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The eleventh Zonal Tuberculosis Center, Nakhon Si Thammarat (ZTC 11) has implemented DOT (Directly-Observed
Treatment) by assigning other persons who are not tuberculosis (TB) patients’ family members to observe them taking anti-TB
medicines since March 1998. The objectives of this study were to review the possible ways of assigning others who were not
family members to be observers, and to review the possible models of urban TB control in Thailand. Two hundred and seventyeight new smear-positive TB patients registered at ZTC 11 during the fiscal year 1999-2000 were reviewed for the DOT
acti- vities and evaluated for their treatment outcomes to compare with the National TB Programme’s target. 80.6% of 278
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DOT โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วย
พันธ์ชยั รัตนสุวรรณ, ชลดา ยวนแหล, ผกาวัลย์ แดหวา

cases were declared cured, that nearly met the 85% target. High proportion of death (9.4%) mainly resulted in the undertarget outcome, while failure, default and transfer-out proportions did not violate the World Health Organization’s recommendations. Health personnel were the main observers in the proportion of 88.8% of all the patients in the study. It is far different
from other studies or reports in Thailand that assigned family member as the main observer. The study demonstrated that DOT
without observation by family member could be a practical model that produced a high cure rate. In addition, it was demonstrated that the majority of TB patients in the urban areas could accept and visit the health service units to take the anti-TB
drugs. How- ever, intensive health education for TB patients is crucial. To educate TB cases to accept and comply with DOT,
health person- nel must understand why DOT is actually necessary for TB treatment.
Key word: Tuberculosis, TB, DOT, DOTS

บทคัดย่อ:
ศูนย์วณ
ั โรคเขต 11 นครศรีธรรมราช (ศวข.11นศ.) ดำเนินการ DOT (Directly-Observed Treatment) ในการรักษาผูป้ ว่ ย
วัณโรคโดยเน้นมอบหมายให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2541 เป็นต้นมา จึงได้ทำการศึกษาย้อนหลังเชิง
พรรณนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทบทวนรูปแบบที่เป็นไปได้ของการรักษาวัณโรคแบบ DOT โดยมอบหมายให้พี่เลี้ยงที่เป็น
บุคคลอืน่ ๆ ซึง่ ไม่ใช่ญาติผปู้ ว่ ย และศึกษาทบทวนรูปแบบทีเ่ ป็นไปได้ของการควบคุมวัณโรคในเขตเมืองโดยการทบทวนการดำเนินงาน
DOT และประเมินผลการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ จำนวน 278 ราย ซึง่ ขึน้ ทะเบียนรักษาในปีงบประมาณ 25422543 เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ ในจำนวนนี้ มีรอ้ ยละ 80.6 ได้รบั การรักษาหาย ซึง่ ใกล้เคียงกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ร้อยละ 85 สาเหตุหลักที่ทำให้สัดส่วนผลการรักษาหายไม่บรรลุเป้าหมาย คือ การมีสัดส่วนผู้ป่วยตายสูงถึงร้อยละ 9.4
โดยอาจเป็นผลกระทบจากโรคเอดส์ ขณะที่การรักษาล้มเหลว, การสูญหาย และการโอนออก ยังไม่เกินเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก
กำหนด การทำ DOT ของ ศวข.11นศ. ทีม่ พี เ่ี ลีย้ งเป็นเจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุขถึงร้อยละ 88.8 นีแ้ ตกต่างจากการทำ DOT จากรายงาน
หรือการศึกษาอืน่ ๆ ในประเทศไทย ทีม่ พี เ่ี ลีย้ งส่วนใหญ่เป็นญาติผปู้ ว่ ย การศึกษานีจ้ งึ ได้แสดงให้เห็นว่า การทำ DOT โดยไม่มอบหมาย
ให้ญาติผปู้ ว่ ยเป็นพีเ่ ลีย้ ง เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นไปได้ในทางปฏิบตั แิ ละสามารถให้ผลการรักษาหายทีส่ งู ได้ นอกจากนี้ รูปแบบการทำ DOT
ที่ ศวข.11นศ. ยังแสดงให้เห็นว่าผูป้ ว่ ยวัณโรคในเขตเมืองส่วนใหญ่ยอมรับและสามารถเดินทางมารับประทานยาทีห่ น่วยบริการสาธารณสุข
ได้ การดำเนินงานเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องจึงควรทำความ
เข้าใจให้แน่ชัดในเรื่องการทำ DOT ส่วนการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับการรักษาไม่ใช่เรื่องยากและเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

บทนำ
วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย ปัจจัย
สำคัญประการหนึ่งคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
เอดส์1,2 องค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ DOTS (Directly-Observed Treatment, Short-course) หรือการรักษา
วัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงหรือแบบ
มีพี่เลี้ยง ซึ่งเริ่มดำเนินงานในประเทศไทยตั้งแต่ปีงบประมาณ
2539 เป็นต้นมา และมีแผนการขยายการดำเนินงานครบทุกอำเภอ
ในประเทศไทยแล้วในปีงบประมาณ 25441 การรักษาแบบมีพเ่ี ลีย้ ง
หรือการสังเกตการรับประทานยาต่อหน้า หรือเรียกว่า DOT (Directly-Observed, Treatment) เป็นองค์ประกอบหนึง่ ทีส่ ำคัญของ
กลยุทธ์ DOTS3,4 ศูนย์วณ
ั โรคเขต 11 นครศรีธรรมราช (ศวข.

