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การทา DOT และเทคนคการตอรอง1
พนธชย รตนสวรรณ2
การทา DOT ให#ประสบความสาเร'จและเทคนคการตอรองกบผ*#ป+วย
เป,าหมายสาคญ คอ การท$าให'ผ)'ป+วยวณโรคย-นยอมหรอยอมรบการมารบประทานยาต1อหน'า
จนท. ท34 ศสช./สอ. หรอสถานบร-การด'านสขภาพอ4นๆ
การทา DOT ให#ประสบความสาเร'จและเทคนคการตอรอง ม3ดงต1อไปน3=
1. ผ)'ท$าหน'าท34ต1อรองต'องม3ความมงม.นต/งใจและต/งเป,าหมายความสาเร'จอยางชดเจนใน
การต1อรอง และควรม3ประสบการณในการต1อรองมาก1อน หากยงไม1ม3ประสบการณในการ
ต1อรอง ควรร'องขอให'เจ'าหน'าท34อ4นๆ มาช1วยกนต1อรองอย1างน'อย 2-3 คน ถ'า จนท. ไม1ม1ง
ม4น, ไม1ต=งเปFาหมายความส$าเรGจท34ชดเจน หรอไม1ม3ประสบการณในการต1อรอง การเจรจา
ต1อรองกบผ)'ป+วย มกจะม3โอกาสล'มเหลวได'ส)งมาก เน4องจากผ)'ป+วยจะอ'างเหตผลนานบ
ประการ จน จนท. จ$าเปHนต'องย-นยอมให'ผ)'ป+วยรบประทานยาท34บ'านได' (ด) สารพดเหตผล
ท1. จนท. นามาอ#างเพ3.อไมทา DOT ท'ายบทน3=)
2. เหตผลท34อ'างในการต1อรองผ)'ป+วยได'บ1อยท34สด คอ เร4องอาการข#างเค1ยงหร3อการแพ#ยา
เน4องจากผ)'ป+วยต'องรบประทานยาวณโรคอย1างน'อย 3-4 ขนาน โดยเฉพาะในการรกษาใน
ระยะเข'มข'น (Initial intensive phase) การรบประทานยาเองท34บ'าน อาจเก-ดอาการข'าง
เค3ยงอนตราจจากยาตวใดตวหนQ4งได' หากมารบประทานยาต1อหน'า จนท. ท34สถานบร-การ
ด'านสขภาพ จนท. จะได'ช1วยสงเกตการแพ'ยาได' เพราะอาการข'างเค3ยงจากยาบางอย1าง
อาจอนตรายท$าให'เส3ยช3ว-ตได' หากสงเกตพบล1าช'า ได'แก1 อาการข'างเค3ยงทางตบ (ตว
เหลองตาเหลอง) หรอ อาการข'างเค3ยงบางอย1างอาจท$าให'พ-การได' ได'แก1 อาการข'างเค3ยง
ทางตาหรอห) ส1 ว นเหตผลอ4 น ๆ ท3 4 อ าจใช'อ ' า งในการเจรจาต1 อ รองได' ได' แก1 การรบ
ประทานยาในการรกษาคร/งแรกของผ*#ป+วยวณโรคทกราย ม1ความสาคญตอช1วตผ*#
1 คดมาจาก แนวทางการด$าเน-นงานด)แลรกษาผ)'ป+วยวณโรคส$าหรบเจ'าหน'าท34ศ)นยสขภาพชมชน/สถาน3อนามย โปรดด)ค$าย1อและ
เอกสารอ'างอ-งจากฉบบเตGม
2 นายแพทย 9 วช ด'านเวชกรรมปFองกน ส$านกงานปFองกนควบคมโรคท34 11 จงหวดนครศร3ธรรมราช
