาเปZนตEองมาส
ถานบรIการสขภาพเพ01อมาฉ+ดยาสเตร\พโตมยซIนในการรกษาระยะเขEมขEน เจEาหนEาท+1จpงสามารถถ0อ
โอกาสในการใหEยารบประทานยาตOอหนEาไดE ม+กลเม\ดวIธ+ปฏIบตIอยOางหนp1งท+1องคการอนามยโลกแนะนNา
ค0อ หากม+การฉ+ดยาผDEปtวยวณโรค ควรใหOผUOปWวยรบประทานยาตMอหนOากMอนการฉ"ดยา เพ01อจะไดE
ไมOล0มในการใหEยารบประทาน หากฉ+ดยากOอนการใหEรบประทานยา เจEาหนEาท+1และผDEปtวยอาจล0มเร01อง
รบประทานยาไดE สNาหรบผDEปtวยแรงงานตOางชาตIเชOนน+J เราจpงสามารถใหEการดDแลการรบประทานยาตOอ
หนEาไดEอยOางนEอยในการรกษาระยะเขEมขEนระยะแรก กรณ+เชOนน+JสามารถนNามาปรบใชEไดEกบผDEปtวยคน
ไทยท+1ไมOยอมรบการรกษาโดยการม+พ+1เล+JยงไดEดEวย จะทNาใหEสามารถใหEการดDแลการรกษาแบบการม+พ+1
เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาไดE
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(
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การรกษาผUOปWวยวณโรคในครTงแรกม"ความสาคญท"#สด
แพทยและผDEใหEบรIการสขภาพตEองคNานpงและตระหนกอยDOเสมอวOาการรกษาผDEปtวยวณโรคในครJง
แรกท+1วIนIจฉยวOาเปZนวณโรคนJนม+ความสNาคญท+1ส ด เน01องจากผDEปtวยวณโรคม+โอกาสไดEร บการรกษา
หายไดEสDงท+1ส ดในการรกษาครJงแรกของผDEปtวยเทOานJน และเราไมOอาจเส+1ยงท+1ใหEผDEปtวยเอายาไปรบ
ประทานยาเองโดยพIจารณาจากปmจจยตOางๆ ไดEแกO คณวฒI, วยวฒI หร0อฐานะทางสงคม เน01องจากเรา
ยงไมOม+ปmจจยท+1จะพยากรณไดEวOาผDEปtวยรายใดจะรบประทานยาไดEถDกตEอง แพทยและผUOใหOบรDการสข
ภาพรวมถYงผUOปWวยเองจะไมMม"โอกาสแกOตวหากการรกษาในครTงแรกเกDดความผDดพลาด และ
แพทยรวมถpงท+มสขภาพก\มกจะตNาหนIผDEปtวยวOาไมOสามารถรบประทานยาไดEอยOางถDกตEอง จนบางครJง
เม01อผDEปtวยม+ปmญหาในการรบประทานยา เชOน เกIดความรDEสpกผIดปกตIจากการรบประทานยาหร0อเกIด
การแพEยาท+1ไมOรนแรงแตOผDEปtวยรDEสpกวOาไมOสามารถทนไดE ผDEปtวยจpงปกป€ดไมOกลEาบอกกบแพทยหร0อเจEา
หนEาท+1ท+1เก+1ยวขEอง เพราะเกรงจะโดนตNาหนIน1นเอง แพทยและท+มสขภาพจpงตEองปรบทศนคตIหร0อมม
มองตOอปmญหาการไมOรบประทานยาหร0อรบประทานยาไมOถDกตEองของผDEปtวยใหEถDกตEองวOา ปmญหาน+JเปZน
ปmญหาพฤตIกรรมธรรมดาของคนท1วๆ ไป แมEแตOแพทยหร0อผDEใหEบรIการสขภาพเองบOอยครJงท+1ไมO
สามารถรบประทานยาปฏIช+วนะเพ+ยง 1 สปดาหไดEอยOางถDกตEองและครบถEวน แลEวเราจะคาดหวงไดE
อยOางไรวOาผDEปtวยวณโรคซp1งไมOใชOบคลากรทางดEานสาธารณสขตEองสามารถรบประทานยานานตJงอยOาง
นEอย 6 เด0อนไดEถDกตEองและครบถEวน เราจpงอาจกลOาวไดEวOา การไมMรบประทานยาหรCอรบประทาน
ไมMถ U กตO อ งเปB น “พฤตD ก รรมปกตD ” ท"#ต O อ งเกD ดขY T น และไมMจ าเปB นตO อ งตาหนDผU Oป W ว ย แตM เปB น
เรC#องท"#ตOองปองกนไมMใหOเกDดขYนT เพราะไมOม+โอกาสแกEตวอ+ก การลองใหEผDEปtวยรบประทานยาเองเปZน
ระยะเวลาหนp1งแลEว (ไมOวOาจะนานเทOาไร) หากผDEปtวยไมOสามารถรบประทานยาไดEอยOางถDกตEอง โอกาส
ในการรกษาใหEหายก\นOาจะลดนEอยลงไปแลEว แมEจะเรI1มการรกษารอบใหมOอยOางเครOงครดก\ตาม นอก
จากน+J การไมOรบประทานยาวณโรคของผDEปtวยกOอใหEเกIดปmญหาท+1ตามมาอยOางมาก แมEเพ+ยง 1 รายก\
ตาม ก\อาจทNาใหEเกIดปmญหาอยOางมากตOอกบตวผDEปtวยเอง, ครอบครว, ชมชนและสงคมดงกลOาวแลEว
ดงนJน การดDแลการรบประทานยาตOอหนEาอยOางเครOงครดจรIงจงตTงแตMวนแรกท"#ใหOการรรกษา จpง
ชOวยใหEผDEปtวยม+โอกาสรบการรกษาหายไดEสDงท+1สด ค0อ อยOางนEอยรEอยละ 90 - 95
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การรกษาวณโรคในครJงท+1สอง, ครJงท+1สาม หร0อครJงตOอๆ มาจะม+โอกาสหายไดEนEอยลง และผDE
ปtวยจะไมOม+โอกาสแกEตวไดEใหมOอ+ก หากผDEปtวยรบประทานยาในครJงแรกไมOถDกตEอง และเกIดความลEม
เหลวในการรกษา (Failure of treatment) ผDEปtวยกลบตEองการรกษาในระบบยามาตรฐานท+1ตEองฉ+ดยา
และใชEเวลาการรกษานานขpJนถpงอยOางนEอย 8 เด0อน และม+โอกาสไดEรบการรกษาหายก\นEอยกวOาการ
รกษาในครJงแรก หากยงม+การรกษาลEมเหลวอ+กครJง เราตEองใหEการรกษาผDEปtวยดEวยระบบยาสNารอง
(Reserve drugs) ซp1งตEองใชEเวลาการรกษานานขp Jนอ+ก มาก ค0อ เปZน เวลาอยOางนEอ ย 21-24 เด0อ น,
โอกาสไดEรบการรกษาหายก\นEอยกวOาการรกษาครJงแรก, โอกาสเกIดการแพEยาก\ม+สDงกวOาและการรบ
ประทานยาก\ยากกวOาเพราะม+ยาเพI1มขpJนหลายขนานและยาบางขนานก\ม+ขนาดเม\ดยาโตมากซp1งรบ
ประทานยาก นอกจากน+ J ราคายาท+ 1 ใชE ในการรกษาก\ม + ร าคาแพงขp J น มาก โดยม+ ราคายาแพงถp ง
ประมาณ 100,000-120,000 บาท ขณะท+1ราคายาในการรกษาครJงแรกม+ราคาประมาณ 3,000 บาท
หากเปร+ยบเท+ยบการรกษาในครJงหลงๆ จะเห\นไดEวOา ม+ขEอดEอยกวOาการรกษาในครJงแรกหลายอยOาง
ดEวยกน การรกษาในครJงแรกจpงม+ความสNาคญท+1สด
เราจpงจNาเปZนตEองใหEการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรคใหEด+ท+1สดในครJงแรก อาจกลOาวไดEวOา โอกาสท"#ผUO
ปWวยวณโรคจะไดOรบการรกษาใหOหายสUงท"#สดอยUMในวนแรกท"#วDนDจฉยและเรD#มการรกษา เราม"
ความจาเปBนตOองแนMใจวMาผUOปWวยวณโรครบประทานยาอยMางถUกตOองจรDงๆ ตTงแตMวนแรก หาก
เราลองใหEผDEปtวยวณโรคไปรบประทานยาเองท+1บEาน หากเกIดขEอผIดพลาดขpJนมาดEวยสาเหตใดก\ตาม ผDE
ปtวยก\จะสDญเส+ยโอกาสท+1จะไดEรบการรกษาหายท+1สDงท+1สดไปแลEว สงคมสOวนรวมก\สDญเส+ยโอกาสน+Jไป
ดEวย

ระบบสขภาพ - ไมMใชMผOปU Wวย - ท"#ตOองรบผDดชอบใหOผUOปWวยวณโรคไดOรบการรกษาหาย
หลกการน+JเปZนหลกการท+1สNาคญอยOางยI1งอยOางหนp1งของการควบคมวณโรค เราจpงจNาเปZนตEองวาง
แผนกNาหนดใหEการใชEหลกการน+JเปZนไปในทางปฏIบตIใหEไดE แตOสI1งท+1ตEองทNาความเขEาใจค0อเหตผลวOา
ทNาไมตEองเปZนความรบผIดชอบของระบบสขภาพท+1ตEองทNาใหEผDEปtวยวณโรคไดEรบการรกษาหาย ไมOใชO
ความรบผIดชอบของผDEปtวยวณโรคเอง องคการอนามยโลกไดEแนะนNาหลกการน+JไวEอยOางชดเจน เราจะ
มาพIจารณาถpงเหตผลวOาทNาไมตEองนNาหลกการน+JมาใชE
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องคการอนามยโลกแนะนNาใหEใชE DOT สNาหรบรกษาผDEปtวยวณโรคหากม+การใชEการรกษาดEวย
ระบบยาระยะสJนท+1ม+ไรแฟมป€ซIน ประเทศไทยไดEม+การนNาระบบยาระยะสJนน+JมาใชEตJงแตOประมาณ พ.ศ
. 2528 แตOมIไดEใหEการรกษาดEวยการทNา DOT ตOอมาเม01อม+ผลกระทบจากโรคเอดส และไดEรบการทบ
ทวนแผนงานวณโรคแหOงชาตIครJงท+1 1 จากความรOวมม0อจากองคการอนามยโลกใน พ.ศ. 2538 แผน
งานวณโรคแหOงชาตIของประเทศไทยจpงเรI1มการรกษาดEวยการทNา DOT เราจะเห\นไดEวOาในอด+ต การ
รกษาวณโรคไมOไดEทNา DOT หร0อกลOาวงOายๆ ค0อใหEผDEปtวยรบประทานยาเองท+1บEาน และนดผDEปtวยมารบ
ยาเปZนระยะซp1งโดยท1วไปมกจะนดทกๆ 1 เด0อนจนกวOาจะครบกNาหนดการรกษา หากผDEปtวยไมOมาตาม
รบยาตามกNาหนดนด แพทยหร0อผDEใหEบรIการสขภาพก\มกจะกลOาวเต0อนหร0ออาจตNาหนI โดยม+มมมอง
วOาเปZนความรบผIดชอบของผDEปtวยเองอยOางเต\มตวท+1ตEองมารบยารกษาวณโรคตามกNาหนดนด ไมOไดEม+
มมมองวOาระบบสขภาพตEองเขEาไปม+สOวนรบผIดชอบแตOประการใด
ตOอมาม+การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยใหEม+หนEาท+1กNากบดDแลการรบประทานยาวณโรคตOอหนEาทก
วน หากเจEาหนEาท+1ผDEใหEบรIการสขภาพไปเย+1ยมบEานหร0อบงเอIญสามารถตรวจสอบไดEวOาญาตIผผDDE Eปtวย มI
ไดEกNากบดDแลการรบประทานยาตOอหนEากนจรIง เราก\มกจะกลOาวโทษหร0อตNาหนIญาตIผDEปtวยวOาไมOรบผIด
ชอบในการดDแลผDEปtวย กรณ+น+JความรบผIดชอบจะเปZนของญาตIผDEปtวย มIใชOเปZนความรบผIดชอบของผDE
ปtวยเองและมIใชOของระบบสขภาพแตOอยOางใด
หากม+การทNา DOT โดย อสม. ใหEเปZนพ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEา แตOหากตรวจสอบ
ไดEวOามIไดEดDแลการรบประทานยาตOอหนEากนจรIง โดยผDEปtวยวณโรคมIไดEมาตามกNาหนดนดหร0อผDEปtวย
เกIดความลEมเหลวในการรกษา เราก\มกจะกลOาวโทษหร0อตNาหนI อสม. ท+1เปZนพ+1เล+JยงวOาขาดความรบผIด
ชอบ โดยมIไดEคNานpงวOาตEองเปZนความรบผIดชอบของระบบสขภาพหร0อของเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพแตO
ประการใด ทJงๆ ท+1ความเปZนจรIงตEองเปZนความรบผIดชอบของเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพท+1ตEองจดหา อสม
. ท+1ม+ความรบผIดชอบและเช01อถ0อไดEตOางหาก ดงนJน กรณ+เชOนน+JตEองเปZนความรบผIดชอบของเจEาหนEาท+1
ดEานสขภาพและของระบบสขภาพท+1คดเล0อก อสม. ไมOถDกตEอง ในประสบการณจรIง พบวOา ม+ผDEปtวยวณ
โรครายหนp1งท+1ทNา DOT โดย อสม. โดยผDEปtวยตEองมารบประทานยาตOอหนEา อสม. ท+1บEานของ อสม.
ทกวน แตOลDกสาวของ อสม. ม+ความรงเก+ยจผDEปtวยท+เ1 ปZนวณโรค อสม. จpงจNาเปZนตEองใหEยาผDEปtวยไปรบ
ประทานเองท+1บEานโดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพไมOทราบ กรณ+เชOนน+J ควรตNาหนIใคร หร0อเปZนความบก
พรOองของใคร
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หนทางท+1ด+ท+1ส ดจpงตEองเปZนเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพในการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาใหEถDก
ตEองท+1ส ด เพ01อใหEผDEปtวยวณโรคม+โอกาสไดEร บการรกษาใหEหายไดEมากท+1ส ด หากเจOาหนOาท"#เองไมM
สามารถดUแลการทา DOT ไดOดOวยตนเองเนC#องดOวยเหตผลใดกEตาม จาเปBนตOองใหOผUOอC#นเปBนพ"#
เล"TยงแทนเจOาหนOาท"# เจOาหนOาท"#ดOานสขภาพและระบบสขภาพกEย งตOองรบผDดชอบในการคด
เลCอกพ"#เล"Tยงท"#ด"ท#ส" ดและตOองคอยตDดตามกากบดUแลใหOม"การทา DOT อยMางจรDงจงและถUกตOอง
ดOวย หากไมOม+การทNา DOT จรIง เราจะตNาหนIใครไมOไดEเลยนอกจากตวเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพและ
ระบบสขภาพท+1ใหEการดDแลผDEปtวยน1นเอง หากผDEปtวยยากจนไมOม+เงIนคOาพาหนะเดIนทางหร0อผDEปtวยสDง
อายหร0อปtวยหนกท+1ไมOสามารถเดIนทางไปท+1สถานบรIการสขภาพไดEท กวน เจEาหนEาท+1และระบบสข
ภาพจNาเปZนตEองจดหาหร0อใหEการชOวยเหล0อจนไดEหนทางท+1ใหEผDEปtวยไดEรบการทNา DOT ท+1ถDกตEองและ
จรIงจง ไดEแกO การจดหาหร0อชOวยเหล0อคOาพาหนะเดIนทางหร0อเจEาหนEาท+1ตEองไปท+1บEานผDEปtวยทกวนเพ01อ
ทNา DOT การมอบยาวณโรคท+1ม+ไรแฟมป€ซIนใหEผDEปtวยไปรบประทานยาเองโดยเจEาหนEาท+1มIไดEม+ความ
ม1นใจวOาผDEปtวยวณโรคไดEรบการทNา DOT เพ01อผDEปtวยจะไดEรบประทานยาอยOางถDกตEองจรIงถ0อเปZนการ
ขาดความรบผIดชอบอยOางยI1งของระบบสขภาพ
เหตผลท+1สNาคญท+เ1 จEาหนEาท+1ดEานสขภาพและระบบสขภาพจNาเปZนตEองรบผIดชอบตOอการไดEรบการ
รกษาหายของผDEปtวยวณโรค ไมOใชOเปZนความรบผIดชอบของตวผDEปtวยวณโรคเอง เน01องจากวณโรคเปZน
โรคตIดตOอท+เ1 ปZนปmญหาท+1มIไดEจNากดอยDเO ฉพาะท+1ตวปtวย หากแตOม+ผลกระทบตOอครอบครวผDEปtวยเอง, ชม
ชนและสงคมโดยสOวนรวม หร0ออาจกลOาวไดEวOา วณโรคเปBนป`ญหาสาธารณะและป`ญหาสงคม
ระบบสขภาพจYงจาเปBนตOองรบผDดชอบใหOผUOปWวยวณโรคไดOรบการรกษาใหOหายใหOไดO มDใชMปลMอย
ใหOเปBนความรบผDดชอบของผUOปWวยเองหรCอของคนอC#นๆ ท+มสขภาพในพ0Jนท+1จpงตEองคNานpงถpงหลก
การน+JใหEด+ เพ01อใหEการควบคมวณโรคไดEผลและไมOเปZนปmญหาสาธารณสขท+1สNาคญของประเทศตOอไป