11นศ.) เป็นศูนย์สาธิตบริการ สังกัดสำนักงานควบคุมโรคติดต่อ
เขต 11 นครศรีธรรมราช กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข
มีหน้าที่หลักด้านการพัฒนารูปแบบการรักษาวัณโรค เพื่อนำไป
ปรับใช้กบั หน่วยงานในจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ศวข.11นศ. จึงได้
ดำเนินการศึกษาการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงหรือ DOT
เอง โดยมอบหมายให้ผอู้ น่ื ทีไ่ ม่ใช่ญาติผปู้ ว่ ยเป็นพีเ่ ลีย้ ง โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ได้เน้นมอบหมายให้เจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุขเป็นพีเ่ ลีย้ ง
เมือ่ ศวข.11นศ. ดำเนินการ DOT มาได้ระยะหนึง่ แล้ว จึงได้ทบทวน
การดำเนินงาน DOT และประเมินผลการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคปอด
รายใหม่เสมหะพบเชือ้ ในปีงบประมาณ 2542-2543 เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ (National Tuberculosis
Programme หรือ NTP) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาทบทวน
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รูปแบบทีเ่ ป็นไปได้ของการรักษาวัณโรคแบบ DOT โดยมอบหมาย
ให้พี่เลี้ยงที่เป็นบุคคลอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ญาติผู้ป่วย และเพื่อศึกษา
ทบทวนรูปแบบที่เป็นไปได้ของการควบคุมวัณโรคในเขตเมือง

วัสดุและวิธกี าร
ศวข.11นศ. ได้ดำเนินการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคแบบมีพเ่ี ลีย้ ง
หรือ DOT มาตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2537 โดยใช้ญาติผปู้ ว่ ย
เป็นพี่เลี้ยง แต่จากการดำเนินงานพบว่า ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง
มีความน่าเชื่อถือน้อยมากในการดูแลการรับประทานยาต่อหน้า
นอกจากนี้ ศวข. 11นศ. ไม่สามารถเยีย่ มผูป้ ว่ ยได้อย่างทัว่ ถึง เพือ่
ให้การทำ DOT โดยญาติผปู้ ว่ ยเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ ศวข.11นศ.
จึงได้ปรับเปลีย่ นรูปแบบการทำ DOT โดยเน้นมอบหมายให้บคุ คล
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ญาติผปู้ ว่ ยเป็นพีเ่ ลีย้ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็นพีเ่ ลีย้ งเป็นอันดับแรก ศวข.11นศ. ได้เริม่ ประสาน
งาน, อบรม และดำเนินการ DOT ในสถานีอนามัย (สอ.) ทีอ่ ยู่
ในความดูแลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช, เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (เรือนจำ นศ.) และทัณฑสถาน
วัยหนุ่มนครศรีธรรมราช (ทัณฑสถานวัยหนุ่มฯ) ตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2541 เป็นต้นมา มีผู้ป่วยบางรายที่อาศัยอยู่ในอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศวข.11นศ. ได้ประสานงาน
กับสอ. ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ให้ทำ DOT สำหรับผูป้ ว่ ยเป็น
รายๆ ไป เนือ่ งจากขณะนัน้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ยังไม่ได้เป็น
อำเภอ DOTS อย่างเป็นทางการ สำหรับผูป้ ว่ ยในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช ได้เดินทางมารับประทานยาต่อหน้าเจ้าหน้าทีข่ อง
ศวข.11นศ. (จนท. ศวข.11นศ.) เริม่ ดำเนินการตัง้ แต่กลางเดือน
พฤษภาคม 2541 ส่วนการทำ DOT โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เริ่มดำเนินการรับผู้ป่วยบางส่วนไปทำ DOT ตั้งแต่เดือนตุลาคม
2542 โดยสรุป การทำ DOT (หรือการรับประทานยาต่อหน้า)
สำหรับผูป้ ว่ ยวัณโรคของ ศวข.11นศ. มี 4 รูปแบบด้วยกัน คือ
1. ผูป้ ว่ ยเดินทางมาที่ ศวข.11นศ. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด
ทำการโดย จนท.ศวข.11นศ. ดูแลการรับประทานยาต่อหน้า
2. เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล (จนท.เทศบาล) เดินทางโดยรถยนต์
ของเทศบาลไปทีบ่ า้ นผูป้ ว่ ยในทุกวันทำการ ส่วนในวันหยุดทำการ
ให้ผปู้ ว่ ยรับประทานยาเองและเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลจะตรวจสอบจำนวน
ซองยาที่รับประทานแล้ว และถามหรือดูสีปัสสาวะของผู้ป่วยว่า
เป็นสีสม้ แดงหรือไม่ (ปัสสาวะผูป้ ว่ ยควรเป็นสีสม้ แดง หากผูป้ ว่ ย
รับประทานยาไรแฟมปิซิน)
3.ผู้ป่วยนอกเขตเทศบาล มอบหมายให้อยู่ในความดูแล
ของเจ้าหน้าทีส่ ถานีอนามัย (จนท.สอ.) โดยจนท.สอ. เป็นพีเ่ ลีย้ ง