การท$า DOT และเทคน-คการต1อรอง
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ป+วยอยางมาก เน4องจาก การรกษาในคร=งแรกน3= ม3โอกาสได'รบการรกษาหายส)งท34สดถQง
ร'อยละ 90-95 หากรบประทานยาต1อหน'า จนท. ทกวน จะได'ช1วยกนท$าให'การรบประทาน
ยาถ)กต'องจร-ง ม3โอกาสหายได'ส)งจร-ง แต1หากรบประทานยาเองท34บ'าน อาจหลงลมการรบ
ประทานยา ท$าให'ม3โอกาสรกษาหายได'น'อยลงมาก เหลอเพ3ยงประมาณร'อยละ 50 และม3
โอกาสเก-ดเช=อวณโรคด=อยาด'วย การรกษาในรอบหลงๆ จะต'องรบประทานยานานถQง
ประมาณ 2 ปX, ต'องฉ3ดยาด'วยอย1างน'อย 2 เดอน, ราคายากGแพงเปHนแสน, โอกาสแพ'ยากG
มากกว1า, ม3จ$านวนเมGดยาท34ต'องรบประทานมากกว1า และยงม3โอกาสรกษาหายน'อยกว1า
มาก การอธ-บายต1อรองเหล1าน3= ท$าให'ผ)'ป+วยส1วนใหญ1ย-นยอมการท$า DOT ได'
3. การต1อรองต'องแสดงให'ผ)'ป+วยเหGนถQงความปรารถนาด1และเอ3/ออาทรเอาใจใสจาก จนท
. ว1า ต'องการให'ผ)'ป+วยหายจากวณโรค, ไม1เก-ดเช=อวณโรคด=อยา และไม1แพร1กระจายเช=อ
วณโรคไปยงบคคลอ4นๆ ในครอบครวได'อ3กต1อไป
4. ผ)'ป+วยบางรายอาจม3ฐานะยากจน ไม1ม3เง-นค1าพาหนะเด-นทางมาท$า DOT ท34สถานบร-การ
ด'านสขภาพได'ท กวน จนท. ควรประสานงานด'านสงคมสงเคราะหให'ผ)'ป+วย เพ4อช1วย
เหลอผ)'ป+วยให'เด-นทางมารบบร-การ DOT ให'ได'อย1างน'อยในระหว1างการรกษา
5. ผ)'ป+วยบางรายอาจอย*ไกลมากจากสถานบร-การด'านสขภาพ จนท. อาจจ$าเปHนต'องหาพ34
เล3=ยงอ4นๆท34ไม1ใช1ญาต-ผ)'ป+วยให'ช1วยท$า DOT ท34ใกล'บ'านผ)'ป+วย แต1 จนท. ต'องม4นใจว1า ผ)'ท34
ท$าหน'าท34เปHนพ34เล3=ยงต'องม1ความเข#าใจและเช3.อถ3อได#ในการด)แลการรบประทานยาต1อ
หน'าจร-งๆ หากยงไม1ม3ป ระสบการณในการท$า DOT มาก1อ น จนท. ต'องไปเย34ยมด)แล
บ1อยๆ 2-3 วนต1อคร=ง เพ4อให'ม4นใจว1า พ34เล3=ยงเข'าใจและท$าหน'าท34ได'อย1างถ)กต'อง ไม1แอบ
ให'ยาผ)'ป+วยไปรบประทานเองท34บ'าน หลงจากน=น จนท. ต'องไปส1มเย34ยมพ34เล3=ยงและผ)'ป+วย
ตามข'อแนะน$าใน NTP คอ อย1างน'อยสปดาหละคร=งในการรกษาระยะแรก 2-3 เดอน
(Initial intensive phase) โดยไม1ต'องแจ'งล1วงหน'า และส1มเย34ยมอ3กเดอนละอย1างน'อย 1
