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เราจะเรมทา DOT ทมคณภาพในอาเภอไดอยางไร
พนธชย รตนสวรรณ1
ประเด" นท$ % ค วรพ' จ ารณาประเด" น หน+ % ง ของการควบค มว ณโรคด3 ว ย DOTS/DOT (Directly
-Observed Treatment, Short-course/Directly-Observed Treatment) คCอ จะเร'%มทDา DOT ในอDาเภอ
ได3อยHางไร กHอนอC%นต3องทDาความเข3าใจและตกลงในเบCKองต3นเชH นเด'มกนกHอนวHา คDาวHา DOT ท$%จะ
พ'จารณากนตHอไปน$KนKนเปLน DOT ท$%ม$ค ณภาพจร'งๆ โดยเน3นการทDา DOT โดย เจ3าหน3าท$% (จนท.)
ด3านสขภาพเปLนหลก ม'ใชHการทDา DOT โดยญาต'ผP3ปQวยเด"ดขาด ดงนKน เมC%อค'ดวHาจะทDา DOT โดย
จนท. ด3านสขภาพ ก"มกจะเก'ดทางตนเล"กๆ ข+KนมาวHา "จะเร'%มต3นกนอยHางไร?" ...
อนดบแรก ต3องทDาความเข3าใจกนให3ชดเจนกHอนวHา ..เราคงไมHสามารถสร3างกรงโรมให3เสร"จได3
ภายในวนเด$ยวแนHนอน.. ค'ดจะทDาการใหญHให3สDาเร"จท$เด$ยวดงคงไมHได3 เราจ+งต3องคHอยๆ วางแผนค'ด
และดDาเน'นการ แตHทกอยHางต3องม$ "จดเรมตน" เสมอ ดงนKน จนท. คล'น'กวณโรคจ+งควรเร'%มด3วยการ
คดเลCอกศPนยสขภาพชมชน/สถาน$อนามย (ศสช./สอ.) "นารอง" มากHอนสก 1 แหHงท$%สมครใจและเต"ม
ใจจะทDา DOT นDารHอง โดยต3องทDาเข3าใจกนให3ด$วHาจะทDา DOT โดย จนท. เทHานKนและทDาตลอดการ
รกษาด3วย การคดเลCอก ศสช./สอ. นDารHองน$K ควรเปLนการสมครใจ ไมHควรคดเลCอกโดยใช3จDานวน จนท.
เปLนเกณฑ เพราะจDานวน จนท. มากหรCอน3อย ไมHใชHปYจจยช$KขาดของความสDาเร"จในการทDา DOT ท$%ม$
คณภาพ "ความเข3าใจของ จนท." ตHางหากท$%เปLนปYจจยสDาคญท$%สด ดงนKน จนท. คล'น'กวณโรคต3องทDา
ความเข3าใจกบ จนท. ให3ชดเจน โดยเฉพาะอยHางย'%ง หวหน3า ศสช./สอ. ต3องม$ความเข3าใจท$%ชดเจนและ
ให3ความรHวมมCอ/สนบสนนทกประการ นอกจากน$K ถ3าเปLนไปได3 จนท. ทกๆ คนของ ศสช./สอ. นDารHอง
นKน ควรเข3าใจเรC%อง DOT อยHางด$เพC%อให3เก'ดการปฏ'บต'ไปในแนวทางเด$ยวกน หากม$ จนท. คนใดคน
หน+%งไมHเห"นด3วยกบ DOT ก"อาจจะทDาให3การดDาเน'นการนDารHองไมHประสบความสDาเร"จได3 และทDาให3
จนท. คล'น'กวณโรคและท$มงานของโรงพยาบาลม$ประสบการณการเร$ยนรP3วHา DOT ไมHม$ทางท$%จะเปLน
ไปได3...
เทคน'คสDาคญอยHางหน+%ง คCอ เทคน'คการตHอรองกบผP3ปQวยวณโรคเพC%อให3ผP3ปQวยเข3าใจและยอมรบ
การทDา DOT ท$%สถานบร'การ จนท. คล'น'กวณโรคควรตHอรองและทDาความเข3าใจเบCอK งต3นกHอน แล3วสHงผP3
ปQวยไป ศสช./สอ. นDารHองวHาจะทDา DOT จนท. คล'น'กวณโรคควรตามไปชHวยตHอรองรHวมกบ จนท. ของ
1 นายแพทย 9 วช ด3านเวชกรรมป]องกน สDานกงานป]องกนควบคมโรคท$% 11 จงหวดนครศร$ธรรมราช
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ศสช./สอ. ด3วย เพC%อให3เก'ดความม%นใจวHา ท$มงานของ ศสช./สอ. และผP3ปQวยเข3าใจตรงกนและการตHอ
รองประสบความสDาเร"จ การชHวยกนตHอรองกนเปLนท$มงานกบผP3ปQวย โอกาสท$%จะประสบความสDาเร"จม$
มากกวHาการตHอรองเด$%ยวๆ กบผP3ปQวย โดยเฉพาะในผP3ปQวยรายแรกๆ ของการดDาเน'นงาน ประเด"นท$%
ควรยKDากนจร'งๆ ก"คCอ ต3องเปLนการสงเกตดPการรบประทานยาตHอหน3าจร'งๆ "ไมHต3องเกรงใจ" ทKง จนท.