ทาไมตOองรกษาผUOปWวยวณโรคดOวย DOT
การม+พ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ จะสามารถทNาใหEระบบสข
ภาพม+ความม1นใจไดEวOาผDEปtวยวณโรครบประทานยาไดEถDกตEองจรIงตามชนIด, ขนาดและตามชOวงระยะ
เวลาของการรบประทานยา หากไมOม+การดDแลการรบประทานยาตOอหนEาหร0อม+พ+1เล+Jยงท+1ไมOม+ความนOา
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เช01อถ0อในการดDแลการรบประทานยาดงกลOาว จะสะทEอนถpงการขาดการรบผIดชอบของระบบสขภาพ
ตOอการรกษาผDEปtวยวณโรคใหEหายไดEจรIงท+ส1 ามารถหยดยJงการแพรOกระจายเช0JอวณโรคไดEและม+โอกาส
นEอยท+1จะเกIดเช0Jอวณโรคด0JอยาและการกลบเปZนซJNาอ+ก น1นจะเปZนการเพI1มภาระท+1ไมOควรจะม+ใหEกบตวผDE
ปtวยเอง, ครอบครวของผDEปtวย, ชมชนและสงคมโดยรวมดEวย
องคการอนามยโลกไดEกลOาวไวEอยOางชดเจนวOาเราไมMสามารถพยากรณการรบประทานยา
ของผUOปWวยไดOวMารายใดจะรบประทานยาไดOอยMางถUกตOองจรDง จpงม+ความจNาเปZนท+1ตEองม+การดDแล
การรบประทานยาตOอหนEา เพ01อใหEม+ความม1นใจตOอผลการรกษาท+1ด+ท+1สดตOอผDEปtวย พฤตIกรรมการรบ
ประทานยาของผDEปtวยวณโรคโดยปกตIแลEวจะม+แนวโนEมท+1จะรบประทานยาไมOครบถEวนหร0อไมOถDกตEอง
อยDแO ลEว ไมOวOาจะล0มการรบประทานยาในบางม0Jอ, การม+อาการด+ขpJนแลEวคIดวOาหายแลEว แมEจะไดEรบการ
ใหEสขศpกษาท+1ด+ก\ตาม, การไมOเอาใจใสOอยOางจรIงจงของผDEปtวยเองตOอการรบประทานยา, การม+อาการ
ขEางเค+ยงท+1แมEไมOรนแรง ผDEปtวยก\จะหยดยาหร0อลดขนาดยาบางขนานเพ01อทดลองดDวOายาใดท+1ทNาใหEเกIด
อาการแพEดงกลOาว หร0อแมEแตOการแบOงปmนยาใหEผDEอ01นท+1ม+อาการไอคลEายคลpงกนกบผDEปtวยเพ01อลองรบ
ประทานยาดDก\ตาม โดยในประสบการณจรIง ก\เคยพบผDEปtวยวณโรคท+1แบOงยาวณโรคใหEผDEอ01นท+1ม+อาการ
ไอไปรบประทาน พฤตIกรรมเหลOาน+J ทNาใหEเกIดโอกาสท+1เช0Jอวณโรคจะด0JอยาไดEทJงสIJน การดDแลการรบ
ประทานยาตOอหนEาจpงชOวยแกEไขปmญหาดงกลOาวไดE ผDEปtวยบางรายเก\บรกษายาไวEไมOถDกตEอง เชOน เก\บ
ไวEใตEเพIงหลงคามงจากท+1รEอนจดในตอนกลางวน ทNาใหEยาเส01อมคณภาพกOอนถpงกNาหนดยาหมดอายไดE
ก\เปZนอ+กเหตผลหนp1งท+1เจEาหนEาท+1จะชOวยในสOวนน+JไดE

แนวทางการจดหายารกษาวณโรคแนวท"#หนYง#
องคประกอบท+1สNาคญอยOางหนp1งของการควบคมวณโรคใหEสNาเร\จค0อยารกษาวณโรค โดยเฉพาะ
ยาแนวท+1หนp1ง ซp1งประกอบดEวย ไอโซไนเอซIด (H), ไรแฟมป€ซIน (R), ไพราซIนาไมด (Z), อ+แธมบIวทอ
ล (E) และสเตร\พโตมยซIน (S) หลกการเก+ย1 วกบยารกษาวณโรคโดยเฉพาะยาแนวท+1หนp1ง ค0อ
1. ใหE ก ารรกษาดE ว ยยารกษาวณโรคฟร" โ ดยไมMม " เงC # อ นไข เน0 1 อ งจากวณโรคถ0 อ เปZ นปm ญ หา
สาธารณะหร0 อปmญ หาของสงคม ดงกลO า วแลE วขE า งตEน การรกษาวณโรคจpงถ0 อ เปZน บรI ก าร
สาธารณะอยOางหนp1งท+1รฐจNาเปZนตEองใหEกบประชาชน การใหEรกษาท+1ม+ประสIทธIภาพท+1ด+ท+1สดแกO
ผDEปtวยวณโรคถ0อวOารฐแสดงความรบผIดชอบตOอสงคม โดยเปZนการแสดงใหEเห\นถpงการปกปPอง
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หร0อปPองกนประชาชนของรฐใหEปลอดภยจากวณโรค ถ0อเปZนภยท+ไ1 มOจNาเปZนหร0อไมOสมควรตEอง
ประสบ ดงนJน การใหEยารกษาฟร+หร0อไมOคIดมDลคOาจpงเปZนมาตรการอยOางหนp1งท+1รฐจNาเปZนตEอง
กระทNา สNาหรบประเทศไทยรฐบาลไดEใหEยารกษาวณโรคโดยไมOคIดมDลคOามาเปZนเวลานาน ผDE
ปtวยวณโรคในประเทศไทย ไมOวOายากด+ม+จนตOางก\ม+ความเทOาเท+ยมกนในการรบการรกษาวณ
โรคโดยยาท+1ม+ประสIทธIภาพด+ท+1ส ดเทOาท+1ม+อยDOในโลก คนฐานะยากจนในเม0องไทยจpงนบวOาม+
ความโชคด+มากท+1สดท+1สามารถไดEรบยารกษาวณโรคท+1ด+ท+1สดเท+ยบเทOากบคนฐานะร1Nารวย ใน
ยคสมยท+ก1 ารเบIกจOายคOายารกษาโรคสNาหรบขEาราชการและสมาชIกในครอบครวท+1ม+สทI ธIในการ
เบIกคOารกษาพยาบาล การใหEผDEปtวยวณโรคเหลOาน+JจOายเงIนทดรองคOายาไปกOอนแลEวเอาใบเสร\จ
รบเงIนไปเบIกจากตEนสงกดในภายหลง โดยท1วๆ ไปก\คIดวOาไมOนOาม+ปmญหา แตOพบวOาบางครJงม+
ปmญหาไดE เชOน กรณ+หนp1งท+1มารดาของขEาราชการ ซp1งโดยท1วๆ ไป มารดาทOานน+Jก\ม+ฐานะปาน
กลาง ไมOใชOอยDOในขJนร1Nารวย เม01อปtวยเปZนวณโรคตEองทดรองจOายคOายารกษาไปกOอนและสOงใบ
เสร\จรบเงIนไปใหEบตรซp1งเปZนขEาราชการอยDOตOางจงหวด เพ01อเบIกเงIนกลบมาจากตEนสงกด แตO
ปmญหาค0อ เม01อบตรเบIกไดEเงIนคOารกษาแลEว ก\ไมOสOงเงIนค0นกลบไปใหEมารดา ทNาใหEผDEปtวยรายน+J
ประสบปmญหาการทดรองจOายเงIนคOายารกษาวณโรค จpงขาดการรกษาไปกOอนกNาหนด ดงนJน
แมEผDEท+1ม+สIทธIเบIกคOารกษาพยาบาลไดE ก\ยงประสบปmญหาท+1อาจคาดไมOถpงและเปZนสาเหตใหEผDE
ปtวยขาดการรกษากOอนครบกNาหนดไดE การใหEยารกษาวณโรคฟร+โดยไมOม+เง01อนไข จpงเปZน
มาตรการหนp1งท+1จNาเปZนสNาหรบการควบคมวณโรคใหEประสบความสNาเร\จ ผUOปWวยวณโรคทก
รายในประเทศไทย จYงควรเขOาถYงยารกษาโดยตOองไมMม"ขOอจากดใดๆ ดOานคMารกษา
พยาบาลรวมถYงคMายา ไมOวOาผDEปtวยจะม+สIทธIในการรกษาพยาบาลใดๆ หร0อไมO เพราะเปZนโรค
ตIดตOอท+1สามารถทNาอนตรายคนอ01นๆ ในสงคมไดE และตEองรวมถpงแรงงานตOางชาตIและผDEอพยพ
ท+1ไมOถถDD กตEองตาม กฎหมาย และผDEตEองขงทกประเภทในเร0อนจNา เพ01อการควบคมวณโรคใหEไดE
2. การจดซ0JอยารกษาวณโรคตEองไดEรบการจดซ0Jอโดยองคกรเด"ยวในแผนงานวณโรคแหOงชาตI
เพราะ
2.1แผนงานวณโรคแหOงชาตIจะสามารถม#นใจไดOวMายารกษาวณโรคในแตMละปม"เพ"ยงพอกบผDE
ปtวยวณโรคท+1คNานวณไวEทJงประเทศ แตOถEามอบหมายใหEโรงพยาบาลแตOละแหOงจดซ0Jอเอง หาก
โรงพยาบาลม+งบประมาณจNากดในป(นJนๆ ก\อาจไมOสามารถจดซ0JอยารกษาวณโรคไดEอยOาง
เพ+ยงพอ ทNาใหEผDEปtวยวณโรคในบางอNาเภอไดEรบยารกษาไมOครบตามกNาหนด เน01องจากความ
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ไมOพรEอมดEานผDEใหEบรIการท+1ม+งบประมาณไมOเพ+ยงพอ อนเปZนเร01องท+1ไมOควรจะเกIดขpJน การมอบ
หนEาท+1ใหEโรงพยาบาลตOางๆ ซ0Jอยารกษาวณโรคเอง นOาจะยงไมOใชOเปZนหลกประกนความเพ+ยง
พอตOอการม+ยารกษาสNาหรบผDEปtวยวณโรคทกรายในประเทศไทย
2.2 การควบคมมาตรฐานยาจะทNาไดEงOายกวOาโดยเฉพาะยารกษาวณโรครวมหลายขนานใน
เม\ดเด+ย วกน ท+1อ าจยงม+ป mญ หาดE า นคณภาพจากกระบวนการผลIต และระดบยาทกตวใน
กระแสเล0อดท+1ตEองสDงเพ+ยงพอในการรกษาวณโรค การจดซ0Jอโดยองคกรเด+ยว ก\จะสามารถใหE
ความสNาคญและดDแลในสOวนน+JไดEอยOางใกลEชIดรอบคอบ แมEแตOยาแยกขนานบางชนIด ก\อาจจะม+
ปmญหาดEานคณภาพไดEเชOนเด+ยวกน
2.3 เม\ดยารกษาวณโรคจะม+ลกษณะเหมCอนกนท1วประเทศซp1งจะทNาใหEผUOปWวยม"ความม#นใจใน
การรกษา ไมOตEองเดIนทางไปแสวงหาการรกษาหลายๆ แหOง บOอยครJงท+1พบวOาผDEปtวยวณโรค
ตEองนNายารกษาวณโรคมาจากโรงพยาบาลตOางๆ เพ01อมาใหEแพทยหร0อพยาบาลของศDนยวณ
โรคเขตดDวOาถDกตEองหร0อไมO แตOเม01อไดEรบคNาอธIบายวOายาท+1รกษาวณโรคท+1โรงพยาบาลไดEรบ
กระจายไปจากศDนยวณโรคเขตเอง ผDEปtวยจpงม+ความม1นใจวOายาท+1รกษาเปZนยาลกษณะเด+ยว
กน ไมOจNาเปZนตEองเปล+1ยนไปรบการรกษาท+1ไหนอ+ก หากโรงพยาบาลแตOละแหOงตOางก\จดซ0Jอยา
ของตนเอง ลกษณะเม\ดยารกษาวณโรคก\อาจจะม+ลกษณะแตกตOางกน อาจทNาใหEผDEปtวยไมOม1น
ใจในยาท+1รกษา การอธIบายใหEผDEปtวยเขEาใจและยอมรบวOายารกษาเหม0อนกนทกแหOงจะเปZน
เร01องท+1ทาN ไดEยากกวOามาก
2.4 การจดซ0Jอโดยองคกรเด+ยวจะทNาใหEซ0JอไดEในราคาถUกกวMาการจดซ0Jอโดยหลายองคกร หลกการ
น+เJ ปZนหลกการท1วไปของจากจดซ0JออยDOแลEว การจดซ0อJ จNานวนมาก ยOอมสามารถซ0JอไดEในราคา
ถDกกวO าการแยกกนซ0 JอโดยโรงพยาบาลตOางๆ เอง การจดซ0Jอโดยองคกรเด+ยว ยOอมทNาใหE
ประหยดงบประมาณของรฐไดEสOวนหนp1งดEวย
2.5ไมMเกDด การเก" #ยงกนในการใหOการรกษาวณโรคจากโรงพยาบาลแตOละแหO ง เพราะโรง
พยาบาลทกแหOงไดEรบยารกษาจากแผนงานวณโรคแหOงชาตI การอธIบายใหEผDEปtวยยอมรบการ
สOงตOอก\ทNาไดEงOาย เน01องจากยารกษาในโรงพยาบาลทกแหOงม+ลกษณะและคณภาพเหม0อนกน
แตOถEาโรงพยาบาลตEองจดซ0Jอยารกษาวณโรคเอง หากผDEปtวยมาจากตOางอNาเภอนอกพ0นJ ท+1รบผIด
ชอบก\อาจทNาใหEม+ความยOงยากในการรกษาไดE เพราะโรงพยาบาลอาจปฏIเสธไมOใหEการรกษาผDE
ปtวยท+1มาจากตOางอNาเภอ ทNาใหEม+ลกษณะเหม0อนกบการผลกดนหร0อปฏIเสธการใหEการรกษาแกO
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ผDEปtวย โรงพยาบาลใหญOๆ อาจประสบกบปmญหาน+JมากกวOาโรงพยาบาลขนาดเล\ก เพราะจะม+ผED
ปtวยจNานวนมากมาจากตOางอNาเภอเน0อ1 งจากม+ความศรทธาตOอโรงพยาบาลขนาดใหญO
2.6การจดซ0JอยารกษาวณโรคสNาหรบบางโรงพยาบาลอาจทNาไดEยาก โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ขนาดเล\กมากๆ เน0อ1 งจากจNานวนผDEปtวยวณโรคในแตOละป(ม+จNานวนนEอยมาก เชOน 2-3 รายตOอป(
การจดซ0Jอเพ01อสNารองยาไวEจpงเปZนเร01องท+1คNานวณหร0อจดการไดEยากมากและอาจไมOคEมคOา อาจ
กลOาวไดEวOา การบรDหารคลงยาวณโรคทาไดOยาก ถOาจานวนผUOปWวยวณโรคตMอปม"จานวน
นOอยมากๆ
ดงนJน โดยสรปแลEวเพ01อใหEการควบคมวณโรคประสบความสNาเร\จ การจดซ0Jอยารกษาวณโรค
แนวท+1หนp1ง ควรจดซ0Jอโดยองคกรเด+ยวเพ01อใหEเกIดความม1นใจไดEวOายารกษาวณโรคแนวท+1หนp1งม+อยOาง
เพ+ยงพอสNาหรบผDEปtวยวณโรคทJงประเทศ และจะทNาใหEการบรIหารจดการตOางๆ ดEานยารกษาวณโรค
ทNาไดEงOายและเปZนผลด+ตOอการควบคมวณโรค