DOT, not family member
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เอง หาก สอ. นัน้ เป็น สอ. 24 ชัว่ โมงผูป้ ว่ ยจะเดินทางมารับประทาน
ยาที่ สอ. ทุกวัน แต่ถา้ สอ. นัน้ ไม่เป็น สอ. 24 ชัว่ โมง จะอนุโลมให้
ผูป้ ว่ ยรับประทานยาเองในวันหยุดทำการ และดำเนินการตรวจสอบ
เช่นเดียวกับกรณีของเทศบาล สำหรับผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกล
จาก สอ. อาจมอบหมายให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่ า้ น
(อสม.) หรือผูอ้ น่ื ทีไ่ ม่ใช่ญาติผปู้ ว่ ยเป็นพีเ่ ลีย้ ง โดย จนท.สอ. จะไป
เยีย่ มดูแลการทำ DOT ของพีเ่ ลีย้ งและเยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยเหล่านีอ้ ย่าง
สม่ำเสมอ
4. ผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำ มีเจ้าหน้าที่เรือนจำ (จนท.
เรือนจำ) ซึ่งเป็นพยาบาลทำหน้าที่พี่เลี้ยงดูแลการรับประทานยา
ต่อหน้าทุกวัน รวมถึงผูป้ ว่ ยในเรือนจำอำเภอปากพนัง 1 ราย ทีท่ ำ
DOT โดยพยาบาลของเรือนจำ ซึ่งมีประสบการณ์การทำ DOT
จากการเคยมาปฏิบตั งิ านทีเ่ รือนจำกลางนครศรีธรรมราชระยะหนึง่
การศึกษานี้เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา โดยการ
ศึกษาทบทวนการดำเนินงาน DOT และประเมินผลการรักษาผูป้ ว่ ย
วัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่เป็นเป้าหมาย
หลักของแผนงานวัณโรคแห่งชาติ1 โดยใช้ข้อมูลจากทะเบียน
ผูป้ ว่ ยวัณโรคของ ศวข.11นศ. ในปีงบประมาณ 2542-2543 (1
ตุลาคม 2541 ถึง 30 กันยายน 2543) และตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลกับบัตรการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยทุกราย
ในการศึกษานีไ้ ด้รบั การรักษาด้วยระบบยา 2 HRZE/4 HR กล่าว
คือ ในการรักษาระยะเข้มข้นระยะแรก 2 เดือน ผู้ป่วยได้รับยา
Isoniazid (H), Rifampicin (R), Pyrazinamide (Z) และ
Ethambutol (E) เมือ่ สิน้ สุดระยะ 2 เดือนแรกแล้ว หากผูป้ ว่ ยมีผล
เสมหะที่ตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เป็นลบหรือตรวจไม่พบเชื้อ
ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาระยะต่อเนื่องอีก 4 เดือน โดยได้รับยา
Isoniazid (H) และ Rifampicin (R) รวมระยะเวลาการรักษา 6
เดือน ในกรณีทส่ี น้ิ สุดระยะ 2 เดือนแรก ผูป้ ว่ ยยังมีผลเสมหะเป็น
บวกหรือยังพบเชื้อ ผู้ป่วยจะได้รับการขยายการรักษาด้วยระยะ
เข้มข้นโดยใช้ยา 4 ตัว ต่อไปอีก 1 เดือน กรณีน้ี ถือว่าผูป้ ว่ ยได้รบั
การรักษาในระยะเข้มข้นเป็นเวลา 3 เดือน เมือ่ สิน้ สุดเดือนที่ 3 แล้ว
ผูป้ ว่ ยจะได้รบั การรักษาระยะต่อเนือ่ งอีก 4 เดือน รวมระยะเวลา
การรักษา 7 เดือน การประเมินผลการรักษาเมือ่ สิน้ สุดการรักษา
ระยะเข้มข้น จึงประเมินผลทีเ่ มือ่ สิน้ สุดการรักษาเดือนที่ 2 หรือ
3 แล้วแต่กรณีวา่ ได้ขยายการรักษาระยะเข้มข้นออกไปอีก 1 เดือน
หรือไม่ ส่วนการประเมินผลการรักษาครั้งสุดท้าย จะประเมินผล
เมื่อผู้ป่วยหยุดการรักษาแล้ว
สำหรับประเภทพี่เลี้ยงที่ดูแลผู้ป่วยรับประทานยาต่อหน้า
หากผู้ป่วยรายใดที่ได้มอบหมายให้ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง จะไม่
ถือว่าผู้ป่วยรายนั้นมีพี่เลี้ยงดูแล โดยจะไปนับรวมไว้ในประเภท
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มพี เ่ี ลีย้ ง

สงขลานครินทร์เวชสาร
ปีท่ี 20 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2545

DOT โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วย
พันธ์ชยั รัตนสุวรรณ, ชลดา ยวนแหล, ผกาวัลย์ แดหวา

72

คำจำกัดความ
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่ไม่เคยรักษา
วัณโรคมาก่อน หรือผูป้ ว่ ยทีเ่ คยได้รบั ยารักษาวัณโรคมาไม่เกิน 4
สัปดาห์1
เสมหะพบเชือ้ (Smear positive) หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ล
การตรวจเสมหะโดยวิธี direct smear (ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์)
เป็นบวกอย่างน้อย 2 ครัง้ หรือผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลการตรวจเสมหะเป็น
บวก 1 ครัง้ และภาพรังสีทรวงอกเข้าได้กบั วัณโรค5
ผลการรักษาเมือ่ สิน้ สุดการรักษาระยะเข้มข้น หมายถึง
ผลการรักษาเมือ่ สิน้ สุดการรักษาเดือนที่ 2 หรือเดือนที่ 36 แล้วแต่
กรณีวา่ ได้ขยายการรักษาระยะเข้มข้นออกไปอีก 1 เดือน หรือไม่
ผลการรักษา จำแนกตามสาเหตุทผ่ี ปู้ ว่ ยหยุดยา1 ดังนี้
1. รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีเสมหะบวก
ในตอนแรก ซึ่งเมื่อรักษาครบแล้ว มีผลเสมหะเป็นลบอย่างน้อย
2 ครัง้ โดยทีผ่ ลเสมหะเมือ่ สิน้ สุดการรักษาต้องเป็นลบด้วย
2. ครบ (Completed) หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลเสมหะเป็น
บวกในตอนแรก และมีผลเสมหะเป็นลบเมื่อรักษาครบในระยะ
เข้มข้น แต่ไม่มผี ลเสมหะเมือ่ สิน้ สุดการรักษา
3. ล้มเหลว (Failure) หมายถึง ผู้ป่วยเสมหะบวกใน
ตอนแรก ที่มีผลเสมหะยังคงหรือกลับเป็นบวกในเดือนที่ 5
ของการรักษาหรือหลังจากนั้น
4. สูญหาย (Default) หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีข่ าดยานานเกิน
2 เดือนติดต่อกัน

5. ตาย (Died) หมายถึง ผูป้ ว่ ยทีต่ ายขณะทีย่ งั คงรักษา
วัณโรค (ไม่คำนึงถึงสาเหตุของการตาย)
6. โอนออก (Transfer out) หมายถึง ผู้ป่วยที่โอนไป
รักษาที่อื่นโดยที่ไม่ทราบผลของการรักษา
เป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค1 ตามแผนงาน
วัณโรคแห่งชาติ คือ
1. การกลับเป็นลบของเสมหะเมือ่ สิน้ สุดระยะเข้มข้นของ
การรักษา (conversion rate) อย่างน้อยร้อยละ 85
2. อัตราการรักษาหายสำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
เสมหะพบเชือ้ (cure rate) อย่างน้อยร้อยละ 85

