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สารพดขออางของเจาหนาทเพอไมทา DOT1
พนธชย รตนส!วรรณ2
ในประสบการณของผ()เข+ยน ได)ร บความค0ดเห2นจากเจ)าหน)าท+5 (จนท.) ระดบผ()ปฏ0บ ต0มาบ9อยๆ
จนท. มกม+เหตผลท+5กล9าวอ)างกน เพ<5อไม9ทา= DOT ให)ผ()ปAวย ได)แก9
1. อ)างว9าผ&ป(วยรบปากว9าสามารถรบประทานยาได)เองอย9างถ(กต)องแน9นอน การอ)างเช9นน+Eเป+น
เหต!ผลทฟ.งไมข/น0 เน<อ5 งจาก เปFนธรรมดาท+5คนทกคนรบปากอย(9แล)ว
2. อ)างว9าเชอใจผ()ปAวยได) มองหน)าผ()ปAวยก2ร()ใจแล)วว9าผ()ปAวยรบประทานยาได)ถ(กต)อง ในความเปFน
จร0 ง หากไม9 เห2 นกบตาว9 าผ()ป A ว ยรบประทานยาจร0 ง อย9 า หลงเช< 5อ เปF นอนขาด ไม9ว 9 า เร< 5 อ งรบ
ประทานยาหร<อเร<5องอ<5นๆ บ9อยครEงท+5เราพบ จนท. อ)างว9า ผ&ป(วยมความรบผ3ดชอบด&แลตน
เองได แต9ตวอย9างม+อย(9แล)วว9า ผ()ปAวยมารบยาจาก รพ. ทกเด<อน แต9ไม9รบประทานยา โดยเม<5อ
จนท. ไปเย+ย5 มผ()ปAวยท+5บ)านกลบพบว9า ยาท+5รบไปยงม+เหล<ออย(9อ+กเปFนจ=านวนมาก
3. อ)างว9าสงสารผ&ป(วยท+5ต)องเด0นทางมาทกวน แต9 จนท. ควรสงสารชมชนมากกว9า เพราะม+โอกาส
ส(งท+5ผ()ปAวยซK5งรบประทานยาเอง จะรบประทานยาไม9ถ(กต)องแล)วม+โอกาสเก0ดเช<Eอวณโรคด<Eอยา
เปFนอนตรายอย9างย0ง5 ทEงต9อชมชนและตว จนท. และครอบครวของ จนท. เอง
4. อ)างว9าผ()ปAวยไมไดอย&ในเขตพ0นทรบผ3ดชอบ เพ+ยงแต9อาศยอย(9ใกล) ศสช./สอ. เขตต9อแดนเท9า
นEน การท=า DOT ให)ผ()ปAวยท+5ย05งอย(9ใกล) ศสช./สอ. ของ จนท. จะเก0ดผลด+ทEงต9อตว จนท. เองและ
ครอบครว รวมถKงชมชนใกล)ตวด)วย หากผ()ปAวยเช9นนEนไม9ได)รบบร0การ DOT ท+5ด+ จะม+โอกาสเก0ด
เช<Eอวณโรคด<EอยาเปFนอนตรายอย9างย0ง5 ต9อผ(อ) าศยรอบข)างใกล)เค+ยง
5. อ)างว9าญาต3ด&แลดมาก หร<อ ญาต0รบปากจะด(แลการรบประทานยาให)ด+ท+5สด ในทางปฏ0บต0จร0ง
แล)ว มกไม9ได)ด(แลกนจร0ง ดงนEน ควรเปFนความรบผ0ดชอบของระบบสขภาพและ จนท. ในการ
ให)บร0การ DOT ท+5ม+คณภาพ เพ<อ5 ให)ชมชนสงคมปลอดจากวณโรค
6. อ)า งว9 า ควรใหเกยรต3ผ&ป( ว ย โดยการให)ผ( )ป A ว ยรบประทานยาเองท+ 5บ ) า น กรณ+น+ E จนท. ควร
พ0จารณาให)เก+ยรต0ผ()ปAวยด)วยการให)บร0การ DOT ท+5ม+คณภาพ เพ<5อให)ผ()ปAวยม+โอกาสหายได)จร0ง
1 คดมาจาก แนวทางการด=าเน0นงานด(แลรกษาผ()ปAวยวณโรคส=าหรบเจ)าหน)าท+5ศ(นยสขภาพชมชน/สถาน+อนามย โปรดด(ค=าย9อและ
เอกสารอ)างอ0งจากฉบบเต2ม
2 นายแพทย 9 วช ด)านเวชกรรมปUองกน ส=านกงานปUองกนควบคมโรคท+5 11 จงหวดนครศร+ธรรมราช
สารพดข)องอ)างของเจ)าหน)าท+5เพ<5อไม9ท=า DOT
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ถKงอย9างน)อยร)อยละ 90 แต9หากผ()ปAวยรบประทานยาเองท+5บ)าน ม+โอกาสหายได)เพ+ยงประมาณ
