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แนวทางการดแลรกษาผปวยวณโรค
แบบ Intensive Tuberculosis Case Management
พนธ-ชย รตนส1วรรณ1
ท3าไมตองใหการดแลรกษาผปวยวณโรคแบบ Intensive TB2 case management
ขอจ"#กดของก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยวณโรคในป1จจบน ค3อ ระยะเวล#ก#รรกษ#ท78ยงตองใชเวล#น#น
อย9#งนอย 6 เด3อน และเร#ยงม7ส'ตรย#รกษ#วณโรคเพ7ยงส'ตรเด7ยวท78ม7ประส<ทธ<ภ#พด7ท78สดด#นโอก#ส
รกษ#ห#ยถ@งประม#ณรอยละ 90 ก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยวณโรคท78ตองอ#ศยระยะเวล#น#นน7D ท"#ใหม7ป1จจย
ส"#คญม#เก78ยวของอย9#งหล7กเล78ยงไม9ได ค3อ ป;จจยดานพฤต>กรรมและป;จจยดานสงคมของผปวย
ป1จจยทDงสองด#นน7D เปGนตวก"#หนดท78ส"#คญว9#จะท"#ใหผ'ป-วยรบประท#นย#ไดถ'กตองและครบถวนต#ม
ก"#หนดระยะเวล#ก#รรกษ#หร3อไม9 อนจะส9งผลใหผ'ป-วยวณโรคไดรบก#รรกษ#ห#ยอย9#งจร<งจง แลวน"#
ไปส'ก9 #รหยดยDงก#รแพร9กระจ#ยเช3DอวณโรคไดและปHองกนหร3อลดโอก#สก#รเก<ดเช3Dอวณโรคด3อD ย#หล#ย
ขน#น หร3อ MDR-TB3 นอกจ#กน7D ยงช9วยลดโอก#สของก#รกลบเปGนซD"#ไดอ7กดวย
ป1จจยด#นพฤต<กรรมส9วนตวของผ'ป-วยวณโรค ท78มกม7ผลต9อก#รรบประท#นย#ของผ'ป-วยเอง ได
แก9 ก#รล3มรบประท#นย#บ#งม3Dอ, ก#รปรบเปล78ยนหร3อเล3อกรบประท#นย#เน38องจ#กก#รแพย#, ก#ร
หยดรบประท#นก9อนก"#หนดเพร#ะค<ดว9#ห#ยแลว, คว#มร'ส@กเบ38อหร3อไม9ใส9ใจในก#รรบประท#นย#วณ
โรคอย9#งต9อเน3อ8 งน#นๆ
ส9วนป1จจยด#นสงคม ซ@ง8 มกม7ผลต9อก#รรบประท#นย#ของผ'ป-วย ไดแก9
• ก#รแบ9งย#วณโรคใหผ'อ38นท78ม7อ#ก#รไอคล#ยคล@งกนไปรบประท#น
• ป1ญห#คว#มย#กจนของผ'ป-วยวณโรค ซ@ง
8 ไม9ม7เง<นส"#หรบค9#พ#หนะเด<นท#งเพ38อไปรบย#หร3อ
รบบร<ก#ร DOT4 ไดอย9#งต9อเน38อง
• ป1ญห#ก#รรงเก7ยจวณโรคจ#กสงคมเพ38อนบ#น หร3อป1ญ ห#ผ'ม7อ#ก#รไอเร3Dอรงแต9ไม9ตองก#ร
1
2
3
4

น#ยแพทย 9 วช ด#นเวชกรรมปHองกน ส"#นกง#นปHองกนควบคมโรคท78 11 จงหวดนครศร7ธรรมร#ช
วณโรค (Tuberculosis)
เช3Dอวณโรคด3Dอย#หล#ยขน#น (Multi-drug resistant tuberculosis)
ก#รรกษ#ดวยก#รสงเกตโดยตรง (Directly-Obsreved Treatment) หร3อ ก#รม7พ78เล7Dยงก"#กบด'แลก#รรบประท#นย#ต9อหน#