ผลการศึกษา
ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อซึ่งขึ้นทะเบียน
รักษาที่ ศวข.11นศ. ในปีงบประมาณ 2542-2543 (1 ตุลาคม
2541 ถึง 30 กันยายน 2543) มีจำนวนทัง้ หมด 278 ราย (ตารางที่
1) โดยขึ้นทะเบียนรักษาเป็นจำนวน 151 และ 127 ราย ในปี
งบประมาณ 2542 และ 2543 ตามลำดับ ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่อาศัย
อยูใ่ นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช (อ.เมืองฯ) โดยคิดเป็นร้อยละ
67.6 รองลงมาเป็นผูป้ ว่ ยในเรือนจำ นศ. และผูป้ ว่ ยทีอ่ าศัยอยูใ่ น
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 15.5
และ 10.1 ตามลำดับ

ตารางที่ 1 ที่อยู่ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อของศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 25422543
ทีอ่ ยู่

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทัณฑสถานวัยหนุม่ นครศรีธรรมราช
อืน่ ๆ
รวม

จำนวนผูป้ ว่ ย (ราย)
ปี 2542
ปี 2543
96
24
15
8
81
151

92
19
13
1
22
127

จำนวนรวม

ร้อยละ

188
43
28
9
10

67.6
15.5
10.1
3.2
3.6

278

100.0

หมายเหตุ 1ทัง้ 8 ราย อยูใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 ราย, อำเภอทุง่ สง 1 ราย, อำเภอหัวไทร 1 ราย, เรือนจำอำเภอปากพนัง
1 ราย และเรือนจำอำเภอทุ่งสง 1 ราย
2
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย และอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 1 ราย
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ผูป้ ว่ ยในการศึกษานีเ้ ป็นเพศชาย 229 ราย และเพศหญิง
49 ราย (ตารางที่ 2) คิดเป็นอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง
4.7:1 ผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
27.7 กลุม่ อายุรองลงมา คือ กลุม่ อายุ 35-44 ปี และ 15-24
ปี คิดเป็นร้อยละ 19.8 และ 15.8 ตามลำดับ รวมผูป้ ว่ ยใน 3
กลุม่ อายุน้ี (กลุม่ อายุ 15-44 ปี) คิดเป็นร้อยละ 63.3
ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น พบว่ามีผล
เสมหะกลับเป็นลบร้อยละ 86.3 และผลเสมหะยังคงเป็นบวก
ร้อยละ 9.4 (ตารางที่ 3)
ผลการรักษาเมื่อผู้ป่วยหยุดการรักษา พบว่ามีการรักษา
หายร้อยละ 80.6 (ตารางที่ 4) มีผปู้ ว่ ยตายร้อยละ 9.4 โดยกลุม่
ผู้ป่วยที่มีพี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำมีสัดส่วนผู้ป่วยตายสูงที่สุด
คือร้อยละ 22.6 (12 จาก 53 ราย) ซึ่งทำให้การรักษาหายใน

กลุม่ นีม้ สี ดั ส่วนต่ำทีส่ ดุ คือร้อยละ 67.9 (36 จาก 53 ราย) สำหรับ
ผูป้ ว่ ยสูญหายมีรอ้ ยละ 3.6 สัดส่วนสูงทีส่ ดุ อยูใ่ นกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มี
พีเ่ ลีย้ ง คือ สูญหาย 1 ราย จากทัง้ หมด 11 ราย ส่วนการรักษา
ครบ, การรักษาล้มเหลว และการโอนออกมีสดั ส่วนคิดเป็นร้อยละ
1.4, 2.9 และ 2.2 ตามลำดับ
ผู้ป่วยในการศึกษานี้ มีพี่เลี้ยงดูแลการรับประทานยาต่อ
หน้า เป็นจำนวน 267 ราย จากทัง้ หมด 278 ราย (ตารางที่ 4)
คิดเป็นร้อยละ 96.0 โดยมีพเ่ี ลีย้ งทีเ่ ป็นเจ้าหน้าทีด่ า้ นสาธารณสุข
ทุกประเภทเป็นจำนวน 247 รายหรือร้อยละ 88.8 ของผู้ป่วย
ทัง้ หมด พีเ่ ลีย้ งเหล่านีแ้ บ่งเป็น จนท.ศวข.11นศ., จนท.เทศบาล,
จนท.เรือนจำ และ จนท.สอ. เป็นจำนวน 85, 20, 53 และ 89
ราย ตามลำดับ

ตารางที่ 2 อายุและเพศของผูป้ ว่ ยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชือ้ ของศูนย์วณ
ั โรคเขต 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ
2542-2543
อายุ (ปี) ของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ
ปีงบประมาณ 0-14
15-24
25-34 35-44
45-54
55-64
65 ขึ้นไป
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม
ชาย หญิง รวม

2542
2543

0
0

0
1

23
14

3
4

38
26

5
8

27
19

5
4

12
18

2
0

19
11

3
7

11
11

3
4

130 21
99 28

151
127

รวม

0

1

37

7

64 13

46

9

30

2

30

10

22

7

229 49

278

รวม 2 เพศ
ร้อยละ

1

44

77

55

32

40

29

278

0.4

15.8

27.7

19.8

11.5

14.4

10.4

100.0

ตารางที่ 3 ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้นของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อของศูนย์วัณโรคเขต
11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2542-2543
ปีงบประมาณ

จำนวนประเมินผล
ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น
(ราย)
ผลเสมหะไม่พบเชื้อ ผลเสมหะพบเชื้อ ไม่มีผลเสมหะ ตาย1 ขาดยาไปยังไม่มาติดต่อ โอนออกและ
หรือเป็นลบ
หรือเป็นบวก
ไม่ทราบผล