ยารกษาวณโรค: ดาบสองคม
เม01อประมาณ พ.ศ. 2528 ประเทศไทยไดEเรI1มใชEระบบยารกษาวณโรคระยะสJนโดยม+ไรแฟมป€ซIน
เปZนยาหลกท+1สNาคญ องคการอนามยโลกแนะนNาวOา การรกษาดEวยระบบยาท+1ม+ไรแฟมป€ซIนจNาเปZนตEอง
ม+การกNากบดDแลการรบประทานยาตOอหนEา เน0อ1 งจากไรแฟมป€ซนI เปZนยาท+1ด+ท+1สด ยงไมOม+ยาใดท+พ1 บวOา
ม+ประสIทธIภาพด+เท+ยบเทOาไดE การรกษาดEวยยาน+JจpงจNาเปZนตEองทNา DOT เสมอ ถ0อวOาเปZนหลกการ
สากลไดE หากแตOเรานNาระบบยาน+JมาใชEเปZนการท1วไป โดยยงไมOไดEทNา DOT แตOในขณะนJน ประเทศ
ไทยเพI1งม+รายงานผDEปtวยเอดสรายแรกใน พ.ศ. 2527 จpงยงไมOเห\นผลกระทบอยOางชดเจนจากการแพรO
ระบาดของโรคเอดส ตOอมาม+ผลกระทบจากโรคเอดสเรI1มขpนJ กOอนในภาคเหน0อ และแพรOระบาดจนม+ผล
กระทบอยOางชดเจนทNาใหEผDEปtวยวณโรคเพI1มมากขpJนอยOางตOอเน01องตJงแตO พ.ศ. 2539 เปZนตEนมา ทNาใหE
เราตEองเรI1มทบทวนแนวทางท+1จะทNาใหEการรกษาผDEปtวยวณโรคใหEม+ประสIทธIภาพมากยI1งขpนJ เพ01อรองรบ
ปmญหาวณโรคท+1เปZนผลกระทบมาจากโรคเอดส น1นค0อเรI1มใหEการรกษาวณโรคดEวย DOT หร0อการม+พ+1
เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาน1นเอง หากพIจารณาในประเด\นน+J เราจpงเห\นไดEวOา หากเราม+การ
ทNา DOT ตJงแตOเราเรI1มใชEไรแฟมป€ซIน ปmญหาวณโรคในประเทศไทยอาจไมOรนแรงอยOางท+1เปZนอยDOทก
หลกการควบคมวณโรค: ประสบการณ 10 ป(