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เปdดเผยตวไปรบก#รตรวจรกษ# เน38องจ#ก กลวเพ38อนบ#นจะค<ดว9# ตวเองจะเปGนโรคเอดส
ดวย (เน38องจ#ก คนในสงคมเร<8มเร7ยนร'ว9# คนเปGนเอดส มกเปGนวณโรคร9วมดวย ดงนDน ห#ก
ใครเปGนวณโรคหร3อม7อ#ก#รไอ กeน9#จะเปGนเอดสดวย ซ@8งเปGนแนวคว#มเช38อท78ไม9ถ'กตองทDง
หมด)
อ<ทธ<พลของญ#ต<พ78นองต9อแนวท#งก#รรกษ#วณโรค ไดแก9 ญ#ต<ผ'ป-วยม#จ#กกรงเทพฯ และ
พ#ผ'ป-วยวณโรคท78ไดก"#ลงรบก#รรกษ#ท78สถ#นบร<ก#รส#ธ#รณสขใกลบ#นต9#งจงหวด ไปรบ
ก#รตรวจใหม9กบโรงพย#บ#ลท78ม7ช38อเส7ยงในกรงเทพฯ แลวแพทยท78ใหก#รตรวจรกษ#ใหม9ไม9
พบร9องรอยของวณโรคในเอกซเรยปอด (เพร#ะผ'ป-วยรบประท#นย#วณโรคไปแลวระยะหน@8ง)
โดยผ'ป-วยและญ#ต<ๆ กeไม9ไดใหประวต<ท78ก"#ลงรกษ#วณโรคอย'9 (อ#จโดยตDงใจหร3อไม9ตDงใจ)
และผ'ป-วยและญ#ต<กeใหคว#มเช38อถ3อต9อแพทยในกรงเทพฯ จ@งหยดก#รรกษ#วณโรคไปกล#ง
คน

ดงนDน ห#กเร#ตองก#รควบคมวณโรคใหไดผล ในสถ#นก#รณวณโรคท78ยงเปGนป1ญห#ส#ธ#รณสข
ป1จจบน จ#กหล#ยป1จจยม#เก78ยวของอย'แ9 ลว ไดแก9 ก#รแพร9ระบ#ดของโรคเอดส, ก#รไม9ม7ย#ใหม9ๆ ใน
ก#รรกษ#วณโรค, ผลก#รรกษ#วณโรคโดยรวมยงไม9ด7เท9#ท78ควร ก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยวณโรคทกๆ ร#ย
ใหด7ท78สด จ@งยงคงเปGนหนท#งเด7ยวท78จะท"#ใหก#รควบคมวณโรคไดผล ก#รด'แลรกษ#จ@งตองอ#ศยการ
วางแผนและด3าเน>นการแบบละเอBยดรอบคอบทBCส1ด (Intensive TB case management) เพ38อปHอง
กนและแกไขป1ญห#ท#งด#นพฤต<กรรมและสงคมของผ'ป-วยไม9ใหม#เปGนอปสรรคน8นเอง

หลกการดแลรกษาแบบ Intensive
ก#รว#งแผนและด"#เน<นก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยอย9#งด7ท78สดหร3อละเอ7ยดรอบคอบท78สดน7D ท7มง#นท78ให
ก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยวณโรค5ตองก"#หนดเปFาหมายทBCชดเจนร9วมกนเพ7ยงเปH#หม#ยเด7ยว ค3อ เพGCอให
การดแลรกษาผปวยวณโรคแตHละรายใหหาย (Cure) อยHางแทจร>งใหได โดยก#รด'แลใหผ'ป-วยวณ
โรคทกร#ยรบประท#นย#ใหถ'กตองท78สด โดยก#รท"# DOT ท78ม7คณภ#พหร3อ DOT จร<งโดยเฉพ#ะอย9#ง
ย<ง8 DOT โดยเจาหนาทBCดานส1ขภาพ ดงนDน ถ#จะอธ<บ#ยกนง9#ยๆ กeค3อ ตองท"#ทกอย9#งเพ38อใหผ'ป-วย