2542
2543

151
127

128
112

17
9

2
0

2
3

0
0

2
3

รวม

278

240

26

2

5

0

5

ร้อยละ

100.0

86.3

0.7

1.8

0.0

1.8

หมายเหตุ 1ไม่คำนึงถึงสาเหตุของการตาย

9.4

สงขลานครินทร์เวชสาร
ปีท่ี 20 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2545

DOT โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วย
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ตารางที่ 4 ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อของศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ
2542-2543 จำแนกตามประเภทพี่เลี้ยง
ประเภทพี่เลี้ยง

จำนวนผู้ป่วย
ประเมิน

รักษาหาย

รักษาครบ

85
20
531
89
13
72
113

75
16
36
74
9
6
8

1
0
0
3
0
0
0

0
1
2
2
2
0
1

รวม

278

224

4

8

ร้อยละ

100.0

1.4

2.9

จนท.ศวข.11นศ.
จนท.เทศบาล
จนท.เรือนจำ
จนท.สอ.
อสม.
พีเ่ ลีย้ งอืน่ ๆ
ไม่มพี เ่ี ลีย้ ง

80.6

ผลการรักษา
ล้มเหลว
ตาย

สูญหาย

โอนออก

2
2
12
6
2
1
1

4
1
1
3
0
0
1

3
0
2
1
0
0
0

26

10

6

9.4

3.6

2.2

หมายเหตุ 1รวมผูป้ ว่ ยทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ รือนจำอำเภอปากพนังเป็นพีเ่ ลีย้ ง 1 ราย
2
ได้แก่ พระภิกษุ, ผู้ใหญ่บ้าน, เพื่อนบ้านใกล้เคียง
3
แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2542 จำนวน 10 ราย (อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 3 ราย, อำเภอพระพรหม 3 ราย, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
1 ราย, อำเภอหัวไทร 1 ราย, อำเภอทุง่ สง 1 ราย และผูป้ ว่ ยในเรือนจำอำเภอทุง่ สง 1 ราย) และปีงบประมาณ 2543 จำนวน 1 ราย (อำเภอรัษฎา
จังหวัดตรัง)

วิจารณ์
จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อซึ่งขึ้น
ทะเบียนรักษาที่ ศวข.11นศ. มีจำนวนลดลงในปีงบประมาณ 2542
และ 2543 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2536-25387
กล่าวคือ มีการขึน้ ทะเบียนรักษาจำนวน 384, 408 และ 477 ราย
ในปี ง บประมาณ 2536, 2537 และ 2538 ตามลำดั บ 7
แต่ขน้ึ ทะเบียนรักษาเป็นจำนวนเพียง 151 และ 127 ราย เท่านัน้
ในปีงบประมาณ 2542 และ 2543 ตามลำดับ เนือ่ งจาก ศวข.11
นศ. ได้มกี ารปรับเปลีย่ นแนวทางการดำเนินงานบางอย่าง กล่าวคือ
ได้เริ่มส่งต่อผู้ป่วยด้วยการ refer ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2540
เป็นต้นมา8 (การส่งต่อวิธี refer เป็นการส่งต่อผูป้ ว่ ยเสมหะพบเชือ้
ตั้งแต่แรกวินิจฉัย โดยไม่เริ่มการรักษาใดๆ และไม่ขึ้นทะเบียน
รักษา ให้ไปเริ่มการรักษาวัณโรคกับสถานบริการสาธารณสุขใน
อำเภอภูมลิ ำเนาของผูป้ ว่ ย การส่งต่อวิธนี แ้ี ตกต่างจากการส่งต่อวิธี
transfer ที่ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรักษาและให้การ
รักษาไปแล้วระยะหนึง่ ให้ผปู้ ว่ ยไปรับการรักษาต่อกับสถานบริการ
สาธารณสุขในภูมลิ ำเนาของผูป้ ว่ ย5,8) ทำให้ผปู้ ว่ ยส่วนใหญ่ทอ่ี าศัย
อยูน่ อกอำเภอเมืองฯ และอำเภอพระพรหม ถูกส่งต่อไปเริม่ การ
รักษาทีอ่ ำเภอภูมลิ ำเนาซึง่ ผูป้ ว่ ยอาศัยอยู่ สำหรับผูป้ ว่ ยทีอ่ าศัยอยู่