คร=งในการรกษาระยะต1อเน4อง (Continuation phase)
6. ผ)'ป+วยจ$านวนน'อยรายท34ต1อรองและช1วยเหลออย1างไร กGไม1ยอมรบการท$า DOT จนท. และ
ท3มงานต#องแสวงหาวธ1การท1.เหมาะสมท1.สดกบผ)'ป+วยเหล1าน3=แต1ละรายให'ได' โดยอาจ
ต'องขอความช1วยเหลอจากญาต-ผ)'ป+วย, ผ)'น$าชมชน, ผ)'นา$ ศาสนา หรอผ)'ป+วยวณโรคท34รกษา
หายไปแล'วในชมชน เพ4อให'ช1วยต1อรองกบผ)'ป+วยรายน=นๆ ต1อไป ค$าตอบส$าหรบผ)'ป+วยแต1
ละรายมกม3ลกษณะเฉพาะ ท34ท3มงานต1อค'นหาให'ได' จนท. และท1มงานต#องใจเย'นและ
การท$า DOT และเทคน-คการต1อรอง
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ละเอ1ยดรอบคอบในการหาแนวทางท3เ4 หมาะสมส$าหรบผ)'ป+วยแต1ละราย อย1าใจร'อนร3บตด
ส-นใจให'ยาผ)'ป+วยไปรบประทานเองท34บ'าน ควรปรQกษากนในท3มงานให'ด3และอาจต'องใช'
เวลาบ'างเพ4อให'บร-การ DOT ท34เหมาะสมท34สดส$าหรบผ)'ป+วยทกราย
7. กลว-ธ3ทบ34 าง รพ. ท$าเพ4อชกจ)งโน'มน'าวให'ผ)'ป+วยมารบบร-การ DOT ให'ได' เพ4อท$าให'การต1อ
รองจะง1ายขQน= ได'แก1
• ให'ผ)'ป+วย (และญาต-) ด) VCD เร4อง โรคน1/ต#องม1เธอ ของกองวณโรค (เปHนช4อเด-ม ช4อ
ปbจจบน คอ กล1มวณโรค สงกดส$านกโรคเอดส วณโรคและโรคต-ดต1อทางเพศสมพนธ
กรมควบคมโรค)
• ให'ผ)'ป + ว ยด) แ ผนภ)ม - ท างเลอกว1 า หากรบบร- ก าร DOT ม3 โ อกาสหายร' อ ยละ 90-95 แต1
หากรบประทานยาเองท34บ'าน ม3โอกาสหายเพ3ยงร'อยละ 50
• แพทยผ) ' ให' ก ารว-น - จฉยคร= ง แรกกล1 า วเกร- 4 นน$ ากบผ) 'ป + ว ยเพ3 ย งว1 า การรกษาโดยไปรบ
ประทานยาต1อหน'าเจ'าหน'าท34ท34 ศสช./สอ. จะท$าให'ม3โอกาสหายได'ส)งมาก จะท$าให'การ
ต1อรองของ จนท. กบผ)'ป+วยง1ายขQน= มาก
อย1างไรกGตาม หากอ$าเภอใดม3การท$า DOT โดย จนท. เร-4มต'นได'และม3ตวอย1างท34ชดเจนระยะหนQ4ง
แล'ว การต1อรองกบผ)'ป+วยวณโรครายต1อๆ มา จะง1ายขQ=น เพราะผ)'ป+วยและชมชนเร-4มรบร)'ว1า การรกษา
โดยการรบบร-การ DOT ท34สถานบร-การด'านสขภาพ จะช1วยให'ผ)'ป+วยม3โอกาสหายได'ส)งจร-ง การต1อรอง
จQงมกย1งยากแต1ในช1วงแรกๆ ของการท$า DOT โดย จนท. แต1ระยะหลงๆ ต1อมาจะต1อรองง1ายขQน= มาก

ข/นตอนการทา DOT โดยเจ#าหน#าท1.