วณโรคไดรบบร<ก#ร DOT โดยเจ#หน#ท78ด #นสขภ#พน8นเอง ก#รด"#เน<นก#รเช9นน7D จ"#เปGนตองอ#ศย
5 ท7มง#นอย9#งนอยควรประกอบดวยแพทย, เจ#หน#ท78คล<นก< วณโรค, นกสงคมสงเค#ระห, เจ#หน#ท78ศ'นยสขภ#พชมชน/สถ#น7
อน#มย, พย#บ#ลแผนกผ'ป-วยนอก/หอผ'ป-วยในท78เก78ยวของ
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หลกก#รและคว#มเข#ใจพ3Dนฐ#นในก#รควบคมวณโรคม#รองรบ ไดแก9 ก#รท"# DOT เปGนม#ตรฐ#นก#ร
ด'แลรกษ#ผ'ป-วยวณโรค, ก#รท"# DOT ตองกระท"#โดยเจ#หน#ท78ด#นสขภ#พเปGนหลกและไม9ท"# DOT
โดยญ#ต<, ระบบสขภ#พ – ไม9ใช9ผ'ป-วย – ท78ตองรบผ<ดชอบต9อก#รรกษ#ผ'ป-วยวณโรคใหห#ย, ก#รท"#
DOT เพ38อก#รปHองกนก#รด3Dอย#ไรแฟมปdซ<น เปGนตน
ก#รด'แลผ'ป-วยวณโรคเพ38อใหไดรบบร<ก#ร DOT หร3อก#รท"# DOT โดยเจ#หน#ท78ด#นสขภ#พ ไมH
มBสตรส3าเรLจหรGอแนวทางตายตวแนHนอนส3าหรบผปวยแตHละราย ทBมงานจMงตองมBการคนหา,
ว>เคราะห-และวางแผนอยHางดBทBCส1ดส3าหรบผปวยแตHละรายๆ แต9ม7เปH#หม#ยเด7ยวกนค3อ ผ'ป-วยได
รบบร<ก#ร DOT ท78ม7คณภ#พหร3อ DOT จร<งโดยเฉพ#ะอย9#งย<ง8 จ#กเจ#หน#ท78ด#นสขภ#พน8นเอง ดงนDน
แนวท#งส"#หรบผ'ป-วยแต9ละร#ยจะไม9เหม3อนกนท7เด7ยว แต9อ#จคล#ยคล@งกนไดบ#ง โดยน"#เอ#แนวท#ง
ของผ'ป-วยร#ยหน@8งท78อ#จม7อ#ช7พหน#ท78ก#รง#นหร3อส<ง8 แวดลอมแบบเด7ยวกน ม#เปGนแบบอย9#งส"#หรบผ'
ป-วยอ7กร#ยหน@8งได แต9อ#จม7แนวท#งก#รด'แลรกษ#ทDงหมดอ#จไม9เหม3อนกนเลยท7เด7ยว
ในบ#งครDง เร#จะพบผ'ป-วยวณโรคท78อ#จว#งแผนด'แลรกษ#ไดย#กม#กเพ38อใหไดรบบร<ก#ร DOT
โดยเจ#หน#ท78ด#นสขภ#พ ท7มง#นจ@งตอง "ใชเวลา" ในการวางแผนโดยอยHารBบดHวนสร1ปและตด
ส>นใจห#กยงไม9ม7ค"#ตอบท78เหม#ะสมท78สดว9#จะท"# DOT ท78ม7คณภ#พโดยเจ#หน#ท78ไดอย9#งไร แต9ถ#จ"#
เปGนจร<งๆ ท78ตองใหผ'อ38นซ@8งไม9ใช9เจ#หน#ท78ท"# DOT ท7มง#นตองคดเล3อกพ78เล7Dยงอย9#งรอบคอบ ไดแก9
อสม.6 ท78เหม#ะสมและเช38อถ3อไดจร<งๆ โดยท7มง#นตองตระหนกอย'9เสมอว9# คว#มรบผ<ดชอบต9อก#ร
รกษ#ผ'ป-วยใหห#ยยงเปGนของท7มง#นหร3อระบบสขภ#พเช9นเด<ม
บ#งกรณ7 อ#จจ"#เปGนตองม7การชHวยเหลGอดานสงคมสงเคราะห-แก9ผ'ป-วย เน38องจ#กผ'ป-วยม7ฐ#นะ