อำเภอพระพรหม ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองฯ และไม่มี
โรงพยาบาลในอำเภอ ศวข.11นศ. ได้ขน้ึ ทะเบียนรักษาผูป้ ว่ ยใน
อำเภอนีไ้ ว้ดำเนินการรักษาเอง ส่วนเรือนจำ นศ. ซึง่ เดิมตัง้ อยูใ่ น
อำเภอเมืองฯ และต่อมาย้ายไปทีอ่ ำเภอพระพรหม และทัณฑสถาน
วัยหนุม่ ฯ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นอำเภอเมืองฯ ศวข.11นศ. ได้ให้การวินจิ ฉัย
และรักษาผูป้ ว่ ยในเรือนจำทัง้ สองไว้ดว้ ย ผูป้ ว่ ยในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 67.6 จึงอาศัยอยูใ่ น อำเภอเมืองฯ และบางส่วนอาศัย
อยูใ่ น อำเภอพระพรหม, เรือนจำ นศ., ทัณฑสถานวัยหนุม่ ฯ และ
อื่นๆ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยคิดเป็นอัตราส่วนเพศชาย
ต่อเพศหญิง 4.7:1 อัตราส่วนนีส้ งู กว่าค่าเฉลีย่ ของทัง้ ประเทศซึง่ มี
อัตราส่วนประมาณ 2.7:1 ในปีงบประมาณ 25409 และยังไม่มี
คำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องนี้
ผู้ป่วยที่พบมากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี พบถึง
ร้อยละ 27.7 ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมด นอกจากนีพ้ บว่าในกลุม่ อายุทพ่ี บ
มาก 3 อันดับแรก คือ 25-34 ปี, 35-44 ปี และ 15-24 ปี
ตามลำดับ รวมเป็นผู้ป่วยกลุ่มอายุ 15-44 ปี พบเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 63.3 ซึ่งถือว่าสูง การพบผู้ป่วยกระจายเป็นจำนวนมาก
อยูใ่ นกลุม่ อายุนอ้ ย อาจบ่งบอกว่าการควบคุมวัณโรคทีผ่ า่ นมายัง
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ไม่มปี ระสิทธิภาพดี หรืออาจเนือ่ งจากเป็นผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคเอดส์5 เพราะพบว่าวัณโรคเป็นโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาส
ที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยเอดส์และผู้ที่มีอาการสัมพันธ์กับ
เอดส์9,10 กลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาว
จึงน่าจะเป็นคำอธิบายถึงการพบผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มอายุน้อยๆ
เป็นสัดส่วนสูงกว่าคนสูงอายุ จากข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อ
เอดส์ในผูป้ ว่ ยวัณโรคของ ศวข.11นศ. พบว่า มีการติดเชือ้ เอดส์
เป็นสัดส่วนสูงสุดใน พ.ศ. 2540 คือร้อยละ 21.4 และลดระดับลงมา
อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 15 ใน พ.ศ. 25419 เป็นหลักฐานอย่างหนึง่ ทีบ่ ง่ ว่ามี
ผลกระทบจากโรคเอดส์ แม้ไม่รุนแรงมากเช่นในภาคเหนือตอน
บน9 อย่างไรก็ตาม ผูป้ ว่ ยวัณโรคทีพ่ บมากในกลุม่ อายุนอ้ ยในการ
ศึกษานี้ ยังไม่สามารถอธิบายสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของ
พืน้ ทีไ่ ด้ เนือ่ งจากยังมีผปู้ ว่ ยวัณโรคบางส่วนใน อำเภอเมืองฯ และ
อำเภอพระพรหม ไปรับการวินิจฉัยและรักษาจากโรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช หรือจากสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ
รวมทัง้ ผูป้ ว่ ยบางส่วนเป็นผูป้ ว่ ยในเรือนจำ ซึง่ โดยทัว่ ไปมักมีอบุ ตั กิ ารณ์
วัณโรคสูงกว่าอุบัติการณ์นอกเรือนจำหลายเท่า และส่วนใหญ่จะ
เป็นผูป้ ว่ ยวัณโรคทีม่ อี ายุนอ้ ย11 ดังนัน้ หากต้องการประเมินความ
รุนแรงหรือสถานการณ์วณ
ั โรค จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยาของทัง้ อำเภอของแต่ละแห่ง และควรแยกวิเคราะห์ตา่ งหาก
จากผูป้ ว่ ยวัณโรคในเรือนจำด้วย เนือ่ งจากสถานการณ์วัณโรคของ
ภายนอกและภายในเรือนจำมีลักษณะทางระบาดวิทยาที่แตกต่าง
กัน
ผลการรักษาเมือ่ สิน้ สุดระยะเข้มข้น พบว่า ผลเสมหะเป็นลบ
ร้อยละ 86.3 ซึง่ บรรลุเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้รอ้ ยละ 85 อย่างไร
ก็ตามยังมีผู้ป่วยร้อยละ 9.4 ที่ยังมีผลเสมหะเป็นบวกเมื่อสิ้นสุด
ระยะเข้มข้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความล่าช้าของการกลับเป็นลบของ
เสมหะ อาจเกิดจากการมีพยาธิสภาพในปอดที่รุนแรง หรือเป็น
ผู้ป่วยที่มีแนวโน้มที่จะรักษาล้มเหลว อย่างไรก็ตามเมื่อติดตาม
ผูป้ ว่ ยไปในระยะหลังพบว่า มีการรักษาล้มเหลวเพียงร้อยละ 2.9
เท่านัน้ จึงน่าเป็นไปได้วา่ ความล่าช้าของการกลับเป็นลบของเสมหะ
ส่วนใหญ่เกิดจากการมีพยาธิสภาพรุนแรงในปอด
เมือ่ ประเมินผลการรักษาในภาพรวม พบว่า ร้อยละ 80.6
ได้รบั การรักษาหาย ซึง่ ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายทีก่ องวัณโรคและ
องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รอ้ ยละ 85 หากเปรียบเทียบกับรายงาน
หรือการศึกษาอืน่ ๆ ทีใ่ ห้การรักษาโดยการทำ DOT ทัง้ ในและต่าง
ประเทศ พบว่า สัดส่วนการรักษาหายมีความแตกต่างกันมาก
กล่าวคือ จากรายงานหรือการศึกษาในต่างประเทศมีการรักษา
หายร้อยละ 52–97.312-21 ขณะทีใ่ นประเทศ มีการรักษาหายร้อยละ
59.4–90.822-27 ความแตกต่างนี้อาจขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้
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บริการ, คุณภาพของการดำเนินงาน, ทรัพยากรที่ได้รับในการ
สนับสนุนการดำเนินงาน, ลักษณะธรรมชาติของผู้ให้และผู้รับ
บริการ, ระบบยาทีใ่ ช้ และปัจจัยอืน่ ๆ ขณะทีก่ ารศึกษานี้ มีสดั ส่วน
ของการรักษาหายใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
เมื่อพิจารณาสาเหตุที่ทำให้สัดส่วนผลการรักษาหายไม่
บรรลุเป้าหมายในการศึกษานี้ พบว่าสาเหตุสำคัญคือสัดส่วนการ
ตายที่สูงมากคือสูงถึงร้อยละ 9.4 โดยมีผู้ป่วยในเรือนจำเป็น
สัดส่วนมากทีส่ ดุ คือ 12 จาก 26 ราย การตายของผูป้ ว่ ยวัณโรค
ในเรือนจำ ทำให้กลุม่ ผูป้ ว่ ยเรือนจำ มีการรักษาหายในสัดส่วนต่ำ
ทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบกับผูป้ ว่ ยในกลุม่ พีเ่ ลีย้ งอืน่ ๆ กล่าวคือ ผูป้ ว่ ย
เรือนจำมีสดั ส่วนการรักษาหายเพียง 36 รายจาก 53 ราย หรือ
ร้อยละ 67.9 เท่านัน้ การตายในสัดส่วนทีส่ งู นีอ้ าจเป็นผลกระทบ
จากโรคเอดส์ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยวัณโรคทีม่ กี ารติดเชือ้ เอดส์รว่ มด้วย
มักมีสดั ส่วนการตายสูง28 ศวข.11นศ. ไม่ได้ตรวจเลือดในผูป้ ว่ ย
วัณโรคทุกรายเพื่อหาว่ามีการติดเชื้อเอดส์หรือไม่ เพียงแต่มีการ
ตรวจเลือดเฉพาะในช่วงของการเฝ้าระวังการติดเชือ้ เอดส์ในผูป้ ว่ ย
วัณโรคร่วมกับกองวัณโรคปีละ 1 ครัง้ ในช่วงระยะเวลาประมาณ
2 เดือน เท่านัน้ และเป็นการตรวจแบบ unlinked anonymous
ซึง่ ไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ในวัตถุประสงค์อน่ื ๆ สำหรับ ผูป้ ว่ ยได้
หากต้องการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการตายของผู้ป่วย
วัณโรค อาจจำเป็นต้องเจาะเลือดผู้ป่วยวัณโรคทุกราย และต้อง
คำนึงถึงจริยธรรมด้วย การตายของผูป้ ว่ ยวัณโรคนีเ้ ป็นสาเหตุสำคัญ
ประการหนึง่ ทีท่ ำให้ผลการรักษาของ ศวข.11นศ. ไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดในแผนงานวัณโรคแห่งชาติได้ หากตัดผู้ป่วยที่ตายใน
การศึกษานี้ออกไปจากการประเมินผลการรักษา พบว่า จะมีการ
รักษาหายเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นมาก คือจะได้การรักษาหายสูงถึง
ร้อยละ 88.9 (คำนวณโดย 224X100/[278-26])
ผูป้ ว่ ยทีม่ ผี ลการรักษาล้มเหลวมีรอ้ ยละ 2.9 ซึง่ ยังไม่เกิน
เกณฑ์ทอ่ี งค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รอ้ ยละ 46 ส่วนผูป้ ว่ ยทีส่ ญ
ู หาย
(ร้อยละ 3.6) และผูป้ ว่ ยทีโ่ อนออก (ร้อยละ 2.2) รวมกันได้ ร้อยละ
5.8 ก็ยงั ไม่เกินเกณฑ์ทอ่ี งค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รอ้ ยละ 1029
ดังนั้นแม้ว่าการรักษาหายจะทำไม่ได้ตามเป้าหมาย โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการตายในสัดส่วนสูง แต่การรักษาล้มเหลว, การ
สูญหายและการโอนออก ยังไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดทั้งสิ้น การ
ประเมินผลการรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคจึงไม่อาจพิจารณาเพียงเป้าหมาย
หลักคือ การรักษาหายเท่านั้น เพราะอาจมีผลกระทบอย่างมาก
จากการตาย โดยเฉพาะในยุคทีม่ กี ารแพร่ระบาดของโรคเอดส์ จึง
ควรพัฒนาให้การรักษาล้มเหลว, การสูญหาย และการโอนออก
เป็นเป้าหมายที่สำคัญในแผนงานวัณโรคแห่งชาติด้วย ถึงแม้ว่า
องค์การอนามัยโลกจะไม่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายหลัก แต่ผล