27

13 ม+นาคม 2549

พนธชย รตนสวรรณ

www.geocities.com/phanchai

วนน+J แตOแมEเราม+ปmญหาวณโรคอยOางมากในขณะน+J พ0Jนท+1สOวนมากในเม0องไทยก\ยงมIไดEใหEการรกษา
ดEวย DOT อยOางเขEมแข\ง เพ01อแกEไขปmญหาวณโรคท+1กNาลงลกลามอยDO การเกIดการแพรOระบาดของโรค
เอดส จpงทNาใหEเราตEองร+บจดการกบตวเองเพ01อแกEไขกบปmญหาท+1ไมOควรจะเปZนปmญหาตJงนานแลEว แตO
เรากลบตEองสาละวนอยDOกบสI1งน+JอยDOอยOางไมOทราบวOาจะลดและกNาจดปmญหาน+JไดEหร0อไมO โดยสIJนเปล0อง
งบประมาณโดยใชOเหตและสIJนเปล0องทรพยากรบคคลท+1ไมOควรจะปtวยดEวยโรคน+Jอ+กโดยใชOเหต การม+
ยาท+1ด+ท1ส+ ดในโลกใชEอยDใO นปmจจบน แตOเรามIไดEตระหนกในการใชEใหEถDกตEอง เพ0อ1 ปPองกนปmญหาท+อ1 าจจะ
เกIดขpJนจากการแพรOระบาดของเช0อJ วณโรคด0Jอยาขนาน เปร+ยบเสม0อนทNาใหEความโชคด+ของคนไทยท+1ม+
ยาท+1ด+ท+1ส ดใชEกลบเปZนความโชครEายท+1ตEองเผชIญกบความเส+1ยงของการสมผสกบเช0Jอวณโรคด0Jอยา
หลายขนาน เราจpงอาจกลOาวไดEวOาคนไทยม+ความโชครEายกวOาประชาชนในประเทศท+1ไมOม+งบประมาณ
จดซ0อJ ยารกษาวณโรคไดEเอง ตEองขอเงIนหร0อย0มเงIนจากตOางประเทศมาเพ01อซ0อJ ยารกษาวณโรค แตOมก
จะไดEรบเง01อนไขการใหEเปลOาหร0อใหEย0มเงIนดงกลOาววOาจะตEองม+การบรIหารจดการการใชEยารกษาวณ
โรคใหEด+ท+1สดโดยการทNา DOT น1นเอง ดงนJน ในประเทศเหลOาน+J ผDEปtวยวณโรคท+1ไดEรบยารกษาก\มกจะ
ไดEรบการดDแลรกษาอยOางด+ท+1สดเพ01อใหEเกIดประสIทธIภาพสDงสดดEวย โอกาสเกIดเช0Jอวณโรคด0Jอยาก\เกIด
ขpJนไดEนEอยมาก ขณะเด+ยวกนเงIนท+1ไดEรบก\มกจะไมOเพ+ยงพอกบผDEปtวยวณโรคทJงประเทศ ผDEปtวยวณ
โรคท+1ไมOม+ยารกษาก\ม+โอกาสเกIดเช0Jอวณโรคด0JอยานEอยมากดEวยเชOนเด+ยวกน เพราะเช0JอวณโรคไมOม+
โอกาสสมผสกบยาโดยเฉพาะสมผสกบไรแฟมป€ซIนซp1งม+ราคาแพง การเกIดเช0Jอวณโรคด0Jอยาหลาย
ขนานจpงม+โอกาสเกIดขpJนนEอยมากๆ ประชาชนโดยเฉพาะเด\กๆ ในประเทศเหลOาน+J จpงปลอดภยจาก
การตIดเช0Jอวณโรคด0Jอยาหลายขนาน ประเทศเหลOาน+J ไดEแกO จ+น, พมOา, กมพDชา เปZนตEน ขณะท+1ประชา
ชนคนไทยโดยเฉพาะเด\กไทยนOาจะม+ความเส+1ยงตOอการสมผสกบเช0Jอวณโรคด0Jอยาหลายขนานมาก
กวOา เพราะเราม+ปจm จยเอ0Jอท+1จะกOอใหEเกIดปmญหาอยOางพรEอมสรรพ ไดEแกO ม+ยาไรแฟมป€ซIนซp1งถ0อวOาเปZน
ยาท+1ด+ท+1สดใชEอยOางแพรOหลาย (แมEแตOอาจจะหาซ0JอไดEจากรEานขายยา), การแพรOระบาดของโรคเอดส
และ การใชEยาอยOางไมOม+ประสIทธIภาพ (นOาจะจากทJงภาครฐและภาคเอกชน) เราจpงนOาจะกลOาวไดEวOา
เดEกไทยและประชาชนคนไทยโชครOายตMอการเส"#ยงกบเชCTอวณโรคดCTอยาหลายขนานกวMาเดEก
และประชาชนในประเทศยากจนหลายๆ ประเทศ ยารกษาวณโรคจpงเปZนดาบสองคม ท+1หากใชE
อยOางถDกตEองก\จะเปZนคณ แตOหากประมาทใชEอยOางไมOถDกตEอง ก\จะเกIดผลรEายอยOางท+1ไมOสมควรจะเกIด
ขpนJ
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การสงเคราะหชMวยเหลCอผUOปWวยวณโรค
ผDEปtวยวณโรคบางรายม+ฐานะยากจนมาก ไมMม"เงDนจMายคMาพาหนะเดDนทางไปรบบรDการ
DOT หากเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพปลOอยใหEผDEปtวยเหลOาน+Jรบประทานยาเองหร0อทNา DOT โดยญาตI ก\ม+
โอกาสเส+1ยงท+1จะเกIดความลEมเหลวในการรกษาและเกIดเช0Jอวณโรคด0Jอยาหลายขนาน ท+1เปZนอนตราย
ตOอชมชนอยOางมาก ระบบสขภาพจpงจNาเปZนตEองคNานpงถpงประเด\นน+JดEวยหากตEองการควบคมวณโรคใหE
ไดEผล หลกการท"#ตOองยYดถCอไวOโดยไมMเปล"#ยนแปลง คCอ ผUOปWวยตOองรบประทานยาตMอหนOาอยMาง
จรDงจง เพ01อใหEไดEรบประทานยาอยOางถDกตEองจรIงและม+โอกาสรกษาหายไดEจรIง เม01อคNานpงถpงหลกการน+J
ระบบสขภาพจpงตEองรบผIดชอบตOอการจดบรIการ DOT ใหEแกOผDEปtวยวณโรคททกราย หากผDEปtวยรายใด
ม+ปmญหาหร0อขEอจNากดการเขEาถpงบรIการ DOT ดEวยเหตผลเน01องจากความยากจน ระบบสขภาพจYงจา
เปBนตOองรบผDดชอบในการหาทางสงเคราะหชMวยเหลCอผUOปWวยเชMนน"TดOวย การจดหาทนความชOวย
เหล0อผDEปtวยเหลOาน+JจpงเปZนสOวนสNาคญสOวนหนp1งท+1จะทNาใหEการควบคมวณโรคม+ประสIทธIภาพ การจดหา
ทนอาจตEองอาศยความรOวมม0อจากชมชน ท+1จจNาNาเปZนตEองเขEาใจวOา ปmญหาวณโรคเปZนปmญหาของชมชน
การใหEความชOวยเหล0อสOวนน+J จะชOวยชมชนใหEปลอดภยจากวณโรคและโดยเฉพาะอยOางยIง1 ค0อ ปPองกน
การเกIดวณโรคด0Jอยาหลายขนานท+1เปZนอนตรายอยOางยI1งตOอชมชนเองดEวย การใหEการสงเคราะหชOวย
เหล0อน+J จpงเปZนหลกการท+1สNาคญประการหนp1งของการควบคมวณโรคดEวย เราไมOจNาเปZนตEองใหEการ
สงเคราะหชOวยเหล0อผDEปtวยวณโรคทกรายเพ01อรบบรIการ DOT โดยอาจพIจารณาชOวยเหล0อเฉพาะผDE
ปtวยท+1ม+ฐานะยากจนจรIงๆ เทOานJน สดสOวนของผDEปtวยท+1สมควรไดEร บการชOวยเหล0อโดยเฉพาะคOา
พาหนะเดIนทางไปรบบรIการ DOT นOาจะขpJนอยDOกบแตOละพ0Jนท+1 หากม+ผDEปtวยฐานะยากจนจNานวนมาก
ในชมชน หร0อระยะทางการเดIน ทางคOอนขEางไกลมาก ก\อาจจNาเปZนตEองใหEการชOวยเหล0อ มาก ใน
ประสบการณท+1ใหEบรIการ DOT จรIงๆ ในเขตเม0อง พบวOา อาจจNาเปZนตEองใหEการสงเคราะหชOวยเหล0อ
ประมาณรEอยละ 4-5 ของผDEปtวยวณโรคทJงหมดเทOานJน สOวนผDEปtวยท+1เหล0อยIนด+จOายคOาพาหนะเดIนทาง
เองไดE
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มหศจรรยแหMง DOT
DOT ม+ความมหศจรรยในตวเองหลายประการ หากเราไดEทNา DOT อยOางจรIงจง จะพบวOา ม+
หลายสI1งหลายอยOางท+1เกIดขpJนอยOางไมOนOาจะเปZนไปไดEและตรงกนขEามกบความเขEาใจหร0อความรDEสpก
สามญท+1ควรจะเปZน กลOาวค0อ การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพอยOางจรIงจง จะสรEางความพpง
พอใจทJงผDEใหEและผDEรบบรIการไดE และสามารถม+พฒนาการจนเปZนวฒนธรรมการรกษาวณโรคของชม
ชนท+1ยง1 ย0น ทJงท+1ไมOนOาจะเปZนไปไดE จpงถ0อวOา DOT เปZนความมหศจรรยอยOางหนp1ง
DOT: มาตรฐานการดแลรกษาผปวยวณโรค (the standard of care)
ปmจจบนการรกษาวณโรคดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEา หร0อ DOT เปZนท+1ยอม
รบกนในระดบนานาชาตIวOาเปZนมาตรฐานในการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรค องคกรท+1ใหEการยอมรบ ไดE
แกO ศDนยควบคมและปPองกนโรคของสหรฐอเมรIกา และองคการอนามยโลก คNาถามท+1นOาสนใจค0อ
ทNาไม DOT จpงเปZนมาตรฐานการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรค เหตผลงOายๆ และตรงไปตรงมาค0อ ผUOปWวย
วณโรคท"#ม"พ"#เล"TยงดUแลการรบประทานยาตMอหนOา ม"โอกาสไดOรบการรกษาหายไดOสUงถYงอยMาง
นOอยรOอยละ 90 ขณะท"#ผUOปWวยท"#ไมMม"พ"#เล"TยงดUแลการรบประทานยาตMอหนOาม"โอกาสหายเพ"ยง
ประมาณรOอยละ 50 เทMานTนเอง หากแพทยหร0อผDEใหEบรIการดEานสขภาพลองประเมIนผลการรกษาผDE
ปtวยวณโรคท+1ไมOไดEทNา DOT ทOานก\จะไดEร บคNาตอบน+J แตOสOวนใหญOแพทยและผDEใหEบรIการมกใหEการ
รกษาผDEปtวยวณโรคโดยไมOม+การประเมIนผลการรกษาท+1เปZนระบบถDกตEองตามมาตรฐานสากลท+1เปZนท+1
ยอมรบ หากแตOอาศยการสงเกตการณจากการใหEการรกษาท+1คลIนIกผDEปtวยนอก และไดEพบเห\นเฉพาะ
ผDEปtวยท+1มารบการรกษาอยOางตOอเน0อ1 งเทOานJน โดยไมOทราบวOาม+ผDEปtวยวณโรคอ+กจNานวนหนp1งท+1ไมOมารบ
การรกษากOอนครบการรกษาตามกNาหนด จpงคIดเอาวOาผDEปtวยวณโรคสOวนใหญOไดEรบการรกษาหายจาก
ความรDEสpกของตนท+1ไดEเห\นแตOกลOมผDEปtวยท+1มาตIดตOอสม1าN เสมอเทOานJน สOวนท+1ไมOมาเปZนจNานวนเทOาไรไมO
สามารถทราบไดE อ+กทJงไมOม+ความตEองการหร0อจNาเปZนจะตEองทราบและไมOคIดวOาจะจNาเปZนตEองสรEาง
ระบบในการตรวจสอบผDEปtวยท+1ขาดหายไปเหลOาน+J
ทNาไมการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาหร0อการทNา DOT ผDEปtวยวณโรคจpงม+โอกาสไดEรบการ
รกษาใหEหายไดEสDงถpงอยOางนEอยรEอยละ 90 เหตผลท+1สามารถอธIบายงOายๆ และตรงไปตรงมาไมOอEอม
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คEอมเลย ค0อ ผUOปWวยท"#ทา DOT โดยเจOาหนOาท"#ดOานสขภาพ จะไดOรบประทานยาอยMางถUกตOองจรDง
ตามชนDดยา, ขนาดยาและชMวงระยะเวลาของการรบประทานยา ตลอดระยะเวลาการรกษา ผDE
ปtวยจpงรบประทานยาอยOางถDกตEองจรIงทกม0JอทกขนานจนครบกNาหนดการรกษา ผDEปtวยก\ยOอมม+โอกาส
ไดEรบการรกษาหายไดEสDงจรIง การทNา DOT หร0อการม+พ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาจpงเปZน
มาตรฐานการรกษาสNาหรบผDEปtวยวณโรค ผDEปtวยวณโรคทกรายท+1มารบการรกษายOอมตEองการโอกาส
ไดEรบการรกษาหายท+1สDงท+1สด เราจpงตEองมอบสI1งท+1เปZนมาตรฐานค0อโอกาสท+1จะไดEรบการรกษาหายไดE
สDงท+1สดใหEแกOผDEปtวย ผDEปtวยวณโรครายใดท+1ไมOม+พ+1เล+Jยงท+1เช01อถ0อไดEดDแลการรบประทานยาตOอหนEาหร0อ
ไมOไดEทNา DOT จรIง ถ0อเสม0อนวOาผDEปtวยรายนJนไดEรบการรกษาวณโรคท+1ต1NากวOามาตรฐาน โดยความคIด
เห\นสOวนตวแลEวคIดวOาผDEปtวยวณโรคท+1ไมOไดEม+พ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาจรIง หร0อไมOไดEทNา
DOT จรIง เทO ากบมI ไดEท Nา อะไรใหEก บผD Eป t ว ยเลย เพราะเราไมOม + ค วามม1 น ใจไดEเ ลยวO าผD Eป tว ยไดEร บ
ประทานยาจรIงหร0อไมO
DOT: ส6ทธ6ผปวยกบส6ทธ6ของชมชน
เร01องสIทธIของผDEปtวยเปZนเร01องละเอ+ยดอOอนมาก การใหEการรกษาโรคใดๆ จNาเปZนตEองคNานpงถpง
สIทธIของผDEปtวยเปZนอนดบแรกวOาละเมIดสIทธIของผDEปtวยหร0อไมO สIทธIของผDEปtวยท+1 “ตEอง” ไดEรบค0ออะไร
คNาถามจากเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพท+1ไดEรบบOอยๆ จpงอยDOในลกษณะท+1วOาการรกษาวณโรคแบบม+พ+เ1 ล+JยงดD
แลการรบประทานยาตOอหนEาหร0อการทNา DOT นJน เปZนการละเมIดสIทธIของผDEปtวยวณโรคหร0อไมO
เน01องจากเปZนการบงคบใหEผDEปtวยวณโรค “ตEอง” เดIนทางมารบประทานยาท+1สถานบรIการสขภาพทกๆ
วนเพ01อรบประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1 ทNาไมผDEปtวยวณโรคไมOสามารถเล0อกแนวทางการรกษาของตว
เองไดEโดยการรบประทานยาเองท+1บEานเหม0อนกบโรคอ01นๆ ... ผDEปtวยวณโรคก\เหม0อนกบผDEปtวยโรค
อ01นๆ ไมOใชOหร0อ... ท+1ควรจะม+สIทธIของเขาในควรจะเล0อกทางเดIนของเขาไดE...
ดงกลOาวมาแลEววOาการรกษาโดยการทNา DOT ไดEร บการยอมรบวOาเปZนมาตรฐานในการดDแล
รกษาผDEปtวยวณโรค (DOT is the standard of care.) เน01องจากทNาใหEผDEปtวยวณโรคไดEรบการรกษาใหE
หายไดEสDงกวOาการไมOทNา DOT ฉะนJน ยOอมเปZน “สIทธI” ของผDEป tวยวณโรคท+1จะไดEร บโอกาสในการ
รกษาท+1เปZนมาตรฐานท+1ทNาใหEม+โอกาสไดEรบการรกษาใหEหายไดEสDงกวOามIใชOหร0อ... หากผDEปtวยทราบขEอ
มDลและเล0อกไดE ผDEปtวยจะเล0อกการรกษาแบบไหนกน... มาตรฐานหร0อต1NากวOามาตรฐาน... โอกาสหาย
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สDงหร0อโอกาสหายต1Nา ผDEใหEบรIการจpงตEองคNานpงอยDOเสมอวOา เราตEองใหEบรIการท+1ด+ท+1สดใหEผDEปtวยวณโรค
ซp1งเปZนสIทธIของผDEปtวยท+1พpงม+พpงไดE เราจpงตEองใชEความพยายามใหEมากท+1สดในการอธIบายใหEผDEปtวยวณ
โรคทราบขEอมDลดงกลOาวดEวยเพ01อการตดสIนใจ หร0อบางครJงอาจตEองใชEเวลาในการวางแผนและทOมเท
ทรพยากรใหEมากท+1สดเพ01อทNาใหEม+การทNา DOT อยOางจรIงจงอยOางเปZนมาตรฐานการดDแลรกษา ดงนJน
สDทธDของผUOปWวยคCอผUOป Wวยวณโรคทกราย “จาเปBนตOอง” ไดOร บคาอธDบ ายท"#ถUกตOอ งจากผUOใหO
บรDการสขภาพวMา DOT ชMวยใหOผUOปWวยม"โอกาสหายไดOสUงอยMางไร และผUOปWวย “จาเปBนตOอง” ไดO
รบการรกษาดOวยวDธ" DOT ซYง# ถCอเปBนมาตรฐานการดUแลรกษา การทา DOT จYงมDใชMการละเมDด
สDทธDผUOปWวย หากแตMเปBนการรกษาสDทธDของผUOปWวยวณโรคใหOสมบUรณตMางหาก
ผDEปtวยวณโรคม+สIทธIปฏIเสธการรกษาแบบ DOT หร0อไมO ก\เปZนขEอคNาถามท+1นOาสนใจ หากผDEปtวย
ไมOยอมรบการรกษาแบบ DOT ยOอมม+โอกาสไดEรบการรกษาใหEหายไดEนEอยกวOาการทNา DOT ดงกลOาว
แลEว นอกจากนJน ยงม+โอกาสเกIดเช0Jอวณโรคด0Jอยาท+1เปZนอนตรายสDงท+1สามารถแพรOกระจายใหEกบผDEอ01น
ในชมชนไดEอ+กดEวย จpงกลOาวไดEวOาผDEปtวยท+1ไมOทNา DOT จะม+โอกาสเปZนอนตรายตOอชมชนนJนยOอมเปZน
การละเมIดสIทธIของผDEอน01 ในชมชนดEวย คNาถามค0อสIทธIของผDEปtวยกบสIทธIของคนในชมชนหร0อสIทธIของ
ชมชน อยOางไหนม+ความสNาคญมากกวOา สIทธIของชมชนตEองสNาคญกวOามIใชOหร0อ การทNา DOT มIไดE
เปZนเพ+ยงเปZนการรกษาสIทธIของผDEปtวยเทOานJน ยงเปZนการรกษาสIทธIของชมชนดEวย หร0อกลOาวงOายๆ
ค0อ ผUOปWวยวณโรคยMอมไมMม"สDทธDท"#จะปฏDเสธการทา DOT เพราะเปBนการละเมDดสDทธDของชมชน
ในบางประเทศท+1พฒนาแลEวจpงม+กฎหมายท+1บงคบใหEผDEปtวยวณโรคตEองรบประทานยาใหEถDกตEองเพ01อ
รกษาสIทธIของชมชนหร0อสงคมเอาไวE
ม6ต6ของการเป:นพ<เล<=ยงในการดแลการรบประทานยาตอหนา
มIตIหร0อมมมองของการทNา DOT หร0อการใหEการรกษาผDEปtวยดEวยการม+พ+1เล+JยงในการดDแลการรบ
ประทานยาตOอหนEาม+มมมองสNาคญอยOางนEอย 5 มIตIดEวยกน ค0อ ความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงในการทNา
DOT (Accountability), การเขEาถpงบรIการ DOT ของผDEปtวยวณโรค (Accessibility), การยอมรบการ
รกษาดEวยวIธ+ DOT จากผDEปtวย (Acceptability), ความย1งย0นและการพยากรณไดEของการทNา DOT
(Sustainability and predictability) และการทNาหนEาท+1ดDแลผDEปtวยวณโรค (Patient care)
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ความนMาเชC#อถCอของพ"#เล"Tยง (Accountability)
ความนOาเช01อถ0อในการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาของพ+1เล+JยงนMาจะเปBนมDตDของ DOT ท"#
สาคญท"#สด เพราะพ+1เล+Jยงท+1เช01อถ0อไดEเทOานJนท+1จะสามารถใหEการดDแลรกษาผDEปtวยวณโรครบประทาน
ยาตOอหนEาทกวนไดEจรIง และจะทNาใหEผDEปtวยวณโรคไดEรบการรกษาหายไดEจรIง
บางทOานอาจม+คNาถามเร01องการตรวจสอบความนOาเช01อถ0อของการเปZนพ+1เล+JยงของเจEาหนEาท+1ดEาน
สขภาพ เน01องจากแมEมอบหมายใหEเจEาหนEาท+1เปZนพ+1เล+Jยง แตOอาจไมOทNาหนEาท+1จรIงก\ไดE การตรวจสอบ
ความนOาเช01อถ0อในการเปZนพ+1เล+JยงในการดDแลการรบประทานยาตOอหนEานJน หากเปBนเจOาหนOาท"#ดOาน
สขภาพหรCอเจOาหนOาท"#สาธารณสขท"#เปBนพ"#เล"Tยง เราจะสามารถตรวจสอบไดOและจะม"มาตรการ
ใหOรางวลหรCอลงโทษไดOดOวย โดยการตรวจสอบอาจทNาไดEดEวยการสOมไปดDท+1สถานบรIการท+1ใหEบรIการ
การรบประทานยาตOอหนEา ตรวจสอบนบจNานวนยาท+1ผEปD tวยรบประทานไปแลEวและจNานวนยาท+เ1 หล0อวOา
ถDกตEองหร0อไมO ดDลกษณะการใหEบรIการวOาม+การจดเตร+ยมความพรEอมการใหEบรIการอยOางไรบEาง ไดEแกO
การเตร+ยมยาสNาหรบผDEปtวยแตOละรายในแตOละวนอยOางไร ม+การจดเตร+ยมบรIเวณและอปกรณในการใหE
ผDEปtวยมารบประทานยาตOอหนEาอยOางไรไดEแกO ม+การเตร+ยมนJNาด01มและแกEวนJNาไวEใหEผDEปtวยหร0อไมOอยOาง
ไร (ม+บางสถานบรIการสขภาพไดEแนะนNาใหEผDEปtวยนNานJNาใสOภาชนะมาเอง ก\สามารถทNาไดEแลEวแตO
เทคนIคการดNาเนIนการของแตOละแหOง) และม+ขJนตอนการใหEบรIการเม01อผDEปtวยมารบประทานอยOางไร
หากเจEาหนEาท+1สามารถบอกเลOาประกอบกบการม+มองเห\นหลกฐานสนบสนนสอดคลEองกน ก\พอจะเช01อ
หร0อตดสIนไดEวOาเจEาหนEาท+1ดDแลการรบประทานยาตOอหนEาจรIงหร0อไมO ถEาเราไปสอบถามตรวจสอบเพI1ม
เตIมจากแหลOงขEอมDลอ01นๆ ไดEแกO จากตวผDEปtวยเอง, ญาตIผEปD tวย, เพ01อนบEานผDEปtวย หร0อเจEาหนEาท+1เพ01อน
รOวมงานท+1สถานบรIการสขภาพ ก\จะยI1งตดสIนใจไดEวOาผDEปtวยไดEรบการดDแลการรบประทานยาตOอหนEา
จรIงๆ หร0อไมO และหากไมOม+การดDแลการรบประทานยาตOอหนEาจรIง เราก\ม+มาตรการในการใหEโทษเจEา
หนEาท+1คนนJนๆ ไดE ไดEแกO การไมOพIจารณาใหEความด+ความชอบเปZนกรณ+พIเศษ เปZนตEน หากแตOถEา
ญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยง การตรวจความนOาเช01อถ0อมกจะทNาไดEยากกวOา เพราะผDEปtวยและญาตIมกรDEเห\น
เปZนใจกน และชOวยกนปกป€ดความบกพรOอง หากแมEเราสามารถตรวจสอบไดEวOาไมOม+การดDแลการรบ
ประทานยาตOอหนEาจรIง เราก\ไมOม+มาตรการใหEโทษญาตIผEปD tวยนJนๆ ไดE เชOนเด+ยวกบท+1เรายงไมOม+มาตร
การใหEโทษผDEปtวยท+1เรามอบหมายใหEรบประทานยาเองแตOไมOรบประทานยาอยOางถDกตEอง แมEแตO อสม.
ท+1เปZนพ+1เล+Jยง เราก\อาจตรวจสอบไดEยากกวOาเจEาหนEาท+1ท+1เปZนพ+เ1 ล+Jยง เพราะ อสม. อาจสมยอมตกลงกน