ย#กจนจร<งๆ ท7มง#นควรพ<จ#รณ#ร9วมกนเพ38อห#แนวท#งท78เหม#ะสมท78สด โดยจ"#เปGนตองห#แหล9งเง<น
ทน (อ#จเปGนโครงก#รขอใชเง<นบ"#รงของโรงพย#บ#ลหร3ออ#จห#จ#กแหล9งทนเอกชน) และก#รว#ง
แผนก#รใหก#รช9วยเหล3อท78เหม#ะสม อ#จด"#เน<นก#รแบบร9วมกนจ9#ย (Co-payment) กล9#วค3อ ใหผ'
ป-วยและ/หร3อญ#ต<ออกค9#ใชจ9#ยค9#พ#หนะส9วนหน@8งในก#รเด<นท#งประจ"#วนเพ38อไปรบบร<ก#ร DOT ท78
สถ#นบร<ก#รด#นสขภ#พ และท7มง#นห#แหล9งทนช9วยเหล3ออ7กส9วนหน@8ง ทDงน7D เพ38อใหผ'ป-วยและญ#ต<ม7
คว#มร'ส@กว9#ตองรบผ<ดชอบดวย ขอควรพ<จ#รณ#ประก#รหน@8งค3อ ควรใหคว#มช9วยเหล3อเฉพ#ะในกรณ7
ท78จ"#เปGนจร<งๆ เท9#นDน ไม9ควรใหคว#มช9วยเหล3อแก9ผ'ป-วยท78พอม7ฐ#นะรบผ<ดชอบค9#พ#หนะเด<นท#งได
เพร#ะจะเปG น ภ#ระของแหล9 ง เง< นทนท7 8ต องช9 ว ยเหล3 อ ม#กเก< น ไปโดยไม9จ " # เปG น และอ#จเปG น ก#ร
สร#งวฒนธรรมหร3อค9#น<ยมท78ไม9ถ'กตองจ#กชมชนว9# เม38อป-วยเปGนวณโรคจะไดรบคว#มช9วยเหล3อค9#
พ#หนะทกร#ย แลวจะท"#ใหท7มง#นแบกภ#ระส9วนน7Dม#กเก<นไป
6 อ#ส#สมครส#ธ#รณสขประจ"#หม'9บ#น
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องค-ประกอบส3าคญในการวางแผนและด3าเน>นงาน
องคประกอบส"#คญท78ตองพ<จ#รณ#ในก#รว#งแผนและด"#เน<นง#นส"#หรบก#รใหก#รด'แลรกษ#ผ'
ป-วยแต9ละร#ย ค3อ ตองทร#บขอม'ลของผ'ป-วยวณโรคใหไดม#กท78สด เพ38อก#รว#งแผนท78ด7 ขอม'ลส"#คญๆ
ไดแก9
• แผนท78ตDงบ#นเร3อนผ'ป-วย ท7มง#นควรใหผ'ป-วยหร3อญ#ต<ว#ดแผนท78น7Dเอง แผนท78ม7คว#มจ"#เปGน
อย9#งย<8งโดยเฉพ#ะผ'ป-วยวณโรคในเขตเม3อง ท78ม7แรงง#นจ"#นวนม#กจ#กต9#งพ3Dนท78ม#ท"#ง#น
และไม9เปGนท78ร'จกกบเพ38อนบ#นใกลเค7ยง บ#งครDงท7มง#นจ"#เปGนตองลงไปเย78ยมด'ถ@งบ#นตDงแต9
วนแรกๆ ของก#รรกษ# เพ38อใหม8นใจว9# ห#กผ'ป-วยข#ดก#รรกษ# จะไดต<ดต#มผ'ป-วยใหกลบ
ม#รบก#รรกษ#อย9#งต9อเน38องได ในกรณ7ท78ผ'ป-วยไม9ส#ม#รถว#ดแผนท78ไดเอง เจ#หน#ท78กeช9วย
ว#ดภ#ยใตก#รบอกเล9#ท78ละเอ7ยดจ#กผ'ป-วยได
• สถ#นท78ส "#คญหร3อท78ร'จกกนท8ว ไปใกลเค7ยงบ#นผ'ป-วย ใชส"#หรบเปGนแหล9งอ#งอ<งในก#รต<ด
ต#มหร3อเย78ยมบ#นผ'ป-วย ไดแก9 วด, สถ#นท78ร#ชก#รส"#คญ, บร<ษทเอกชนใหญ9ๆ