การท$า DOT โดยเจ'าหน'าท34 4 ข=นตอนของ CDC (1999: 100-101) โดยให'ข'อแนะน$าไว'ดงน3=
1. ทกคร=งท34ผ)'ป+วยมารบประทานยาต1อหน'า จนท. ต'องสอบถามผ)'ป+วยเร4องอาการแพ'ยา ผ)'ป+วย
ทกรายควรได'รบความร)'เร4องอาการข'างเค3ยงของยาวณโรคท=งประเภทไม1รนแรงและรนแรง
หากผ)'ป+วยม3อาการแพ'ยาท34รนแรง ต'องให'ผ)'ป+วยหยดยาทนท3และส1งปรQกษาแพทย
2. ตรวจสอบชน-ดและขนาดจ$านวนยาวณโรคทกคร=งว1า ถ)กต'องตรงกบผ)'ป+วยแต1ละรายหรอไม1
3. สงเกตก$ากบด)แลให'ผ)'ป+วยรบประทานยาวณโรคต1อหน'า จนท. โดย จนท. หร3อผ*#ป+วยไปเอา
น/ามากอนท1.จะให#ยาผ*#ป+วย แล#ว จนท. ต#องสงเกตการรบประทานยาของผ*#ป+วยตอ
การท$า DOT และเทคน-คการต1อรอง
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หน#าโดยตรงอยางตอเน3.องต/งแตเร.มให#ยาแตละเม'ดแกผ*#ป+วยจนกระท.งผ*#ป+วยกล3นยา
เสร'จ
4. บนทQกการรบประทานยาต1อหน'าของผ)'ป+วยทกคร=ง หากผ)'ป+วยไม1มารบประทานยาต1อหน'า
ต'องร3บต-ดตามผ)'ป+วยมารบประทานยาโดยเรGวท34สด
นอกจากน3= ในทกๆ คร=งท34ผ)'ป+วยมารบประทานยาต1อหน'า จนท. จ$าเปHนต'องสอบถามถ9งอาการ
ท.วๆ ไปของผ*#ป+วยวา ม1อาการด1ข9/นหร3อไม ได'แก1 อาการไอ อ1อนเพล3ย การรบประทานอาหาร การ
พกผ1อนนอนหลบ และควรให'ก$าลงใจในการรบประทานยาต1อเน4องจนครบก$าหนดการรกษา การถาม
อาการต1างๆ และการให'ก$าลงใจ แสดงถQงความห1วงใยท34 จนท. ม3ต1อผ)'ป+วย จะท$าให'ผ)'ป+วยประทบใจและม3
ก$าลงใจท3จ4 ะต1อส)'กบโรคและร)'สQกกระตอรอร'นอยากมารบประทานยาทกวน เน4องจาก ผ)'ป+วยตระหนกและ
รบร)'วา1 ม3คนห1วงใยและเอาใจใส1นน4 เอง
บทบาทท34ส$าคญของ จนท. ในการเปHนพ34เล3=ยง คอ การเก'บรกษายาวณโรคไมให#อย* ในภาวะ
เส1ย. งตอการด#อยหร3อเส3.อมคณภาพกอนหมดอาย (ในอด3ตเราเคยพบว1า ผ)'ป+วยวณโรคเกGบยาไว'ท34
เพ-งหลงคามงจาก และสมผสความร'อนจากแสงแดดทกวน จนยาเส4อมคณภาพ) จนท. จQงควรเกGบรกษา
ยาวณโรคไว'ในสถานท34เหมาะสม ได'แก1 ไม1ให'สมผสกบแสงแดดโดยตรง และต'องสงเกตลกษณะทางกาย
ภาพท34มองเหGนได' เช1น ส3 หรอลกษณะเมGดหรอเน=อยา ว1าผ-ดปกต-อย1างใดหรอไม1 ทกๆ คร=งท34แกะหย-บยา
ก1อนให'ผ)'ป+วยรบประทาน หากม3ความผ-ดปกต-ใดๆ ต'องร3บแจ'ง รพ. โดยด1วน อย1าให'ผ)'ป+วยรบประทาน
เดGดขาด บางคร=งท34เราพบว1า ยาเปล34ยนส3 หรอละลายก1อนหมดอาย แม'ม3การเกGบรกษาอย1างด3แล'วกGตาม
บทบาทน3=จQงม3ความส$าคญมากอ3กบทบาทหนQ4งของ จนท. ท34เปHนพ34เล3=ยง

การมอบหมายให#ผ*#อ3.นท1.ไมใชญาตผ*#ป+วยทา DOT แทนเจ#าหน#าท1.