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กบผDEปtวยเชOนเด+ยวกบญาตIผDEปtวยไดE แตOหากจะใหEโทษ กรณ+ท1+ อสม.ไมOดDแลการรบประทานยาตOอหนEา
จรIงๆ ก\ยงอาจทNาไดEด+กวOาญาตI ไดEแกO การไมOใหEเปZน อสม. อ+กตOอไป
โดยความเปZนจรIงแลEวเราอาจไมOสามารถตรวจสอบความนOาเช01อถ0อไดEกบผDEปtวยทกๆ รายวOาเจEา
หนEาท+1ดEานสขภาพใหEการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาหร0อไมO หากจะทNาไดE ก\ตEองลงทนสDงมากหร0อ
ทNาไดEเฉพาะในงานวIจยท+1ม+การลงทนช1วครJงช1วคราวเทOานJน การสOมตรวจเย+1ยมนIเทศงานและม+การ
ประชมตIดตามอยOางสม1NาเสมอเปZนกญแจสNาคญท+1เปZนไปไดEในทางปฏIบตIเพ01อความสNาเร\จไดEอยOางหนp1ง
เน01องจากลงทนนEอยกวOาและผDEปฏIบตIงานในพ0Jนท+1ท+1ใหEการบรIการการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาผDE
ปtวยม+ความรDEสpกวOาม+ผDEคอยตIดตามและประเมIนผลอยDO จpงจNาเปZนตEองระมดระวงในการดNาเนIนการ DOT
ใหEถDกตEองท+1สด ดงนJน การทNา DOT ตEองสามารถตรวจสอบความนOาเช01อถ0อไดEโดยระบบสขภาพ
การเขOาถYงบรDการ DOT ของผUOปWวยวณโรค (Accessibility)
หากเปร+ยบเท+ยบการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ, อสม. และญาตIผDEปtวยวณโรคในมIตI
ดEานการเขEาถpงบรIการการทNา DOT ญาตIผDEปtวยนOาจะไดEเปร+ยบมากท+1ส ดในมIตIน+J สOวน อสม. นOาจะม+
ความเปร+ยบรองจากญาตIผDEปtวยเพราะมกอาศยอยDใO กลEบEานผDEปtวยวณโรค สOวนเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ
ควรจะม+ความเส+ยเปร+ยบมากท+1ส ด เพราะบางครJงสถานบรIการดEานสขภาพตJงอยDOหOางไกลมากจาก
บEานผDEปtวยวณโรค อยOางไรก\ตาม หากพIจารณาระหวOางความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงในการทNา DOT
กบการเขEาถpงบรIการ DOT แลEว ในความคIดเห\นสOวนตวคIดวOาความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงนOาจะสNาคญ
มากกวOา เพราะความนOาเช01อถ0อของพ+1เล+JยงจะทNาใหEระบบสขภาพม1ม1น ใจไดEวOาผDEปtวยวณโรคไดEร บ
ประทานยาอยOางถDกตEองจรIง แตOหากพIจารณาเฉพาะดEานการเขEาถpงบรIการ DOT เพ+ยงดEานเด+ยว แมE
ผDEปtวยไดEรบความสะดวกมากท+1ส ดจากการทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยหร0อ อสม. เพราะผDEปtวยไมOตEอง
เดIนทางไกล แตMหากขาดความนMาเชC#อในการดUแลการรบประทานยาตMอหนOาแลOว ผUOปWวยวณ
โรคกEมDไดOรบประทานยาอยMางถUกตOองจรDง เปร+ยบเสม0อนการใหEผDEปtวยวณโรครบประทานยาเอง
หร0อเปZนการมIไดEทNาอะไรใหEผDEปtวยเลย ดงนJน เราจpงตEองพDจารณาความนMาเชC#อถCอของพ"#เล"Tยงมา
เปBนอนดบแรกกMอน
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การยอมรบการรกษาดOวยวDธ" DOT จากผUOปWวย (Acceptability)
มIตIม มมองดEานการยอมรบการทNา DOT จากผDEปtวยเปZนประเด\นท+1สNาคญท+1ควรพIจารณา ผDEใหE
บรI ก ารดE า นสขภาพหลายทO า นอาจคI ดวO า ญาตIผD Eป t ว ยนO า จะไดEร บความยอมรบในการดD แ ลการรบ
ประทานยาตOอหนEาจากผDEปtวยมากท+1สด ในทางปฏIบตIบOอยครJงท+1พบวOาผDEปtวยสDงอายไมOยอมรบลDกๆ
ของตนเองในการใหEการดDแลดEานการรกษาพยาบาล เน01องจากลDกๆ ทกคนพยายามแนะนNาหร0อพามา
โรงพยาบาลก\ไมOยอมมา หร0อใหEรบประทานยาบางอยOางก\ไมOสามารถบงคบไดE การยอมรบซp1งกนและ
กนระหวOางสาม+ภรรยาบางครJงก\เปZนเร01องละเอ+ยดอOอนเกIนกวOาท+1จะคาดไดE เพราะอาจคIดวOาทNาไมไมOไวE
ใจกนในเร01องงOายๆ แคOน+J อาจเปZนสาเหตของความรEาวฉานในครอบครวมากยI1งขpJนก\ไดE การยอมรบ
ระหวOางพ+1นEองหร0อญาตIลNาดบชJนอ01นๆ ก\ม+อาจม+ความละเอ+ยดอOอนไมOแตกตOางกนนก ความไมOลงรอย
กนจpงอาจม+ไดEหากตEองคอยดDแลในการรบประทานยาตOอหนEา แตOความยอมรบจากผUOปWวยตMอเจOา
หนOาท"#ดOานสขภาพในการทา DOT นMาจะม"มากกวMาตMอญาตDผUOปWวย เนC#องจากเจOาหนOาท"#เปBนผUOท"#
ม"ความรUOดOานสขภาพ สามารถใหOคาแนะนาและแกOไขป`ญหาตMางๆ ไดO สOวน อสม. นOาจะไดEรบ
การยอมรบมากกวOาญาตIผEปD tวยดEวยเหตผลเด+ยวกน แตOการยอมรบอาจจะนEอยกวOาเจEาหนEาท+1
ความย#งยCนและการพยากรณไดOของการทา DOT (Sustainability and predictability)
มIตIของความย1งย0นและการพยากรณไดE เปZนมIตIท+1ควบคDOและไปดEวยกน หากเคร0อขOายในอNาเภอ
ใดท+1ม+ความย1งย0นของการใหEบรIการ DOT เราก\ยOอมจะสามารถพยากรณไดEวOาผDEปtวยจะไดEรบบรIการท+1
เปZนมาตรฐานท+1ชOวยใหEผDEปtวยวณโรคไดEรบการรกษาหายไดE
ความย1งย0นของการทNา DOT เปZนมIตIท+1สNาคญอ+กมIตIหนp1งท+1ผDEใหEบรIการดEานวณโรคจNาเปZนตEอง
พIจารณา เน01องจากหากอNาเภอซp1งเปZนหนOวยเคร0อขOายบรIการวณโรคท+1สNาคญ ม+ความย1งย0นดEานการทNา
DOT ท+1ด+ ผDEปtวยในอNาเภอนJนๆ ก\ยOอมจะม+โอกาสไดEรบการรกษาหายใหEไดEสDง ยI1งถEาอNาเภอใดม+หลาย
สถานบรIการท+1สามารถทNา DOT ไดEอยOางม+คณภาพ ก\ยI1งม1นใจไดEวOาผลการรกษาวณโรคในภาพรวม
จะออกมาม+อตราท+1สDง และการแพรOกระจายเช0JอวณโรคในอNาเภอนJนๆ ก\จะถDกหยดยJงลงไดEจรIง สถาน
บรIการทNา DOT ในอNาเภอ ไดEแกO หนOวยบรIการ DOT หร0อมม DOT ของโรงพยาบาล, ศDนยสขภาพ
ชมชน, สถาน+อนามย และศDนยบรIการสาธารณสขของเทศบาล หากเจOาหนOาท"#ดOานสขภาพของ
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หนMวยบรDการเหลMาน"Tในอาเภอม"ประสบการณการทา DOT เปBนอยMางด"และม"คณภาพ ยMอมจะ
ทาใหOการดUแลผUOปWวยวณโรคในรายตMอๆ ม"โอกาสไดOรบการรกษาหายไดOสUงอยMางย#งยCน แตOหาก
อNาเภอใดไมOมป+ ระสบการณการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ โดยม+แตOการทNา DOT โดยญาตIผDE
ปtวยหร0อใหEผDEปtวยวณโรครบประทานยาเอง โอกาสท+1ผDEปtวยวณโรครายตOอๆ ไปจะไดEรบการรกษาหาย
ก\จะนEอยกวOา การทา DOT โดยเจOาหนOาท"#ดOานสขภาพจะทาใหOเจOาหนOาท"#ม"ประสบการณท"#ไดO
เหEนผลสาเรEจของการกากบดUแลการรบประทานยาตMอหนOาจรDงวMาชMวยเหลCอผUOปWวยวณโรคไดO
อยMางไร เพราะม+โอกาสมองเห\นวOาผDEปtวยวณโรคม+อาการด+ขpนJ เปZนลNาดบอยOางไรจากการไดEม+สOวนชOวย
เหล0อของตวเจEาหนEาท+1เอง หากยI1งไดEม+สOวนใหEการชOวยเหล0อแกEไขปmญหาระหวOางการรกษาใหEแกOผDE
ปtวยดEวยแลEว จะยI1งเห\นความจNาเปZนของการทNา DOT เจEาหนEาท+1ท+1ม+นJNาใจแกOผDEปtวยมกจะม+ความ
ตEองการท+1จะทNา DOT ดEวยตนเอง อนจะเปZนการสรEางและส1งสมความภาคภDมIใจของตนเองไวEเปZน
ประสบการณไดEตลอดไป สOวนญาตIผDEปtวยท+1เปZนพ+1เล+JยงจะไมOม+ความย1งย0นสNาหรบระบบการใหEดDแล
รกษาผDEปtวยวณโรคดEวยการทNา DOT ในอNาเภอนJนๆ เพราะญาตIผDEปtวยม+แตOจะเปล+1ยนหนEาไปเร01อยๆ
ตามผDEปtวยวณโรคแตOละราย ประสบการณและพฒนาการการทNา DOT ก\จะไมOเกIดขpJนอยOางย1งย0นใน
อNาเภอ การทNา DOT โดย อสม. ก\อาจจะม+ความย1งย0นกวOาการทNา DOT โดยญาตI เพราะ อสม. บาง
รายก\ม+นJNาใจท+1จะเอาใจใสOผDEปtวยจรIง แตOในทางปฏIบตIย งพบวOาการทNา DOT โดย อสม. ยงม+ปmญหา
หร0อขEอจNากดอยDOหลายประการ ไดEแกO ความสมพนธในฐานะเพ01อนบEานอาจม+ความเกรงใจกนอยDOบEาง
ทNาใหEไมOไดEดDแลการรบประทานยาตOอหนEาจรIง หร0อท+1เคยพบดงกลOาวกOอนหนEาน+JแลEว ค0อ ลDกสาวของ
อสม. รDEสpกรงเก+ยจผDEปtวยวณโรคไมOอยากใหEมารบประทานยาตOอหนEาท+1บEาน อสม. ทNาใหEเปZนปmญหาใน
การทNา DOT ไดE ความไมOเขEาใจวOาตEองดDแลการรบประทานยาตOอหนEาจรIงๆ ของ อสม. ก\อาจเปZน
ปmญหาไดE ขEอจNากดอ+กอยOางหนpง1 ค0อ อสม. สOวนใหญO ก\จะเปZนเคร0อญาตIท+1ใกลEชดI หร0อญาตIหOางๆ กบผDE
ปtวย ทNาใหEม+ความผDกพนดEานอารมณกบผDEปtวยไดE จpงมกไมOไดEกNากบดDแลการรบประทานยาตOอหนEากน
จรIง นอกจากน+J อสม. อ+กสOวนหนp1งก\ม+ความไมOม1นใจในการดDแลผDEปtวยหากม+ปmญหาในการรกษาขpJนมา
เชOน การแพEยารกษาวณโรค การทNา DOT โดย อสม. จpงม+ขEอจNากดมาก แตOหาก อสม. คนใดม+ความ
เขEมแข\งและม+นJNาใจจรIง ก\จะสามารถสรEางประสบการณการทNา DOT ขpJนมาไดE ในการดDแลผDEปtวยวณ
โรครายตOอๆ ไป ก\ม+โอกาสรกษาหายไดEสDง ในทางปฏIบตIพบวOา เจEาหนEาท+1สถาน+อนามยสOวนใหญOยง
ไมOเคยม+ประสบการณการทNา DOT ดEวยตนเอง และไมOคIดวOาจะตEองม+ประสบการณน+JดEวย จpงเปZนเร01อง
นOาเส+ยดายท+1เจEาหนEาท+1สาธารณสขม+แนวคIดเชOนน+J เพราะหากเจEาหนEาท+1เป€ดโอกาสใหEตนเองสกครJง ก\
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จะคEนพบวOาการทNา DOT นJนม+ประโยชนและจNาเปZนอยOางไร บางครJงพบวOา ในระดบนโยบายของ
จงหวดหร0ออNาเภอไมOเนEนยJNาการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ ทNาใหEประสบการณและความ
ย1งย0นไมOม+โอกาสเกIดขpนJ
การม+พ+1เล+Jยงท+1ม+ประสบการณในการเปZนพ+1เล+JยงมากOอนจะยI1งทNาใหEแนOใจไดEวOาเขาจะสามารถใหE
การดDแลผDEปtวยรายตOอๆ ไปไดEด+ และม+โอกาสไดEรบการรกษาหายไดEสDง ทNาใหEม+ความตEองการและตJง
ใจในการเปZนพ+1เล+JยงสNาหรบผDEปtวยวณโรครายตOอๆ ไป เจEาหนEาท+1ท+1เคยเปZนพ+1เล+JยงเชOนน+JจะไมOยอมใหEผDE
ปtวยวณโรครบประทานยาเองหร0อไมOยอมใหEแมEแตOญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+JยงดEวย เน01องดEวยทราบด+วOา
การกNากบดDแลการรบประทานยาตOอหนEาดEวยตวของเจEาหนEาท+1เองจะด+ท+1สด ดงนJน หากผDEปtวยวณโรค
รายตOอๆ ไปท+1อยDOภายใตEการดDแลรกษาของเจEาหนEาท+1คนนJนก\ยOอมมองเห\นอนาคตหร0อโอกาสไดEรบ
การรกษาใหEหายไดEสDงแนOนอน เราจYงพยากรณไดOวMาผUOปWวยท"#อยUMภายใตOการดUแลของเจOาหนOาท"#
คนใดท"#ม"ความนMาเชC#อถCอไดOจรDง เปZนมIตIมมมองของการพยากรณไดE สOวนหากญาตIผDEปtวยเปZนพ+1
เล+Jยง เราจะพยากรณไดEอยOางไรวOาญาตIผDEปtวยรายใดท+1สามารถเปZนพ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอ
หนEาไดE การใหE อสม. เปZนพ+เ1 ล+Jยง เราก\ยงสามารถพยากรณไดEดก+ วOาญาตIผDEปtวยท+1ม+แตOเปล+1ยนบคคลไป
ตามผDEปtวยแตOละราย หาก อสม. คนใดเคยม+ประสบการณ, ม+นJNาใจและม+ความรบผIดชอบดDแลผDEปtวย
มาแลEว เราก\นOาจะพยากรณไดEวOาผDEปtวยท+1อยDOในความดDแลรายตOอๆ ไปจะม+โอกาสในการรกษาใหEหาย
ไดEส Dง จรI ง ดงนJน ถOา หากเราไมM ส ามารถพยากรณไดOว M าผUOป W วยวณโรครายใดจะสามารถรบ
ประทานยาไดOอยMางถUกตOองจรDง แลOวเราจะสามารถพยากรณไดOอยMางไรวMาญาตDคนใดของผUO
ปWวยรายใดจะม"ความนMาเชC#อถCอในการดUแลการรบประทานยาตMอหนOาไดOจรDง
การทาหนOาท"#ดUแลผUOปWวยวณโรค (Patient care)
ผDEปtวยวณโรคประมาณรEอยละ 35 สามารถม+อาการขO างเค"ยงของยาท"#ไมMร นแรงไดE ไดEแกO
อOอนเพล+ยมาก, เบ01ออาหาร, ปวดมวนทEอง, คล01นไสEอาเจ+ยน อาการเหลOาน+JไมOจNาเปZนตEองหยดยา แตO
สามารถรบประทานยารกษาวณโรคตOอไปไดE โดยอาการมกจะหายไดEภายในระยะเวลา 1-2 สปดาห
หลงการรกษา ผDEปtวยบางรายอาจตEองใหEยารกษาประคบประคองตามอาการ แตOหากไมOม+เจEาหนEาท+1ดD
แลอยOางใกลEชIด จะทNาใหEผDEปtวยหยดยาหร0อเล0อกรบประทานยาเพ+ยงบางขนานท+1ไมOทNาใหEเกIดอาการ
ขEางเค+ยงนJน โดยไมOบอกใหEแพทยหร0อเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพทราบ อาจเน01องจากกลวโดนตNาหนI นอก
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จากน+J ยงทNาใหEผDEปtวยบางรายเดIนทางไปปรpกษาแพทยผDEเช+1ยวชาญในโรงพยาบาลใหญOๆ โดยไมOจNา
เปZน เชOน บางรายไปปรpกษาถpงโรงพยาบาลมหาวIทยาลย แตOถEาเจEาหนEาท+1ในพ0Jนท+1สามารถใหEการดDแล
อยOางใกลEชIดโดยการทNา DOT ทกวน ก\จะสามารถรบทราบปmญหาเหลOาน+JไดE จpงม+โอกาสใหEคNาแนะนNา
และสรEางใหEความม1นใจแกOผDEปtวยไดE และอาจใหEยารกษาประคบประคองตามอาการแกOผDEปtวย จนผDE
ปtวยผOานภาวะวIกฤตIนJไ+ ปไดE บทบาทในสOวนน+JของเจEาหนEาท+1จpงม+ความสNาคญมาก และชOวยเหล0อผDEปtวย
ไดEจรIง โดยผDEปtวยไมOจNาเปZนตEองเส+ยเวลาและคOาใชEจOายในการเดIนทางไปหาแพทยในโรงพยาบาลใหญO
อ01น ๆ แตOห ากไดEร บการทN า DOT โดยญาตIผD Eป tวย ญาตIม กจะชO วยกนเล0อ กหร0 อ ลดยาใหEผD Eป t วยรบ
ประทาน และอาจแนะนNาใหEผDEปtวยเดIนทางไปหาแพทยท+1โรงพยาบาลท+1นOาเช01อถ0อ มIตIมมมองน+Jของ
การใหEทNาหนEาท+1ดแD ลผDEปtวยของเจEาหนEาท+1ในการทNา DOT จpงม+ความไดEเปร+ยบกวOาญาตIผDEปtวย
นอกจากน+J เจEาหนEาท+1ยงสามารถดDแลการเก\บรกษาวณโรคไวEอยOางด+และสามารถสงเกตไดEวOายา
เส01อมคณภาพหร0อเปล+1ยนส+กOอนหมดอายหร0อไมO แตOถEาผDEปtวยรบประทานยาเองหร0อทNา DOT โดย
ญาตI อาจม+การเก\บยาไมOเหมาะสม ท+1เคยพบค0อเก\บยาไวEใตEเพIงหลงคามมจากท+1โดนแสงแดดสOอง
ทกๆ วน ยOอมทNาใหEยาเส01อมคณภาพไดE ผDEปtวยสDงอายบางรายท+1อาจม+สายตาไมOด+ ก\อาจไมOสงเกตวOา
ยาท+1รบประทานม+การเปล+ล+1 1ยนส+ไปแลEวหร0อไมO เจEาหนEาท+1จpงม+สOวนสNาคญอยOางมากกบ บทบาทการดU
แลเรC#องการจดเกEบและการสงเกตยาในลกษณะน+JดEวย
DOT โดยเจาหนาท<ดานสขภาพกบโดยญาต6ผปวย: ความแตกตางคนละข=ว
การรกษาผDEปtวยวณโรคดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEาหร0อดEวยการทNา DOT
นJน หากพIจารณากนระหวOางการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพกบการทNาโดยญาตIผDEปtวยแลEว
จะเห\นความแตกตOางตรงกนขEามอยOางชดเจน ถpงกบอาจกลOาวไดEวOาเปZนคนละขJว การทNา DOT โดย
ญาตIผDEปtวย อาจมIตEองเตร+ยมหร0อจดระบบรองรบอะไรมากนก ยารกษาวณโรคก\สามารถใหEไปกบผDE
ปtวยไดE และแคOใหEคNาแนะนNาญาตIผDEปtวยและตวผDEปtวยเองในการรบประทานยา แมEวOาจะม+ขEอกNาหนด
สNาหรบแผนงานวณโรคแหOงชาตIของประเทศไทยวOา ตEองม+การเย+1ยมบEานแบบไมOตEองนดหมายลOวง
หนEา (Surprised visit) ตามเกณฑกNาหนดเพ01อตรวจสอบวOาม+การทNา DOT จรIงหร0อไมO แตOสOวนใหญO
กลบพบวOาในทางปฏIบตIเม01อม+การมอบหมายใหEญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+JยงแลEว เจEาหนEาท+1แทบมIไดEม+สOวน
รOวมในการดDแลหร0อการเย+1ยมบEานแตOอยOางใดเลย เจEาหนEาท+1สOวนใหญOยงไมOทราบดEวยซJNาวOาบEานผDEปtวย
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อยDOท1ไ+ หน เร01องการเย+1ยมบEานผDEปtวยจpงเปZนเร0อ1 งในฝmนหร0อในอดมคตIไป สะทEอนวOา เจEาหนEาท+ท+1 1ไมOสpกวOา
ตEองม+สOวนรบผIดชอบในการรกษาผDEปtวยวณโรคใหEหาย หากเจOาหนOาท"#รUOสYกวMาตOองรบผDดชอบวMา
ตOองรกษาผUOปWวยวณโรคใหOหายใหOไดO ผUOปWวยสMวนใหญMกEไดOรบการทา DOT โดยเจOาหนOาท"#เอง ยก
เวEน ผDEปtวยท+1อยDOไกลมากจรIงๆ เจEาหนEาท+1จpงจะจNาเปZนตEองยอมมอบหมายใหEผDEอ01นเปZนพ+1เล+JยงภายใตE
การกNากบดDแลแนะนNาอยOางใกลEชIดจากเจEาหนEาท+1อ+กชJนหนp1ง เน01องจากแมEไดEมอบหมายใหEผDEอ01นท+1เช01อ
ถ0อไดEเปZนพ+1เล+Jยงแทนก\ตาม เจEาหนEาท+1ยงคงตEองรบผIดชอบตOอการรกษาหายอยDOด+ จpงตEองเอาใจใสOวOา
ตEองม+การทNา DOT จรIง หากเจOาหนOาท"#ไมMเขOาใจวMาตOองทา DOT หรCอไมMรUOสYกวMาตOองรบผDดชอบ
ตMอการรกษาผUOปWวยใหOหายใหOไดOแลOว แมOผUOปWวยวณโรคอาศยอยUMท"#บOานหนOาสถานบรDการ กEจะ
ไมMม"โอกาสไดOรบการทา DOT
ในจงหวดๆ หนp1งพบวOาเนEนใหE อสม. เปZนพ+1เล+Jยง และม+สดสOวนพ+1เล+JยงเปZน อสม. อยDOในระดบสDง
แตOแทบจะกลOาวไดEวOาความม+สOวนรOวมของเจEาหนEาท+1สาธารณสขม+นEอยมาก เจEาหนEาท+1มIไดEเขEาไปตรวจ
สอบเย+1ยมหร0อเย+1ยมบEานผDEปtวยเลยแตOอยOางใด ดงนJน เม01อไดEมอบหมายใหEผDEอ01นเปZนพ+1เล+JยงแลEว มกพบ
วOาเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพมกละเลยไมOสนใจท+1จะม+สOวนรOวมรบผIดชอบอ+กตOอไป ตวอยOางกรณ+หนp1งท+1พบ
ค0อแมEแตOผDEปtวยวณโรคท+1ไดEรบการวIนIจฉยครJงแรกมาคนเด+ยว เจEาหนEาท+1ก\ถามวOาท+1บEานม+ญาตIหร0อไมO
หากม+ ญ าตI ก\ใหE ญาตIผD Eป tว ยดDร บประทานยาตO อหนE า และใหEท Nาเคร0 1 องหมายในบตรกN ากบการรบ
ประทานยา (DOT card) ทกวน เจEาหนEาท+1ก\ถ0อวOาผDEปtวยรายนJนม+พ+1เล+JยงดDแลการทNา DOT แลEว กรณ+
น+Jถ0อเปZนตลกรEายหร0อการหลอกตวเองอยOางยIง1 เพราะผDEปtวยจะสามารถกลบไปอธIบายใหEญาตIของเขา
เขEาใจวOาตEองทNา DOT ไดEอยOางไร น+1ยงไมOนบกรณ+ท+1เจEาหนEาท+1แนะนNาใหEผDEปtวยทNาเคร01องหมายในบตร