ร)อยละ 50 อย9างไหนจะเปFนการให)เก+ยรต0ผ()ปAวยมากกว9ากน
7. อ)างว9าไมค!มท!นหร<อไมค!มคาท+5จะให)ผ()ปAวยเด0นทางมารบบร0การ DOT ท+5สถานบร0การด)านสข
ภาพ เน<5องจาก ผ()ปAวยต)องรบภาระค9าใช)จ9ายในการเด0นทางเอง การให)ผ()ปAวยรบประทานยาเองท+5
บ)าน (เหม<อนเช9นการรกษาโรคอ<5นๆ) จะด+กว9าหร<อไม9 ในทางปฏ0บต0จร0ง เราพบว9า ผ()ปAวยวณโรค
"ส9วนใหญ9" จะเข)าใจและยอมรบค9าใช)จ9ายส9วนน+Eเองได)ดวยความเต6มใจ หาก จนท. ม+ความเข)า
ใจและตระหนกร9วมกบม+เทคน0คการต9อรองท+5ด+กบผ()ปAวย ดงนEน ท9านท+5กงวลในข)อประเด2นน+Eควร
สบายใจได) ประเด2นท+5ท9านต)องพ0จารณาให)รอบคอบ ก2ค<อ ทาไมตองรกษาผ&ป(วยวณโรคอยาง
แตกตางจากโรคอนๆ หากท9านเข)าใจเหตผลน+E ท9านก2จะทราบว9า ท=าไมต)องให)ให)บร0การ DOT
ท+5ม+คณภาพแก9ผ()ปAวย ส9วนเร<5องค9าใช)จ9ายในการเด0นทางของผ()ปAวย ไม9ควรจะเปFน "ข)อจ=ากด" ใน
การควบคมวณโรค การท=า DOT อย9างม+ค ณภาพจะช9วยให)ผ()ปAวยม+โอกาสหายได)ส(ง, หยดยEง
การแพร9กระจายเช<Eอวณโรคต9อไปได)จร0ง, ลดโอกาสการเก0ดเช<Eอวณโรคด<Eอยา และลดโอกาสการ
กลบเปFนซE=า แค9เหตผลการหยดยEงการแพร9กระจายเช<Eอวณโรคไปยงผ()อ<5น เพ+ยงเหตผลเด+ยว ก2
น9าจะเพ+ยงพอท+5จะเห2นภาพแล)วว9า ม+ความค)มทนขนาดไหน คนอ<5นๆ รอบข)างก2ไม9จ=าเปFนต)อง
ต0ดเช<Eอหร<อปAวยเปFนวณโรคต9อไปอ+ก นอกจากน+E WHO (2003: 12) ได)อ)างอ0งถKงการศKกษาของ
ธนาคารโลกท+5พบว9า กลยทธ DOTS (ซK5งม+ DOT อย(9ด)วย) เปFนหนK5งในกลยทธด)านสขภาพท+5ม+
ความค)มทนท+5สดในการด=าเน0นงาน การท=า DOT จKงม+ความค)มทนและค)มค9าเปFนอย9างย05ง
8. อ)างว9าผ()ปAวยขาดอ3สระความเปFนตวของตวเองในการรบประทานยา (Autonomy loss) จนท.
ต)องพ0จารณาทบทวนหลกการควบคมวณโรคว9า ผ()ปAวยไม9ม+ส0ทธ0ละเม0ดชมชน ส3ทธ3ของช!มชน
ยอมมากอนส3ทธ3ของผ&ป(วย (อ0สระส9วนบคคล) หากผ()ปAวยม+อ0สระรบประทานยาเองแล)วรกษา
ไม9หาย ย9อมละเม0ดส0ทธ0ของชมชน เพราะ เขาจะเปFนแหล9งแพร9กระจายเช<Eอวณโรคด<Eอยา ซK5ง
เปFนอนตรายอย9างย0ง5
9. อ)างว9าผ()ปAวยรกตวเอง ไม9น9าจะม+ปcญหาในการรบประทานยา คนทกคนย9อมรกตวเอง โดย
เฉพาะเม<5ออาการปAวยด+ขKEน ก2รกตวเองท+5จะข+Eเก+ยจหร<อเบ<5อท+5จะรบประทานต9อไป อนจะเก0ดผล
เส+ยหายต9อชมชนด)วยอนตรายจากเช<อE วณโรคด<Eอยา
10.อ)างว9า ไมเห6นจะตองเอาใจผ()ปAวยกนมากนก หากไม9ด(แลผ()ปAวยให)ด+ ผลเส+ยจากเช<Eอวณโรคด<อE
ยาก2จะเก0ดกบ จนท. และครอบครวของ จนท. เองด)วย
11.อ)างว9า จานวน จนท. ท ศสช./สอ. มนอย หรอไมมเวลา แต9ม+ตวอย9าง ศสช./สอ. ท+5ม+ จนท.