สงขลานครินทร์เวชสาร
ปีท่ี 20 ฉบับที่ 2 เม.ย.-มิ.ย. 2545

DOT โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติของผู้ป่วย
พันธ์ชยั รัตนสุวรรณ, ชลดา ยวนแหล, ผกาวัลย์ แดหวา

76

การรักษาเหล่านี้ น่าจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญเพราะหากการรักษา
ล้มเหลว, การสูญหาย หรือการโอนออก มีสดั ส่วนทีส่ งู เกินเกณฑ์
น่าจะบ่งบอกถึงการบริหารจัดการทีข่ าดประสิทธิภาพของการดูแล
ผู้ป่วยวัณโรคได้อย่างแท้จริง
ในการศึกษานี้ มีผปู้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาครบ 4 ราย (ร้อยละ
1.4) ซึง่ ไม่มผี ลเสมหะยืนยันเมือ่ สิน้ สุดการรักษาว่าได้รบั การรักษา
หาย ทาง ศวข.11นศ. ได้พยายามติดตามผูป้ ว่ ยแล้ว แต่ผปู้ ว่ ยไม่
กลับมาตรวจเสมหะดังกล่าว ทำให้ประเมินการรักษาผูป้ ว่ ยเหล่านี้
ได้เพียง “รักษาครบ” ไม่สามารถประเมินเป็น “รักษาหาย” ได้
ผู้ป่วยในการศึกษานี้มีพี่เลี้ยงเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขถึง 247 รายจาก 278 ราย (ร้อยละ 88.8) โดยมีพเ่ี ลีย้ งเป็น
จนท.ศวข.11นศ., จนท.เทศบาล, จนท.เรือนจำ และ จนท.สอ.
เป็นจำนวน 85, 20, 53 และ 89 ราย ตามลำดับ การศึกษานีไ้ ด้
แสดงให้เห็นว่า สามารถทำ DOT โดยการกำหนดพี่เลี้ยงที่ไม่ใช่
ญาติผู้ป่วยได้ และยังสามารถกำหนดพี่เลี้ยงที่เป็นเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขได้เป็นส่วนใหญ่ดว้ ย เมือ่ เปรียบเทียบกับรายงานหรือ
การศึกษาอืน่ ๆ ในประเทศไทย พบว่า การทำ DOT ทีอ่ น่ื ๆ ใช้ญาติ
ผูป้ ว่ ยเป็นพีเ่ ลีย้ งเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีสดั ส่วนของญาติสงู ถึง
ร้อยละ 85.9–10022-27 ทัง้ นี้ การทำ DOT ที่ ศวข.11นศ. โดยไม่ใช้
ญาติผปู้ ว่ ยจำเป็นต้องอาศัยการอธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจอย่างจริงจัง
ซึง่ จะทำให้ผปู้ ว่ ยยอมรับการทำ DOT ได้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข จึง
ควรตระหนักว่า การมีพเ่ี ลีย้ งเป็นเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข เป็นสิง่ ทีเ่ ป็น
ไปได้ โดยผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การอธิบายให้เข้าใจแล้ว ส่วนใหญ่จะยอมรับ
การมีพี่เลี้ยงที่เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ การทำความเข้าใจกับ
ผูป้ ว่ ยจึงเป็นประเด็นสำคัญทีเ่ จ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้องควร
พิจารณาอย่างยิ่ง นอกจากนี้ การไม่ใช้ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง
แต่ใช้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเป็นหลัก จะทำให้การรักษาวัณโรคแบบ
มีพเ่ี ลีย้ งหรือการทำ DOT มีความยัง่ ยืน เพราะเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ทีเ่ คยมีประสบการณ์การเป็นพีเ่ ลีย้ งมาแล้วจะสามารถอธิบาย และ
ดูแลผู้ป่วยรายต่อๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
นอกจากนี้ การไม่ใช้ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง ยังเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการทำ DOT ให้ทดั เทียมกับระดับสากล เนือ่ งจากองค์กร
นานาชาติสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัณโรคต่างก็ให้
คำแนะนำว่า ไม่ควรใช้ญาติเป็นพีเ่ ลีย้ ง โดยเฉพาะองค์การอนามัย
โลก 6 และศู น ย์ ค วบคุ ม และป้ อ งกั น โรคของสหรั ฐ อเมริ ก า 30
การศึกษานี้จึงแสดงให้เห็นว่าการทำ DOT โดยไม่มอบหมายให้
ญาติผู้ป่วยเป็นพี่เลี้ยง และเน้นให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเป็น
พี่เลี้ยง เป็นรูปแบบสากลที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสามารถ
ให้ผลการรักษาหายที่สูงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคำนวณโดย
ตัดผู้ป่วยที่ตายออกไป จะได้สัดส่วนการรักษาหายสูงถึงร้อยละ
88.9 ดังกล่าวแล้ว