• บคคลอ#งอ<งใกลบ#นหร3อท78ท"#ง#นของผ'ป-วย เพ38อก#รต<ดต9อ/ต<ดต#มในกรณ7ท78ไม9ส#ม#รถต<ด
ต9อผ'ป-วยไดโดยตรง อ#จเปGนบคคลใกลช<ดในครอบครวหร3อบคคลนอกครอบครวแต9เปGนท78ร'
จกหร3อยอมรบนบถ3อของชมชน ไดแก9 ก"#นน, ผ'ใหญ9บ #น, ผ'น"#ชมชนอ38นๆ, ผ'น"#ศ#สน#,
อสม., น#ยจ#ง
• เบอรโทรศพทผ'ป-วย/ญ#ต< เปGนส<8งจ"#เปGนอย9#งม#ก เพร#ะเม38อผ'ป-วยไม9ม#รบบร<ก#ร DOT ใน
แต9ละวน หร3อไม9ม#ต#มนด จะไดม7ชอ9 งท#งก#รต<ดต9อท#งโทรศพทท7ส8 ะดวกม#กในป1จจบน
• อ#ช7พ บ#งอ#ช7พอ#จม7ข อจ"#กดต9 อก#รรบบร<ก#ร DOT ไดแก9 อ#ช7พประมงออกเร3อ, อ#ช7พ
ท"#ง#นห#งสรรพส<นค#เปGนเวรหร3อเปGนกะ, อ#ช7พขบรถยนตส9งของต9#งจงหวด แต9ท7มง#นกe
ยงจ"#เปGนตองว<เคร#ะหและห#ขอสรปค"#ตอบในก#รท"# DOT ใหได
• ผ'ป-วยวณโรคท78เปGนบคคลไม9ถ'กตองต#มกฎหม#ย ท7มง#นอ#จประสบป1ญห#น7DไดโดยจะเปGน
คนต9#งช#ต<ท78เข#ม#ท"#ง#นหร3อคนไทยพลดถ<8นท78ไม9ม7เลขประจ"#ตวประช#ชน กรณ7เช9นน7D เร#
จ"#เปGนตองใหก#รรกษ#อย9#งถ'กตองเช9นกนโดยไม9ค<ดม'ลค9#ก#รรกษ# (ฟร7) โดยไม9ม7เง38อนไข
และตองท"# DOT อย9#งถ'กตองจร<งๆ ดวย ท7มง#นตองพ<จ#รณ#ห#หนท#งใหก#รรกษ#อย9#ง
รอบคอบ หนท#งสดท#ยอ#จจ"#เปGนตองใชส'ตรก#รรกษ#ท78ม7ย#ฉ7ด เพ38อบงคบใหม#ฉ7ดย#
ทกๆ วนพรอมกบท"# DOT ไปดวย อย9#งนอยในก#รรกษ#ระยะเขมขนระยะแรก แต9ห#กให
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รบประท#นย#ไรแฟมปdซ<นในก#รรกษ#ระยะต9อเน38อง กeตองท"# DOT จร<งๆ ดวยในระยะต9อ
เน38อง ก#รรกษ#ในระยะเขมขนระยะแรก ท78ตองใชย#ฉ7ด เจ#หน#ท78ผ'ท"# DOT ตองใหย#รบ
ประท#นต9อหน#เจ#หน#ท78ก9อนก#รฉ7ดย#ทกครDง เพ38อปHองกนก#รล3มของทDงเจ#หน#ท78และผ'
ป-วยในก#รรบประท#นย#ห#กฉ7ดย#ก9อน
ผ'อย'อ9 #ศยร9วมบ#นเด7ยวกบผ'ป-วย ม7ขอควรพ<จ#รณ#อย9#งนอย 2 ประเดeน ค3อ ก#รสมผสโรค
โดยเฉพ#ะเดeกเลeกอ#ยนอยกว9# 5 ปmท78อ#ศยอย'9บ#นเด7ยวกบผ'ป-วยวณโรคปอดเสมหะพบเช3Dอ
(Smear-positive) จ"#เปGนตองไดรบก#รตรวจคดกรองจ#กแพทยหร3อกม#รแพทยว9#ป-วยเปGน
วณโรคหร3อไม9 และห#กไม9ป-วยกeยงจ"#เปGนตองพ<จ#รณ#ใหย#ปHองกนวณโรค ส9วนอ7กประเดeน
หน@8งท78เก78ยวของโดยตรงกบก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยวณโรค ค3อ อ<ทธ<พลแนวค<ดทศนคต<ของคน