การมอบหมายให'ผ)'อ4นท$า DOT แทน จนท. ม3หลกการและแนวปฏ-บต-ท34ต'องยQดถอ ดงน3=
1. กระท$าในกรณ1ท1.จาเป<นจรงๆ เทาน/น ได'แก1 ผ)'ป+วยอาศยอย)1ห1างไกลจากสถานบร-การด'านสข
ภาพเปHนระยะทางมากกว1า 10 ก-โลเมตร การคมนาคมจากบ'านมาสถานบร-การด'านสขภาพไม1
สะดวกมาก
2. ไมมอบหมายให#ญาตผ*#ป+วยเปHนพ34เล3=ยงโดยเดGดขาด หากม3 จนท. ด'านสขภาพเปHนญาต-ของผ)'
ป+วยด'วย กGไม1มอบหมายให' จนท. ท1านน=นท$าหน'าท34พ34เล3=ยง ท3มบร-การ DOT ต'องหาคนอ4นท34ไม1
การท$า DOT และเทคน-คการต1อรอง
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ใช1ญาต-เปHนพ34เล3=ยง เน4องจาก ญาต-ผ)'ป+วยจะม3ความผ)กพนทางอารมณกบผ)'ป+วยและไม1สามารถ
ท$า DOT ได'
3. คดเลอกพ34เล3=ยงอย1างรอบคอบระมดระวง พ34เล3=ยงต'องม3ความนาเช3.อถ3อในการปฏ-บต-งาน และถ'า
เปHนไปได'ควรเลอกผ)'ท34ม3ความอาวโส ซQ4งเปHนท34ยอมรบของผ)'ป+วยและคนในชมชน โดยท4วไป
จนท. มกจะคดเลอก อสม. เปHนอนดบแรก ดงน=น อสม. ท34คดเลอกมาท$าหน'าท34พ34เล3=ยง ต'องม3คณ
สมบต-ดงกล1าวด'วย
4. จนท. ต'องให'ความร)' ความส$าคญ และแนวปฏ-บต-ของการท$า DOT จน จนท. ม.นใจว1า พ34เล3ย= งท34
คดเลอกจะสามารถปฏ-บต-งาน DOT ได'อย1างถ)กต'องและเข'าใจกระบวนอย1างแท'จร-ง ถ'าเปHนผ)'ท34
เคยม3ประสบการณชดเจนว1าเคยท$า DOT ส$าเรGจมาก1อนแล'ว จนท. จะย-4งม4นใจได'ว1าพ34เล3=ยงน=น
น1าจะท$า DOT ให'ผ)'ป+วยรายต1อๆ ไปได'ด3
5. จนท. ต'องม4นใจว1าพ34เล3=ยงม3ความตระหนกและเข'าใจว1าต'องตดตามผ)'ป+วยท34ไม1มารบประทานยา
ในแต1ละวนให'กลบมารบบร-การ DOT ในวนน/นทนท1
6. เจ'าหน'าท34ต'องสมเย1.ยมพ1.เล1/ยงและผ*#ป+วยโดยไมแจ#งลวงหน#า (Surprise visit) เพ4อให'เก-ด
ความม4นใจในกระบวนท$า DOT ว1าถ)กต'องอย1างจร-งจง (ตามเกณฑของ NTP คอ ส1มเย34ยมอย1าง
น'อยสปดาหละ 1 คร=งในการรกษาระยะเข'มข'นระยะแรกและส1มเย34ยมอย1างน'อยเดอนละ 1 คร=ง
ในการรกษาระยะต1อเน4อง) การส1มเย34ยมพ34เล3=ยงและผ)'ป+วยโดยไม1แจ'งล1วงหน'า ม3แนวทางการ
ปฏ-บต- คอ จนท. ควรไปด)ว1า ยาวณโรคยงคงถ)กเกGบไว'ท34พ34เล3=ยง (โดยท4วไป คอ อสม.) หรอไม1,
จ$านวนยาท34เหลอตรงกบจ$านวนวนท34ผ)'ป+วยรบประทานยาไปแล'วหรอไม1 (ควรบรรจยาเปHน Daily