กNากบการรบประทานยา (DOT card) ดEวยตนเอง และเจEาหนEาท+1ยงหลงนบวOาม+การทNา DOT แลEว...
แตOหากม+การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพหร0อเจEาหนEาท+1สาธารณสขแลEว กลบตEองม+การ
สรEางระบบหลายอยOาง และท+1สNาคญอยOางยI1งค0อการประสานงานระหวOางโรงพยาบาลท+1วIนIจฉยกบ
หนOวยบรIการท+1ตEองทNา DOT การประสานงานระหวOางกนน+Jม+หลายอยOาง ไดEแกO การแจEงหร0อสOงขEอมDล
ผDEปtวย, การสOงยาวณโรคโดยไมOใหEผDEปtวยถ0อยาไปเอง, การนดผDEปtวยไปท+1หนOวยบรIการ DOT เพ01อตก
ลงทNาความเขEาใจในกระบวนการการทNา DOT, การจดทNา DOT corner เปZนตEน เจEาหนEาท+1ท+1หนOวย
บรIการ DOT ก\ตEองจดเตร+ยมยาวณโรคสNาหรบผDEปtวยวณโรคแตOละรายทกๆ วน หากม+หลายรายก\
ตEองเปZนภาระในการดNาเนIนการ ดงนJน จะเห\นไดEวาO จNาเปZนตEองจดเตร+ยมหลายสI1งหลายอยOางเพ01อการ
รองรบการทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1 หากพIจารณาเอาเฉพาะการสOงยาจากโรงพยาบาลไปยงหนOวย
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บรIการการทNา DOT (ซp1งสOวนใหญOเปZนสถาน+อนามยหร0อศDนยสขภาพชมชน) ก\เปZนภาระงานท+1หนก
มาก และใครๆ ก\ไมOคIดวOาตEองจNาเปZนจะตEองทNาเชOนนJนใหEเส+ยเวลา เพราะตEองจดหาพาหนะหร0อรถ
ยนต รวมถpงพนกงานขบรถยนตและเจEาหนEาท+1ท+1ตEองไปสOงและประสานงานดEวย การจดหาทรพยากร
เหลOาน+JจpงไมOไดEม+มากแหOงนกท+1เห\นความสNาคญและสามารถจดหาใหEไดE ดงนJน จะเห\นไดEวOาการทNา
DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพกบโดยญาตIผDEปtวยเปZนความแตกตOางกนคนละขJวจรIงๆ
ทBาไม DOT โดยญาต6ผปวยจCงไมเป:นท<ยอมรบ
การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยเปZนประเด\นท+1ม+ความคIดเห\นท+1แตกตOางและเปZนท+1ถกเถ+ยงกนอยOาง
กวEางขวาง ทJงในระดบนานาชาตIและโดยเฉพาะอยOางยI1งในประเทศไทยท+1ม+พ+1เล+JยงสOวนใหญOเปZนญาตI
ผDEปtวย องคกรในระดบนานาชาตIท+1เปZนสากล ม+ประสบการณการทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยมากOอน
โดยเฉพาะอยOางยI1งศDนยควบคมและปPองกนโรค ของประเทศสหรฐอเมรIกา ท+1ใหEคNาแนะนNาเร01องญาตI
ไวEอยOางชดเจนวOา ไมOสมควรเล0อกเปZนพ+1เล+Jยงเน01องจากการม+ความผDกพนทางดEานอารมณระหวOางผDE
ปtวยกบญาตI (Emotional ties) ท+1อาจทNาใหEการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาไมOสามารถเกIดขpJนไดE
จรIง หากเราพIจารณากนอยOางรอบคอบจะพบวOากรณ+ท+1อาจขpJนไดEในการทNา DOT โดยญาตIผDEปtวย ไดE
แกO สาม+กบภรรยาท+1ความสมพนธระหวOางกนมกจะละเอ+ยดอOอนมาก ความขดแยEงระหวOางกนมกจะ
เกIดขpJนไดEงOาย หากม+ความขดแยEงไมOวOาเร01องใดๆ การดDแลการรบประทานยาตOอหนEาก\เปZนเร01องท+1เกIด
ขpJนไดEยาก บางครJงแคOเต0อนกนใหEรบประทานยาก\เปZนเร01องท+1เกIดขpJนไมOไดE ผDEเช+1ยวชาญดEานการควบ
คมวณโรคของตOางประเทศทOานหนp1งเคยแสดงความคIดเห\นไวEวOาแมEภรรยาของเขาปtวยเปZนวณโรค
เขาเองก\ไมOสามารถดDแลการรบประทานยาตOอหนEาไดE หากพIจารณาระหวOางบIดามารดากบลDกๆ หาก
บIดาหร0อมารดาปtวยเปZนวณโรค สI1งท+1อาจเกIดขpJนไดEโดยเฉพาะหากผDEปtวยเปZนผDEสDงอายค0อ ลDกๆ จะไมO
สามารถใหEคNาแนะนNาใดๆ ไดEเลย เจEาหนEาท+1ดEานสขภาพบางคนบอกวOาแมEตนเองเปZนพยาบาล บIดา
หร0อมารดาก\ไมOเช01อในคNาแนะนNาท+1ตนเองใหE ปรากฏการณน+JพบไดEบOอยๆ บางครJงแคOลDกๆ แนะนNาใหE
บIดามารดาไปโรงพยาบาลเม01อปtวยเปZนโรคใดๆ ก\ยงไมOยอมไป หากตEองใหEดDแลการรบประทานยาตOอ
หนEาจะยI1งเปZนเร01องท+ 1เปZน ไปไดEยากมาก แมEจะเต0อนใหEร บประทานยาก\ย งอาจเปZน ไปไมOไดE หาก
พIจารณาในระหวOางพ+1นEองก\นOาจะเปZนไปไดEยาก เพราะความสมพนธก\ละเอ+ยดอOอนเชOนเด+ยวกน นEอง
ไมOคOอยยอมเช01อฟmงพ+1 พ+1ไมOอยากรบฟmงคNาแนะนNาใดๆ จากนEอง เปZนปรากฏการณปกตIท+1เกIดขpJนไดE
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เสมอ การดDแลการรบประทานยาตOอหนEาจpงนOาจะเปZนเร01องท+1เปZนไปไดEยาก ตวอยOางเหลOาน+JมกเปZนสI1ง
ท+1อาจเร+ยกไดEเปBนความผUกพนทางดOานอารมณในระหวMางบคคลในครอบครวท" #เกDดขYTนไดO
เสมอ และจะเปZนปmญหาอปสรรคสNาหรบการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาไดE
องคการอนามยโลกเปZนอ+กองคกรหนp1งท+1แนะนNาวOาญาตIผDEปtวยม+ความเหมาะสมนEอยในการทNา
DOT เน01องจากม+ความนOาเช01อถ0อไดEนEอยมากเม01อพIจารณาเปร+ยบเท+ยบกบพ+1เล+Jยงท+1เปZนบคคลนอก
ครอบครว สNานกงานองคการอนามยโลกประจNาภาคพ0Jนเอเช+ยตะวนออกเฉ+ยงใตE จpจpง ม+คNาแนะนNา
อยOางชดเจนวOาการทา DOT นTนไมMใหOญาตDผUOปWวยเปBนพ"#เล"Tยง การไมOใชEญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยงจpง
เปZนคNาแนะนNาท+1สNาคญอนหนp1งเพ01อใหEการควบคมวณโรคไดEผล
ในประสบการณสOวนตว พบวOาญาตIผDEปtวยม+ความนOาเช01อถ0อนEอยมากในการดDแลการรบประทาน
ยาตOอหนEา ผDEปtวยบางรายและญาตIชOวยกนทNาเคร01องหมายการรบประทานยาประจNาวนในบตรกNากบ
การรบประทานยา (DOT card) ท+1หนEาศDนยวณโรคเขตกOอนมารบบรIการตามกNาหนดนด แพทยบาง
ทOานพบวOาผDEปtวยและญาตIชOวยกนทNาเคร01องหมายดงกลOาวตOอหนEาแพทยท+1ใหEการรกษา ปรากฏการณ
น+JสะทEอนถpงการไมOไดEดแD ลการรบประทานยาตOอหนEากนอยOางจรIงจง เม01อไปเย+ย1 มบEานผDEปtวยบางรายท+1
ดDแลโดยญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยง พบวOายารกษาวณโรคยงม+เหล0ออยDOจNานวนมากและไมOตรงกบจNานวน
วนท+1ผOานไปแลEว การพIสDจนวOาการดDแลการรบประทานยากนจรIงหร0อไมOก\เปZนเร01องยาก ในการไป
เย+1ยมบEานผDEปtวยโดยไมOแจEงลOวงหนEา (Surprised visit) แมEจะพบวOาม+การทNาเคร01องหมายประจNาวนใน
บตรกNากบการรบประทานยา และจNานวนยาท+เ1 หล0อถDกตEองตามจNานวนวนจรIง แตOก\ไมOแนOวOาจะม+การดD
แลการรบประทานยาตOอหนEากนจรIง เม01อซกไซEไรOเร+ยงกนอยOางจรIงจงมกพบวOาผDEปtวยรบประทานยา
เองเก0อบทJงหมด ญาตIผEปD tวยมกจะทNาหนEาท+1แคOเต0อนเทOานJน ขEอจNากดหร0อจดอOอนอ+กประการหนp1งของ
การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยค0อการเย+1ยมบEานผDEปtวยโดยไมOแจEงลOวงหนEาโดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ
ตามเกณฑท+1กNาหนดมกไมOไดEปฏIบตIกน อาจเน01องจากคIดวOาไดEมอบหมายความรบผIดชอบใหEญาตIผDE
ปtวยไปแลEว ไมOจNาเปZนตEองเย+1ยมบEานก\ไดE การทNา DOT ในลกษณะเชOนน+Jท+1ทNา DOT โดยญาตIผDEปtวย
และเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพไมOไดEเย+1ยมบEานผDEปtวยตามเกณฑยงสมควรเร+ยกและยอมรบวOาเปZนการ
รกษาวณโรคดEวยการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาหร0อเปZนการทNา DOT อยDOอ+กหร0อไมO...
หากระบบสขภาพไมOสามารถม1นใจไดEวOาม+การรบประทานยาตOอหนEาจรIงท+1ทNาใหEผDEปtวยไดEร บ
ประทานยาอยOางถDกตEองจรIงและผDEปtวยม+โอกาสหายไดEสDงจรIงแลEว แมEเราจะทOมเททรพากรตOางๆ มาก
มายในการทNากIจกรรมตOางๆ รอบขEางหร0อขEางเค+ยงการทNา DOT ก\คงมIสามารถทดแทนการทNา DOT
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ท+1แทEจรIงไดE และหากมIไดEม+การทNา DOT จรIงก\เปร+ยบเสม0อนมIไดEทNาอะไรใหEก บผDEปtวยวณโรคเลย
เพราะคงเหม0อนกบเราใหEการรกษาตามยถากรรมหร0อตามดวงของผDEปtวย แลEวแตOผDEปtวยจะบงเอIญ
โชคด+หายจากโรคแมEจะไดEรบยาไมOถDกตEองและไมOครบ แตOก\ยงม+โอกาสกลบเปZนซJNาไดEสDงและม+โอกาส
เกIดเช0Jอวณโรคด0JอยาไดEสDงอยDOด+ ดงนJน การทNา DOT โดยญาตIผDEปtวยท+1ยงม+การทNากนอยDOเปZนสOวนมาก
ในประเทศไทย จะสมควรไดEรบการทบทวนกลยทธน+JใหEถDกตEองตามคNาแนะนNามาตรฐานสากลของ
นานาชาตIแลEวหร0อไมOโดยการไมOใหEญาตIผDEปtวยเปZนพ+1เล+Jยง แตOควรพIจารณาใหEเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ
เปZนพ+เ1 ล+JยงหลกเทOานJน
DOT: Patient-centered service
การรกษาผDEปtวยวณโรคดEวยการม+พ+1เล+JยงดDแลการรบประทานยาตOอหนEา หร0อ การทNา DOT ตEอง
ตJงจดมOงหมายสNาคญเพ01อใหEผUOปWวยวณโรคไดOรบประทานยาตMอหนOาเจOาหนOาท"#โดยความสะดวกท"#
สด ผDEปtวยบางรายอาศยอยDOใกลEกบสถาน+อนามยท+1ไมOใชOพ0Jนท+1รบผIดชอบผDEปtวย สOวนสถาน+อนามยท+1
เปZนพ0Jนท+1รบผIดชอบจรIงของผDEปtวยอาจอยDOไกลมากกวOา บางรายเปZนระยะทางนบสIบกIโลเมตร การ
รกษาดEวยวIธ+การทNา DOT จpงตEองยpดถ0อเอาผDEปtวยวณโรคเปZนศDนยการของการรกษา กลOาวค0อ ใหEผDE
ปtวยไปรบประทานยาตOอหนEาท+1สถาน+อนามยหร0อสถานบรIการดEานสขภาพท+1ผDEปtวยสะดวกมากท+1สด
เจEาหนEาท+1สถาน+อนามยบางทOานอาจม+ความคIดเห\นวOาถEาใหEการรกษาผDEปtวยวณโรคนอกพ0Jนท+1อาจไมO
ไดEนบเปZนผลงาน จpงปฏIเสธการทNา DOT ใหEแกOผDEปtวยวณโรคนอกพ0Jนท+1ไป กรณ+ท+1เกIดขpJนจรIงค0อม+ผDE
ปtวยวณโรครายหนp1งเม01อไดEรบการวIนจI ฉยแลEว เจEาหนEาท+1คลIนIกวณโรคของโรงพยาบาลไดEแนะนNาใหEผDE
ปtวยไปรบการทNา DOT ท+1สถาน+อนามยใกลEบEานแตOมIใชOสถาน+อนามยพ0Jนท+1รบผIดชอบของผDEปtวย แตO
เน01องจากเห\นวOาผDEปtวยนOาจะไดEรบความสะดวกมากท+1สด เพราะสถาน+อนามยท+1เปZนพ0Jนท+1รบผIดชอบผDE
ปtวยตJงอยDOไกลมากจากบEานผDEปtวย แลEวใหEผDEปtวยถ0อยารกษาวณโรคเปZนจNานวน 1 เด0อนไปท+1สถาน+
อนามยดงกลOาวในวนรOงขpJน ผDEปtวยจpงไปตIดตOอท+1สถาน+อนามยใกลEบEานในวนตOอมา แตOเจEาหนEาท+1สถาน+
อนามยเห\นวOามIใชOเปZนผDEปtวยในพ0นJ ท+1รบผIดชอบ จpงแนะนNาใหEผDEปtวยไปท+1สถาน+อนามยพ0Jนท+1รบผIดชอบ
ของผDEปtวยซp1งอยDOไกลออกไปมาก ผDEปtวยจpงนNายาวณโรคไปตIดตOอท+1สถาน+อนามยนJนดEวยความงนงง
แตOเม01อไปท+1สถาน+อนามยใหมOแลEว เจEาหนEาท+1สถาน+อนามยพ0Jนท+1รบผIดชอบนJนJน เห\นวOาผDEปtวยอยDOใกลE
สถาน+อนามยแรกกวOา การไปรบประทานยาท+1น1นนOาจะสะดวกด+อยDOแลEว ก\แนะนNาใหEผDEปtวยกลบไปตIด
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ตOอสถาน+อนามยเดIมอ+ก ผDEปtวยจpงนNายาวณโรคลงจากสถาน+อนามยและกลบไปรบประทานยาเองท+1
บEาน โดยกวOาท+1เจEาหนEาท+1คลIนIกวณโรคของโรงพยาบาลจะทราบก\ตOอเม01อถpงวนนดเด0อนถดมา ถEาผDE
ปtวยเกIดแพEยาวณโรคและลองรบประทานยาเองหร0อไปตIดตOอโรงพยาบาลอ01น ก\เปร+ยบเสม0อนระบบ
สขภาพในพ0Jนท+1อNาเภอมIไดEเขEามาม+สOวนรบผIดชอบในการรกษาผDEปtวยใหEม+ประสIทธIภาพมากท+1ส ด
กรณ+เชOนน+JจpงไมOควรจะเกIดขpJนในประเทศไทยท+ไ1 ดEรบการยกยOองบOอยครJงจากเวท+นานาชาตIวOาม+ระบบ
โครงสรEางสาธารณสขในประเทศท+1ด+ท+1สดแหOงหนp1งในโลก การรกษาผDEปtวยรายน+JจpงสมควรตEองไดEรบ
การวางแผนการรกษาท+1ด+จากเจEาหนEาท+1ท+1เก+1ยวขEองทกระดบ มIใชOตOางคนตOางแนะนNา ตOางผลกความ
รบผIดชอบ จนผDEปtวยรDEสpกเสม0อนขาดท+1พp1งจากระบบสขภาพในพ0นJ ท+1 หากระบบสขภาพด+จรIง ก\สมควร
ม+การประสานงานจากเจEาหนEาท+1คลIนกI วณโรคของโรงพยาบาลไปยงสถาน+อนามยทJงสองเพ01อใหEสถาน+
อนามยพ0Jนท+1รบผIดชอบทราบวOาม+ผDEปtวยวณโรคในพ0Jนท+1 จะไดEเปZนประโยชนทางระบาดวIทยาและการ
ควบคมโรค สOวนสถาน+อนามยใกลEบEานผDEปtวยก\สมควรรบผDEปtวยไวEทNา DOT และม+ใจเอ0Jอเฟ•อŽ แกOผDEปtวย
ดEวย มIใชOคIดถpงแตOผลงานตวเลขอยOางเด+ยว โดยมองขEามสI1งท+1เปZนจรIงวOาสมควรตEองปฏIบตIอยOางไร
การรกษาผDEปtวยวณโรคดEวยการทNา DOT จpงตEองยpดถ0อเอาผDEปtวยวณโรคเปZนศDนยกลาง เพ01อใหEผDEปtวย
ไดEรบความสะดวกท+1สดในการรบประทานยาตOอหนEา อนจะทNาใหEเกIดผลการรกษาท+1ม+ประสIทธIภาพ
มากท+1สดน1นเอง
DOT: ความพCงพอใจของผใหและผรบบร6การ
ถEาเจEาหนEาท+1ทOานใดเคยเปZนพ+1เล+JยงดDแลผDEปtวยวณโรครบประทานยาตOอหนEาจนไดEรบการรกษา
หายไปแลEวอยOางนEอย 1-2 รายขpJนไป เจEาหนEาท+1ท+1เปZนพ+1เล+JยงเชOนน+Jก\มกจะรDEสpกพpงพอใจในหนEาท+1ของ
ตนเอง ความคIดเห\นสOวนตวคIดวOาการทNาหนEาท+1ของเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพท+1เปZนพ+1เล+Jยงหร0อไดEทNา
DOT จรIงๆ นJน ไดEทNาหนEาท+1ท+1ยI1งใหญO เพราะเจEาหนEาท+1ไดEม+ความเพ+ยรพยายามในการดDแลดEวยม0อ
ของเขาท+1หยIบยาใหEผDEปtวยรบประทานตOอหนEา และเห\นไดEดEวยตาของตวเองวOาผDEปtวยม+อาการด+ขpJน
อยOางไรตามลNาดบและไดEรบการรกษาหายในท+1สด เจOาหนOาท"#สMวนใหญMท"#ไดOทา DOT ดOวยตนเองจYง
ม"ความภาคภUมDใจและพYงพอใจตMอบรDการท"#เขาไดOม"สMวนชMวยเหลCออยMางจรDงจงแกMผUOปWวยวณ
โรค และสามารถชMวยปองกนอนตรายใหOชมชนของเขาไดOดOวย
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สOวนผDEปtวยวณโรคท+1มารบบรIการ DOT ท+1สถานบรIการดEานสขภาพ มกจะเกIดความพpงพอใจ
เน01องจาก เม01อมารบประทานยาตOอหนEาเจEาหนEาท+1 เจEาหนEาท+1ก\จะถามไถOถpงอาการตOางๆ วOาด+ขpJนหร0อ
ไมO ม+อาการขEางเค+ยงจากยาหร0อไมO รบประทานอาหารไดEหร0อไมO ผUOปWวยจะรUOสYกวMาม"คนคอยหMวงใย
เอาใจใสMเขาอยMางจรDงจง ทาใหOผUOปWวยม"ความพYงพอใจ และตOองการมารบประทานยาตDดตMอกน
ครบกาหนดจนไดOรบการรกษาหายในท"#สด ผDEปtวยบางรายจpงกลOาววOา หากไมOม+เจEาหนEาท+1ดDแลเอา
ใจใสOและคอยใหEกNาลงใจ เขาคงจะเลIกรบประทานยากOอนครบกNาหนดไปนานแลEว
การทNา DOT จpงสามารถสรEางความพpพpงพอใจใหEทJงผDEใหEและผDEรบบรIการ นบเปZนเร01องมหศจรรย
อยOางหนp1ง
DOT: วฒนธรรมใหมของชมชน
เม01อทNา DOT อยOางจรIงจงโดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพไปสกระยะหนp1ง จะพบวOา ผDEปtวยวณโรคสOวน
ใหญOท+1วIนIจฉยใหมO จะยอมรบการเดDนทางมาทา DOT ท"#สถานบรDการดOานสขภาพโดยม"การ
เงC#อนไขตMอรองลดลงอยMางมาก บOงถpง การยอมรบหร0อรบรDEของชมชนวOา การรบประทานยาตOอหนEา
เจEาหนEาท+1เปZนเร01องปกตIของการรกษาวณโรคใหEหายขาด เน01องจาก ม"ตวอยMางของการรกษาท"#ม"
ประสDทธDภาพเกDดขYTนในชมชนเอง ผDEปtวยวณโรคท+1ร บบรIการ DOT ท+1สถานบรIการและไดEรบการ
รกษาหายไปแลEว จะเปZนตEนแบบของการรกษาโดยการทNา DOT และอาจชOวยชกจDงโนEมนEาวใหEผEปD tวย
วณโรครายอ01นๆ ยอมรบบรIการ DOT ดEวย ดงนJน หากเคร0อขOายอNาเภอใดท+1ทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1
ดEานสขภาพอยOางจรIงจง ก\จะเกIดการรบรDEและตระหนกของชมชนโดยอตโนมตI และเกIดเปZนวฒน
ธรรมใหมMของชมชนดOานการรกษาวณโรคดOวยการทา DOT ขpJนมาไดE แตOหากทNา DOT โดยญาตI
ผDEปtวย ก\จะไมOม+โอกาสเกIดวฒนธรรมเชOนน+JขpJนมา วฒนธรรมชมชนเชOนน+J นบเปZนพฒนาการอยOาง
หนp1งของการทNา DOT ท+1จะเกIดขpJนจากการดDแลการรบประทานยาตOอหนEาโดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพ
น1นเอง นบเปZนความมหศจรรยอ+กอยOางหนpง1 ของ DOT
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DOT โดยเจOาหนOาท"#ดOานสขภาพในประเทศไทย...จาเปBนตOองทาและทาไดOหรCอไมM
ประสบการณตรงการทNา DOT ท+1ศนD ยวณโรคเขต 11 นครศร+ธรรมราช (ปmจจบน ค0อ งานวณโรค
กลOมโรคเอดส วณโรค โรคตIดตOอทางเพศสมพนธและโรคเร0Jอน สNานกงานปPองกนควบคมโรคท+1 11
จงหวดนครศร+ธรรมราช กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข) โดยการดDแลการรบประทานยาตOอ
หนEาโดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพเปZนพ+1เล+JยงทNาไดEถpงประมาณรEอยละ 90 ของผDEปtวยวณโรครายใหมO
เสมหะพบเช0JอดEวยกลEองจลทรรศนทJงหมด ประสบการณท+ไ1 ดE พบวOา การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEาน
สขภาพ จะเกIดขpJนไดEหร0อไมO ขpนJ กบป`จจยสาคญท"#สด คCอ ความเขOาใจของเจOาหนOาท"#ดOานสขภาพ
เองวMาทาไมตOองทา DOT หากเจEาหนEาท+1เขEาใจ แมEผDEปtวยท+1อยDOหOางไกลออกไป ก\ย งไดEร บบรIการ
DOT โดยเจEา หนEาท+1 แตOหากเจEาหนEาท+1ไมOเขEาใจ แมEบ EานผDEปtวยอยDOหนEาสถานบรIการ ผDEปtวยก\ไมOม+
โอกาสไดEรบบรIการ DOT ท+1ถอ0 วOาเปZนมาตรฐานการดDแลรกษาสNาหรบผDEปtวยวณโรค ดงนJน DOT โดย
เจOาหนOาท"#ดOานสขภาพนTน “ทาไดO” หากเจOาหนOาท"#เขOาใจวMาทาไมตOองทา DOT และ “ตOองทา”
หากเราตOองการจะควบคมวณโรคใหOไดO เพราะยงไมOม+กลวIธ+อ01นใดท+1จะควบคมวณโรคไดE