ในบ#นต9อก#รป-วยเปGนวณโรค ท7มง#นตองม8นใจว9#คนในบ#นม7คว#มเข#ใจธรรมช#ต<ของก#ร
ป-วยและก#รรกษ#วณโรค รวมถ@งก#รต<ดต9อจ#กก#รแพร9กระจ#ยเช3Dอวณโรคจ#กผ'ป-วยใน
บ#น นอกจ#กน7D ยงตองพ<จ#รณ#เนนเพ<8มเต<มเปGนพ<เศษใหเข#ใจประเดeนของแนวท#งก#ร
รกษ#ว9#ตองใชระยะเวล#ก#รรกษ#น#นเท9#ไร เพร#ะอะไร รวมถ@งยงตองเฝH#ระวงญ#ต<ท78อ#จ
ม#จ#กต9#งจงหวดหร3อม#จ#กกรงเทพฯ ท78อ#จม#พ#ผ'ป-วยวณโรคระหว9#งท78ท7มง#นก"#ลงให
ก#รรกษ#ผ'ป-วยอย'ไ9 ปรบก#รตรวจใหม9ท87โรงพย#บ#ลใหญ9ดงกล9#วข#งตนแลวเพ38อคว#มม8นใจ
ในก#รว<น<จฉยว9#เปGนอะไรกนแน9 ลกษณะน7Dจะพบไดบ9อยๆ และเม38อไปตรวจท78โรงพย#บ#ล
ใหญ9 ผ'ป-วยและญ#ต<กeมกจะไม9ใหขอม'ลก#รรกษ#วณโรคในป1จจบน ห#กบงเอ<ญแพทยตรวจ
ร9#งก#ยและเอกซเรยพบว9#ไม9ม7แผลใดๆ ในปอด แพทยกeแจงผ'ป-วยว9#ไม9ไดป-วยเปGนอะไร ผ'
ป-วยและญ#ต<จง@ มกจะหยดก#รรกษ#ท78โรงพย#บ#ลใกลบ#นซ@8งก"#ลงรกษ#อย'9ไปเลย นอกจ#ก
น7D อ#จจะต"#หน<ท7มง#นท78ใหบร<ก#ร DOT ท78ใกลบ#นว9# ว<น<จฉยผ'ป-วยไม9ถ'กตอง บ#งร#ยถ@ง
กบพบว9# เจ#หน#ท78สถ#น7อน#มยไม9ส#ม#รถเข#บ#นผ'ป-วยไดอ7กเลย ขอเทeจจร<ง ค3อ ผ'ป-วย
วณโรคร#ยเช9นนDน เม38อรบก#รรกษ#ไประยะหน@8งแลว กeมกจะไม9ม7อ#ก#รใดๆ และเอกซเรย
บ#งร#ยกeไม9พบแผลวณโรคอ7ก แต9ยงจ"#เปGนตองรบประท#นย#ต9อจนครบก"#หนดก#รรกษ#
เพ38อลดโอก#สก#รกลบเปGนซD"#ของวณโรคและลดโอก#สก#รเก<ดเช3Dอวณโรคด3Dอย#น8นเอง กรณ7
เช9นน7D ท7มง#นตองเฝH#ระวงและหม8นท"#คว#มเข#ใจกบผ'ป-วยและญ#ต<ใหด7ในระหว9#งก#ร
รกษ#ต9อเน3อ8 งจนกว9#จะครบก"#หนดหยดย#ได
ทศนคต<ของผ'ป-วยต9อวณโรคท78ก"#ลงเปGนอย'9 ท7มง#นอ#จประสบป1ญห#ทศนคต<ท78ไม9ถ'กตอง
จ#กผ'ป-วยได ไดแก9 ผ'ป-วยบ#งร#ยค<ดว9#ช7ว<ตเปGนของเข#เองท"#ไมคนอ38นตองม#ย9งว9นว#ย
หร3อทศนคต<ต9อก#รท"# DOT กรณ7เช9นน7D ท7มง#นตองว#งแผนท"#คว#มเข#ใจกบผ'ป-วยอย9#ง
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ละเอ7ยดรอบคอบ เพร#ะทศนคต<ท78ไม9ด7เช9นน7D มกเปGนป1ญห#อปสรรคท78ส"#คญอย9#งหน@8งของ
ก#รรกษ#วณโรค โดยเฉพ#ะก#รท"# DOT จร<งๆ โดยเจ#หน#ท78
ระยะท#งจ#กบ#นไปสถ#นบร<ก#ร DOT ท78ใกลท78สดและว<ธ7ก#รเด<นท#ง รวมถ@งค9#พ#หนะเด<น