packet คอ ซองละ 1 วนเพ4 อความสะดวกรวดเรG ว ในการตรวจนบยา), พ34เล3=ย งได'บ นทQกก-จ
กรรมการท$า DOT ในบตร DOT (DOT card) หรอไม1, ผ)'ป+วยมารบประทานยาเวลาใดและม3
ปbญหาใดๆ ในการท$า DOT หรอไม1 เช1น การแพ'ยา นอกจากน3= จนท. ต'องส1มไปเย34ยมบ'านผ)'
ป+วยด'วย เพ4อตรวจสอบข'อม)ลว1าตรงกบข'อม)ลท34ได'ร บจากพ34เล3=ยงหรอไม1 ได'แก1 เวลาท34ไปรบ
ประทานยา, ปbญ หาในการรบบร-ก าร DOT และอาจขอด)ส3ป b ส สาวะผ) 'ป +ว ยเพ4อยนยนการรบ
ประทานยา (ปbสสาวะของผ)'ป+วยจะเปHนส3ส'มแดง หากผ)'ป+วยรบประทานยาไรแฟมปlซ-น แต1หาก
ปbสสาวะไม1เปHนส3ส'มแดง กGต'องพ-จารณาพยานหลกฐานแวดล'อมอ4นๆ ประกอบด'วยก1อนตดส-น
ว1า ผ)'ป+วยไม1ได'รบประทานยา เน4องจาก ผ)'ป+วยบางรายอาจขบยาออกเรGว ท$าให'ไม1เหGนปbสสาวะ
เปHนส3ส'มแดงได') การส1มเย34ยมเช1นน3= ควรกระท$าบ1อยๆ โดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของการรกษา
และจะย-4งม3ความจ$าเปHนอย1างมากส$าหรบพ34เล3=ยงท34ยงไม1ม3ประสบการณการท$า DOT มาก1อน
การท$า DOT และเทคน-คการต1อรอง
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7. จนท. ต' อ งให' ค วามม4 น ใจและคาปร9 ก ษาแก1พ3 4 เล3 = ย งในเร4 อ งการแพ# ย าหร3 อปH ญ หาการรบ
ประทานยาของผ)'ป+วยได'

การเย1.ยมบ#านผ*#ป+วยวณโรค
การเย34ยมบ'านผ)'ป+วยวณโรค ม3ความจ$าเปHนอย1างมาก แม'ว1าผ)'ป+วยจะสามารถเด-นทางมารบบร-การ
DOT ได'ท กวนท34สถานบร-การด'านสขภาพ เพราะจะเปHนการประเม-นสภาพท4วๆ ไปของผ)'ป+วย ได'แก1
สภาพบ'านเรอนท34อย)1อาศย ม3อากาศถ1ายเทสะดวกหรอไม1 ม3ผ)'ส มผสเปHนเดGกเลGกในบ'านหรอไม1 (โดย
เฉพาะอาย 5 ปXลงมาท34สมผสกบผ)'ป+วยวณโรคเสมหะพบเช=อ) อาช3พรายได'เพ3ยงพอต1อค1าใช'จ1ายในการ
เด-นทางไปรบบร-การ DOT หรอไม1 เปHนต'น การด)แลรกษาผ)'ป+วยวณโรค จQงควรท$าเปHนการด)แลแบบองค
รวม (Holistic care) เพ4อให'การช1วยเหลอผ)'ป+วยให'หาย (Cure) จากวณโรคให'ได' จนไม1เปHนปbญหาการ
แพร1กระจายเช=อวณโรค โดยเฉพาะ MDR TB ต1อไป การด)แลหรอสงเคราะหช1วยเหลอควรต'องกระท$า
อย1างน'อยในระยะเวลาของการรกษาวณโรค จนกว1าผ)'ป+วยจะหายได'อย1างจร-งจง
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