และผP3ปQวย เพราะหากเกรงใจ ก"ไมHได3ทDา DOT จร'ง กลเม"ดอ$กประการหน+%ง คCอ ควรเตร$ยมนKDาดC%มไว3ให3
ผP3ปQวยด3วย หากนKDาดC%มอยPHคนละแหHงกบ DOT corner ก"ต3องให3ผP3ปQวยไปร'นนKDาดC%มมากHอนรบยาจาก
จนท. เพราะหาก จนท. ให3ยาไปกHอน แล3วผP3ปQวยเด'นออกไปร'นนKDาดC%มอ$กแหHงหน+%งเพC%อรบประทานยา
จนท. ก"จะไมHได3สงเกตการรบประทานยาตHอหน3ากนจร'ง จนท. คล'น'กวณโรคควรออกไปเย$%ยม ศสช./
สอ. นDารHองน$Kขณะท$%ม$ผP3ปQวยวณโรคเร'%มรบบร'การ DOT ในสปดาหแรกวHาม$ปYญหาอปสรรคใดๆ บ3าง
หรCอไมH และเพC%อให3ม%นใจวHา กระบวนการ DOT ได3เก'ดข+Kนจร'งๆ นอกจากน$K จนท. คล'น'กวณโรคควร
ไปเย$%ยมบ3านผP3ปQวยวณโรคด3วยในสปดาหแรกๆ ของการรกษา เพCอ% ต'ดตามวHาผP3ปQวยม$ปYญหาการรกษา
อะไรหรCอไมH
สHวนประกอบท$%สDาคญอ$กประการหน+%ง คCอ "การสHงยา" จนท. คล'น'กวณโรคของโรงพยาบาล ควร
ทDาความเข3าใจและตกลงกบ จนท. ศสช./สอ. กHอนวHา ต3องไมHให3ผP3ปQวยวณโรคถCอยาจากโรงพยาบาลไป
ท$% ศสช./สอ. เด"ดขาดในทกๆ เดCอนตลอดระยะเวลาการรกษา จ+งจDาเปLนต3องหาระบบการสHงยาวณโรค
น$KโดยไมHผHานมCอผP3ปQวย จนท. จะให3ยาผP3ปQวยเฉพาะเมC%อผP3ปQวยมารบประทานยาแตHละวนๆ เทHานKน จนท
. คล'น'กวณโรคจะเอายาไปสHงให3ท%$ ศสช./สอ. หรCอ จนท. ศสช./สอ. จะข+Kนมาเอายาเองท$%โรงพยาบาล ก"
แล3วแตHจะตกลงกน
การม$ DOT จร'งๆ โดย จนท. ด3านสขภาพเก'ดข+Kนรายแรก หรCออาจเร$ยกได3วHาเปLน "1 อาเภอ 1
DOT" น$KจะเปLนบนไดขKนแรกของการควบคมวณโรคของอDาเภอให3สDาเร"จตHอไปได3 การทDา DOT นDา
รHอง หากประสบความสDาเร"จ จะสามารถสะท3อนปYจจยท$%เก$%ยวข3องได3หลายๆ อยHาง ได3แกH ท$มงาน
คล'น'กวณโรคและเครCอขHายสขภาพม$ "ความเข3าใจ" วHาต3องทDา DOT ท$%ม$คณภาพและให3ความสDาคญใน
การดDาเน'นงานจร'ง, ท$มงานและเครCอขHายสามารถจดหาทรพยากรท$%จDาเปLนตHอการทDา DOT จร'ง เชHน
อปกรณสDาหรบ DOT corner หรCอการสHงยา เปLนต3น
เมC%อม$ DOT จร'งๆ โดย จนท. ด3านสขภาพ "นDารHอง" แล3ว หลงจากนKน ก"ขยายผลตHอไป โดย
อาศยกลไกท$%จะทDาให3 DOT ม$การขยายงานไปใน ศสช./สอ. อC%นๆ โดยตKงเป]าหมายขKนตHอไปวHา "1
ศสช./สอ. 1 DOT" ...
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