สรป
การควบคมวณโรคใหEสNาเร\จ จNาเปZนตEองอาศยหลกการท+1ถDกตEองและชดเจน ผDEปtวยเสมหะพบ
เช0อJ ดEวยกลEองจลทรรศนเปZนกลOมผDEปtวยท+1สNาคญท+1สดในการควบคมวณโรค การทNา DOT ตEองทNาอยOาง
จรIงจงเพ01อปPองกนการด0Jอยาไรแฟมป€ซIนซp1งถ0อวOาเปZนยาท+1ด+ท+1สดสNาหรบรกษาวณโรค เจEาหนEาท+1ดEาน
สขภาพตEองทNาเขEาใจวOา ระบบสขภาพและเจEาหนEาท+1เองท+1ตEองรบผIดชอบตOอการรกษาหายของผDEปtวย
วณโรค การบรIหารจดการยาวณโรคโดยการจดหายาโดยองคกรเด+ยวก\ม+สOวนสNาคญท+1จะทNาใหEควบ
คมวณโรคประสบผลสNาเร\จ หากทNา DOT อยOางจรIงจงจะทNาใหEเกIดความมหศจรรยบางอยOาง ไดEแกO
เกIดความพpงพอใจของผDEใหEและผDEร บบรIการ และเกIดเปZนวฒนธรรมใหมOของชมชนดEานการรกษาผDE
ปtวยดEวย DOT ไดE การทNา DOT โดยเจEาหนEาท+1ดEานสขภาพเปZนผDEกNากบดDแลการรบประทานยาตOอ
หนEาเปZนสI1งท+1 “ทNาไดE” ในประเทศไทยและเปZนสI1งท+1 “ตEองทNา” หากเราตEองการควบคมวณโรคใหEไดEผล
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ผUOเข"ยน

