認識漢生病的問與答-泰文
คำถำมและคำตอบในกำรทำควำมเข้ ำใจกับโรคเรื้อน
โรคเรื้อนติดต่ อกันได้ อย่ ำงไร?
ตอบ:ช่องทางในการติดต่อของโรคเรื้ อนส่ วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนในระยะยาวหรื อติด
เชื้อโดยเยือ่ บุทางเดินหายใจส่ วนบนและโพรงจมูกได้สัมผัสกับสารคัดหลัง่ จากโพรงจมูกที่มีเชื้อก่อโรค

อำกำรป่ วยโรคเรื้อนรักษำได้ หรื อไม่ ระหว่ ำงกำรรักษำมีสิ่งใดทีต่ ้ องระวัง?
ตอบ:โรคเรื้ อนมียารักษาได้แล้วหากผูป้ ่ วยรับประทานยาตามคาแนะนาของแพทย์ สามารถรักษาโรคเรื้ อนให้หาย
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนที่รับประทานยาแล้วจะไม่เกิดการแพร่ เชื้อ แต่ในช่วงระหว่างการรักษาผูป้ ่ วยห้ามหยุดยาโดย
พลการ หลังรับประทานยาหากมีอาการรู ้สึกไม่สบายควรแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อแพทย์วนิ ิจฉัยสามารถหยุดยา
ได้จึงจะหยุดรับประทานยา

ดังนั้นหากผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนรับประทานยาตรงเวลาตามคาแนะนาของแพทย์

สามารถใช้ชีวติ ประจาวันได้อย่างปกติ

จะป้ องกันคนรอบข้ ำงอย่ ำงไรไม่ ให้ ติดเชื้อโรคเรื้อน?
ตอบ:เนื่ องจากโรคเรื้ อนส่ วนใหญ่ติดต่อผ่านการสัมผัสใกล้ชิดระยะยาวกับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนหรื อติ ดเชื้ อโดยเยื่อบุ
ทางเดินหายใจส่ วนบนและโพรงจมูกได้สัมผัสกับสารคัดหลัง่ จากโพรงจมูกที่มีเชื้ อก่อโรคดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยง
การติดเชื้ อผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนควรปฏิ บตั ิตามคาแนะนาในการรับประทานยาตามเวลาของแพทย์พร้อมทั้งรักษา
สุ ขอนามัยส่ วนตัวที่ดีเช่นเมื่อจามหรื อไอควรใช้ผา้ เช็ดหน้าหรื อกระดาษชาระปิ ดปากและจมูก หากสมาชิกใน
ครอบครัวหรื อผูร้ ่ วมอาศัยมีอาการผิดปกติทางผิวหนัง กรุ ณาไปพบแพทย์คลินิกผิวหนังที่อยูใ่ กล้บา้ นเพื่อให้
แพทย์เฉพาะทางทาการวินิจฉัย ตรวจหาเชื้อและทาการรักษาโดยเร็ ว

แผน DOTS คืออะไร?
ตอบ:DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) แปลตามเสี ย งอ่ า นคื อ “ดอทส์ ” มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ คื อ
คาดหวังผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนรับประทานยาแต่ละเม็ดตามหลักการภายใต้การกากับดูแลอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่
การแพทย์อนามัยหรื อบุคลากรใส่ ใจดอทส์ ที่ผา่ นการฝึ กอบรมพร้อมประเมินผูป้ ่ วยที่ทานยาเข้าไปมีอาการไม่
สบายหรื อผลข้างเคียงหรื อไม่ ช่วยให้ผปู ้ ่ วยสามารถรักษาให้หายสมบูรณ์ ตามเวลาที่กาหนดและยังเป็ นการ

แสดงเจตนารมณ์ของ“ส่ งยาถึงมือทานยาเข้าปากทานแล้วค่อยไป”และเป็ นการป้ องกันเชื้ อโรคประเภทดื้อยา
เกิ ด ขึ้ น ขณะเดี ย วกัน ถื อ ว่า เป็ นวิ ธี ก ารได้ผ ลที่ สุ ด ส าหรั บ ป้ อ งกัน สาธารณชนทุ ก คนและหลี ก เลี่ ย งการ
แพร่ กระจายของโรค

แรงงำนข้ ำมชำติทไี่ ด้ วนิ ิจฉัยเป็ นโรคเรื้อนสำมำรถรับกำรรักษำในไต้ หวันได้ หรื อไม่ ?
ตอบ:หากแรงงานข้า มชาติ ไ ด้รับ การยืนยันป่ วยเป็ นโรคเรื้ อนนายจ้า งสามารถส่ ง “ใบวินิจฉัย ทางแพทย์” และ
“หนังสื อยินยอมรั บการรั กษาแบบการให้ยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย ”
ให้กบั หน่วยงานรับผิดชอบอนามัยในเทศมณฑล(เมือง)เพื่อร้องขอบริ การดอทส์ภายใน 15 วันหลังจากได้รับ
ใบวินิจฉัยทางแพทย์สามารถอยู่รักษาในไต้หวันได้แต่ถ้าแรงงานข้ามชาติ ไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษา
ดอทส์ ต่อเนื่ องถึ ง15วัน(รวม)ขึ้นไปจะถื อว่าการตรวจสุ ขภาพไม่ผ่านเกณฑ์หน่ วยงานอนามัยในพื้นที่ จะไม่
ออกหนังสื อตรวจรับรองพร้อมสาเนาแจ้งกระทรวงแรงงาน(เพื่อเพิกถอนใบอนุ ญาตทางาน)และสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง(เพื่อดาเนินการลงหมายเหตุเป็ นบุคคลต้องห้ามเข้า ไต้หวัน)เมื่อแรงงานข้ามชาติเสร็ จสิ้ นการ
รักษาตามแผนบริ การดอทส์ และหน่วยงานผูร้ ับผิดชอบอนามัยในเทศมณฑล(เมือง)ให้การรับรองว่าผ่านการ
รักษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะถือว่าการตรวจสุ ขภาพผ่านเกณฑ์

ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยโรคเรื้อนต้ องรับกำรตรวจหรื อไม่ ?
ตอบ:เมื่ อผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนได้รับการยืนยันแล้ว เจ้าหน้าที่ หน่ วยงานอนามัยจะช่ วยทาการประเมิ น บุ คคลที่ อาศัย
ร่ วมกับผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนจะต้องรับการตรวจพร้ อมส่ งตัวไปทาการตรวจสอบผูส้ ัมผัสที่ “โรงพยาบาลสาหรับ
ยืนยันและรักษาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อน”

วิธีป้องกันตัวเองเมื่ออยู่กบั ผู้ป่วยโรคเรื้อน?
ตอบ:ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนหลังจากรับประทานยาแล้วจะไม่แพร่ เชื้ อไปสู่ ผอู ้ ื่น ดังนั้นวิธีป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือ ดู แล
ผูป้ ่ วยให้รับ ประทานยาตามกาหนด เพียงแค่ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหาและผูป้ ่ วยเริ่ มรับประทานยารักษาก็ไม่
ต้องกังวลใจเกิ นไปที่จะติดเชื้ อ นอกจากนี้ การดู แลการถ่ายเทของอากาศภายในห้องและนิ สัยสุ ขอนามัยที่ดี
เช่น สุ ขอนามัยในส่ วนของมือและมารยาทในการไอ เป็ นต้น ถือว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่