ท#ง ห#กผ'ป-วยไม9ส#ม#รถเด<นท#งม#ไดจร<งๆ เจ#หน#ท78กeจ"#เปGนตองออกไปท78บ #นผ'ป-วย
เพ38อท"# DOT แต9ห#กเจ#หน#ท78กeไม9ส#ม#รถเด<นท#งออกไปไดดวย กeอ#จจ"#เปGนตองห#พ78
เล7Dยงท78เปGน อสม. ท78เช38อถ3อไดท"# DOT แทน แต9เจ#หน#ท78ตองม8นใจว9#กระบวนก#ร DOT ได
เก<ดข@Dนจร<งอย9#งม7คณภ#พดงกล9#วแลวข#งตน
น#ยจ#งของผ'ป-วย บ#งครDงม7คว#มส"#คญท78ท7มง#นตองพ<จ#รณ#ใหคว#มส"#คญดวย เพร#ะ
เปGนเง38อนไขอย9#งหน@8งท78จะท"#ให DOT ส"#เรeจหร3อไม9 เพร#ะลกษณะง#นบ#งอย9#งไม9เอ3Dอต9อ
ก#รท"# DOT ไดแก9 อ#ช7พประมงออกเร3อ แต9ห#กน#ยจ#งม7คว#มเข#ใจกeมกใหคว#มร9วมม3อ
เปGนอย9#งด7 อย9#งไรกeด7 ประเดeนก#รขอคว#มร9วมม3อกบน#ยจ#งมกม7คว#มล9อแหลมต9อก#ร
เล<กจ#งห#กทร#บว9#ล'กจ#งป-วยเปGนวณโรค ดงนDน คว#มส"#เรeจของคว#มร9วมม3อในก#รท"#
DOT ส9วนหน@8งจะข@Dนอย'9ก บลกษณะอปน<ส ยส9วนตวของน#ยจ#งดวย ท7มง#นจ@งควรด"#เน<น
ก#รขอคว#มร9วมม3อจ#กน#ยจ#งดวยคว#มระมดระวงรอบคอบ
ขอม'ลอ38นๆ ท78ท7มง#นพ<จ#รณ#แลวเหeนว9#ม7คว#มส"#คญและจ"#เปGน กeควรม7ก#รบนท@กไวใน
ประวต<ผ'ป-วยหร3อบตรก#รรกษ#วณโรค (TB treatment card)

สร1ป
ก#รว#งแผนก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยอย9#งละเอ7ยดรอบคอบจะเปGนหนท#งส"#คญในก#รรกษ#ผ'ป-วย
วณโรคใหประสบคว#มส"#เรeจจนส#ม#รถควบคมวณโรคได โดยก#รว#งแผนปHองกนและแกไขป1ญห#
หร3อขอจ"#กดท7เ8 ก<ดจ#กป1จจยด#นพฤต<กรรมและด#นสงคมของผ'ป-วยวณโรค ท7มง#นจ"#เปGนตองก"#หนด
เปH#หม#ยหลกส'งสดเปH#หม#ยเด7ยว ค3อ ผ'ป-วยวณโรคตองไดรบบร<ก#ร DOT ท78ม7คณภ#พจ#กเจ#หน#ท78
ด#นสขภ#พ แต9ไม9ม7ส'ตรส"#เรeจส"#หรบผ'ป-วยแต9ละร#ย ร'ปแบบก#รด'แลรกษ#ผ'ป-วยแต9ละร#ยจ@งจะไม9
เหม3อนกนท7เด7ยว ท7มง#นตองว<เคร#ะหคนห#ร'ปแบบท78เหม#ะสมท78สดส"#หรบผ'ป-วย นอกจ#กน7D ผ'ป-วย
บ#งร#ยจ"#เปGนตองใหก#รช9วยเหล3อด#นสงคมสงเคร#ะหห#กม7ฐ#นะย#กจนจร<งๆ ผ'ป-วยบ#งร#ยอ#จม7
ขอจ"#กดท78ตองใชเวล#ในก#รว<เคร#ะหและว#งแผนใหเหม#ะสม ดงนDน ท7มง#นควรช9วยกนว<เคร#ะหขอ
ม'ลองคประกอบของผ'ป-วยทกๆ ด#นใหม#กท78สดเพ38อก#รด'แลรกษ#วณโรคอย9#งม7ประส<ทธ<ภ#พ
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