สารพดข)องอ)างของเจ)าหน)าท+5เพ<5อไม9ท=า DOT
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เพ+ยง 1-2 คน ก2ท=า DOT ได) หาก จนท. ตระหนกและเข)าใจว9า ท=า DOT เพ<5อชมชนและเพ<5อตว
จนท. เองด)วย แต9บางแห9งม+ จนท. 4-5 คน ก2ท=า DOT ไม9ได) ถ)าไม9ตระหนกและไม9เข)าใจ ดงนEน
จ=านวน จนท. ไม9ใช9ตวช+Eวดว9าจะท=า DOT ได)หร<อไม9
12.อ)างว9า ผ&ป(วยอย&ไกลมาก แต9ม+ตวอย9างแล)วว9า หาก จนท. เข)าใจด+เร<5อง DOT ระยะทางไม9ใช9
ปcญหาอปสรรคของการท=า DOT แต9หาก จนท. ไม9เข)าใจหร<อไม9ตระหนกเร<5อง DOT แล)ว ผ()ปAวย
ท+5อ าศยอย( 9 หน) า ศสช./สอ. ก2 ไม9 ได)ร บบร0 ก าร DOT ท+5ม +ค ณภาพแต9อย9 างใด บางครE ง ผ()ป Aว ย
สามารถเด0นทางมาท+5 ศสช./สอ. ได)ทกวน แต9บ9อยครEงท+5 จนท. ม0ได)สนใจท+5จะท=า DOT ท+5ม+ด+ ผ()
ปAวยมาหย0บยารบประทานเองโดยไม9ได)พบกบ จนท. ก2ม+ ดงนEน หาก จนท. ตระหนกและเข)าใจ
ผ()ปAวยท+5ปAวยหนกมารบบร0การ DOT ท+5 ศสช./สอ. ไม9ได) ก2ม+ต วอย9างว9า จนท. ก2เอายาไปให)ท+5
บ)านผ()ปAวยได)ทกวน แม)ระยะทางห9างจาก ศสช./สอ. หลายก0โลเมตรก2ตาม
13.อ)างว9า ผ&ป(วยจะเสยเวลาและลาบากในการเด0นทางมารบบร0การ DOT ท+5สถานบร0การด)านสข
ภาพ ประเด2นน+E จนท. ค0ดแทนผ()ปAวย เพ<5อ จนท. จะได)สบายไม9ต)องเส+ยเวลาและล=าบากในการ
ท=า DOT เอง โดยขอย<มผ()ปAวยไว)บงหน)าหร<ออ)าง เพราะหลายกรณ+ พบว9า จนท. คล0น0กวณโรค
ของ รพ. อธ0บายและต9อรองกบผ()ปAวยจนผ()ปAวยเข)าใจ, เต2มใจ และม+ความพร)อมมากโดยย0นด+ท+5
จะเด0นทางมารบบร0การ DOT แต9ได)รบการปฏ0เสธจาก จนท. ศสช./สอ. ว9า ขอให)กลบไปเถอะ
เน<5องจากทราบด+ว9า ผ()ปAวยเส+ยเวลาและล=าบากมาก ค=าถามค<อ ใครเส+ยเวลาและล=าบากจร0ง?
14.อ)างว9า ไมใชงานนโยบายเรงดวน งานนโยบายเร9งด9วนอ<5นม+มาก จร0งๆ แล)ว วณโรคเปFนเร<5อง
เร9งด9วนใกล)ตว จนท. หากด(แลไม9ด+ จนท. เองจะเส+ย5 งต9อ MDR TB
15.อ)างว9า รพ. ไมเคยสงหรอไมเคยแจงวามผ&ป(วยวณโรคในพ<Eนท+5รบผ0ดชอบ ปcจจบน พบว9าม+
จนท. ของ ศสช./สอ. หลายพ<Eนท+5ท+5ตระหนกถKงภยของวณโรค และไม9ว9าผ()ปAวยจะรบการรกษาท+5
รพ. ใด (บาง ศสช./สอ. ม+หลาย รพ. คาบเก+5ยวพ<Eนท+5อย(9) เขาจะต0ดตามช9วยเหล<อด(แลผ()ปAวยวณ
โรคทกรายโดยไม9อ)างประเด2นน+E เพราะเขาตระหนกด+ว9า วณโรคเปFนภยใกล)ตว
16.อ)างว9า ศ&นยวณโรคตองทา DOT เอง ไมตองใหหนวยงานอนๆ ทา การท=า DOT ท+5สถาน
บร0การใกล)บ)าน ก2เพ<อ5 ความสะดวกของผ()ปAวย ส9วนประโยชนท+5เก0ดขKEนก2จะเก0ดกบตว จนท. และ
ชมชนเองด)วย อ+กประการส=าคญ ค<อ ศสช./สอ. จะได)ความน9าเช<5อถ<อจากผ()ปAวยและชมชนด)วย
ว9า สามารถรกษาผ()ปAวยวณโรคให)หายได)จร0ง ไม9ต)องไปถKงศ(นยวณโรคท+5ม+อย(9จ=านวนน)อยมากทEง
ประเทศในปcจจบน

สารพดข)องอ)างของเจ)าหน)าท+5เพ<5อไม9ท=า DOT
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