การศึกษานีย้ งั ได้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการรักษาวัณโรค
แบบมีพี่เลี้ยงหรือการทำ DOT ในเขตเมือง โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลว่า เป็นสิง่ ทีเ่ ป็นไปได้ โดยทัว่ ไปการทำ DOT ในเขตเมือง
มักจะทำได้ยากกว่าเขตชนบท เนือ่ งจากในเขตเมืองมีความชุกของ
วัณโรคมากกว่าเขตชนบท9, ลักษณะการดำเนินชีวติ ของคนในเขต
เมืองมีความซับซ้อนมากกว่า และมักต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการทำ DOT หลายหน่วยงาน นอกจากนี้
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมักเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ทต่ี อ้ งอาศัยการ
ประสานงานภายในที่มีประสิทธิภาพ ศวข.11นศ. ดำเนินการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
จึงทำให้การทำ DOT ดำเนินไปได้ นอกจากนี้ ศวข.11นศ. เป็น
หน่วยงานเฉพาะโรคและเป็นหน่วยงานขนาดเล็กทีม่ คี วามซับซ้อน
ภายในหน่วยงานน้อย จึงเป็นข้อได้เปรียบทีท่ ำให้สามารถทำ DOT
ได้อย่างคล่องตัว ขณะที่หน่วยงานอื่นๆ เช่น โรงพยาบาลระดับ
จังหวัด หรือโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย จะมีขนาดหน่วยงาน
ใหญ่และมีความซับซ้อนภายในหน่วยงานมาก การทำ DOT จึง
ต้องอาศัยการประสานงานภายในมากกว่า ศวข.11นศ. อย่างไร
ก็ตาม การศึกษานีไ้ ด้แสดงให้เห็นว่า ผูป้ ว่ ยในเขตเมืองส่วนใหญ่
ยอมรับและสามารถเดินทางมารับประทานยาทีห่ น่วยบริการสาธารณสุขได้ ทัง้ นีข้ น้ึ อยูก่ บั การอธิบายให้ผปู้ ว่ ยเข้าใจดังกล่าวแล้ว หน่วย
บริการที่เกี่ยวข้องในเขตเมือง จึงควรเตรียมความพร้อมในการ
ให้บริการผู้ป่วยวัณโรคที่จะเดินทางมารับประทานยาต่อหน้า
เจ้าหน้าทีท่ กุ วัน เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องทุกระดับควรทำความเข้าใจ
กับการรักษาวัณโรคแบบมีพเ่ี ลีย้ งให้เข้าใจแน่ชดั เสียก่อนว่า ทำไม
ต้องรักษาผูป้ ว่ ยวัณโรคด้วย DOT31 หากเข้าใจแล้ว การอธิบายให้
ผูป้ ว่ ยเข้าใจและยอมรับการรักษาแบบนี้ จึงไม่ใช่เรือ่ งยากและเป็น
สิ่งที่เป็นไปได้ นอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเข้าใจแล้วว่า
ทำไมต้องทำ DOT การประสานงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ก็เป็นสิง่ ทีท่ ำให้เกิดขึน้ ได้

สรุป
การรักษาหายของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะ
พบเชือ้ ของ ศวข.11นศ. ในปีงบประมาณ 2542-2543 ทำ
ได้รอ้ ยละ 80.6 ซึง่ ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีก่ ำหนดไว้รอ้ ยละ
85 สาเหตุสำคัญทีท่ ำให้ยงั ไม่บรรลุเป้าหมายคือ มีผปู้ ว่ ยตาย
สูงถึงร้อยละ 9.4 แต่การรักษาล้มเหลว, การสูญหาย และการ
โอนออก ยังไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด การศึกษานี้แสดงให้เห็น
ว่า การรักษาวัณโรคแบบมีพเ่ี ลีย้ งหรือการทำ DOT โดยไม่ใช้
ญาติผู้ป่วย เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ แม้จะดำเนินการ
ในเขตเมืองก็ตาม ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้การทำ DOT เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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