ช0อ1 -สกล
ตNาแหนOง
สงกด

การศpกษา

นายพนธชย รตนสวรรณ
นายแพทย 9 วช ดEานเวชกรรมปPองกน
กลOมโรคเอดส วณโรค โรคตIดตOอทางเพศสมพนธและโรคเร0Jอน
สNานกงานปPองกนควบคมโรคท+1 11 จงหวดนครศร+ธรรมราช
กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข

ประถมศpกษา โรงเร+ยนชDศIลป“วIทยา และโรงเร+ยนศร+ธรรมราชศpกษา จ.นครศร+ธรรมราช
มธยมศpกษา โรงเร+ยนเบญจมราชDทศI จ.นครศร+ธรรมราช
แพทยศาสตรบณฑIต มหาวIทยาลยสงขลานครIนทร (พ.ศ. 2533)
สาธารณสขศาสตรบณฑIต (บรIหารสาธารณสข) มหาวIทยาลยสโขทยธรรมาธIราช (พ.ศ. 2535)

อนมตIบตรสาขาเวชศาสตรปPองกน แขนงสาธารณสข แพทยสภา (พ.ศ. 2540)

สาธารณสขศาสตรบณฑIต (สาธารณสขศาสตร) มหาวIทยาลยสโขทยธรรมาธIราช (พ.ศ. 2542)

วIทยาศาสตรมหาบณฑIต (ระบาดวIทยา) มหาวIทยาลยสงขลานครIนทร (พ.ศ. 2546)

การศpกษาดDงาน พ.ศ. 2538 หลกสDตร Tuberculosis Control II (4 เด0อน) ณ ประเทศญ+1ปนt
พ.ศ. 2545 หลกสDตร Tuberculosis Control (3 สปดาห) ณ ประเทศเกาหล+ใตE
การทNางาน

Home page

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
รกษาการผDEอNานวยการศDนยวณโรคเขต 11 นครศร+ธรรมราช

พ.ศ. 2546 ถpงปmจจบน นายแพทย 9 วช สNานกงานปPองกนควบคมโรคท+1 11 จ.นครศร+ธรรมราช
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