認識結核病的問與答-泰文
คำถำมและคำตอบในกำรทำควำมเข้ ำใจกับวัณโรค
วัณโรคติดต่ อกันได้ อย่ ำงไร ?
ตอบ : โดยส่วนใหญ่วณั โรคสามารถติดต่อทางอากาศ ละอองน้ ามูก และน้ าลาย ผูป้ ่ วยวัณโรคที่ติดเชื้อจะขับเชื้อที่มีอยูใ่ นสารคัดหลัง่
กระจายสู่อากาศโดยการไอจามสนทนาและร้องเพลงเป็ นต้นทาให้คนที่สุขภาพแข็งแรงสูดดมเข้าไปจนทาให้ติดเชื้อวัณโรค
ไม่ติดต่อผ่านทางอาหาร และ อุปกรณ์อาหารที่ผปู ้ ่ วยใช้ไม่จาเป็ นต้องผ่านการฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ผปู ้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็ น “วัณโรคนอกปอดชนิดไม่ซบั ซ้อน” จะไม่มีเชื้อติดต่อและจะไม่แพร่ กระจายไปยังผูอ้ ื่น จากมุมมองของการแพร่ เชื้อ
ผูป้ ่ วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ น “วัณโรคปอด” สามารถแบ่งออกเป็ นชนิดแพร่ เชื้อและไม่แพร่ เชื้อ ชนิดแพร่ เชื้อหมายถึง มี
เชื้อแบคทีเรี ยวัณโรคในเสมหะซึ่งสามารถแพร่ เชื้อไปยังผูอ้ ื่นก่อนมีการรับประทานยารักษา ส่วนชนิดไม่แพร่ เชื้อหมายถึงไม่
มีเชื้อแบคทีเรี ยวัณโรคในเสมหะและจะไม่แพร่ เชื้อไปสู่ผอู ้ ื่น
วัณโรคสำมำรถรักษำให้ หำยได้ หรื อไม่ ? ต้องระวังอะไรบ้ ำงในระหว่ ำงกำรรักษำ ?
ตอบ : ยารั กษาวัณโรคปั จจุ บันทันสมัยมาก เพียงรั กษาอย่างดี ก็สามารถหายขาดได้ หากผูป้ ่ วยให้ความร่ วมมื อกับ แพทย์แ ละ
หน่วยงานอนามัยโดยรับประทานยาตามกาหนด กลับไปพบแพทย์ตามเวลาก็สามารถใช้ชีวติ ทางานหรื อไปเรี ยนได้ตามปกติ
ได้ การรักษาโดยทัว่ ไปใช้เวลาประมาณ 6 เดือน แต่บางครั้งแพทย์อาจขยายเวลารักษาตามอาการของผูป้ ่ วย เพื่อมัน่ ใจรักษาได้
อย่างสาเร็ จแนะนาให้ผูต้ ิดเชื้ อวัณโรคพยายามพักฟื้ นในบ้าน เข้าร่ วมทานยาตามดอทส์ สวมหน้ากากอนามัย ระดับทาง
การแพทย์ข้ ึนไปและหลีกเลี่ยงสถานที่ สาธารณะที่มีผคู ้ นหนาแน่นในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการเริ่ มทานยา จนกว่าทานยา
ตามกาหนดครบ 2 สัปดาห์ หรื อผลการตรวจเสมหะเป็ นลบแล้ว จึงสามารถใช้ชีวติ ได้ตามปกติ
สำมำรถป้องกันคนรอบข้ ำงไม่ ให้ ตดิ เชื้อวัณโรคได้ อย่ ำงไร ?
ตอบ : เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ เชื้อสู่ คนรอบข้าง ผูป้ ่ วยวัณโรคควรปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์ในการรับประทานยาตามกาหนด
พร้อมทั้งรักษาสุ ขอนามัยส่ วนบุคคลที่ดี เช่น เมื่อจามหรื อไอให้ใช้ผา้ เช็ดหน้าหรื อกระดาษชาระปิ ดปากและจมูก เสมหะที่
คลายออกให้ใช้กระดาษชาระห่อให้ดีแล้วทิ้งลงชักโครกและดูแลการถ่ายเทอากาศภายในห้องให้ดี
อะไรคือแผน DOTS ?
ตอบ : DOTS (Directly Observed Treatment, Short Course) แปลตามเสี ยงสะกด “ดอทส์” มีวตั ถุประสงค์คือ คาดหวังผูป้ ่ วยวัณโรค
รับประทานยาแต่ละเม็ดตามหลักการภายใต้การกากับดูแลอย่างเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อนามัย หรื อบุคลากรใส่
ใจดอทส์ที่ผ่านการฝึ กอบรม พร้อมช่วยประเมินผูป้ ่ วยที่ทานยาเข้าไปมีอาการไม่สบายหรื อผลข้างเคียงหรื อไม่ ทาให้ผปู ้ ่ วย
สามารถรักษาให้หายสมบูรณ์ตามเวลาที่กาหนด และยังเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ของ “ส่ งยาถึงมือ ทานยาเข้าปากทานแล้ว
ค่อยไป”และเป็ นการป้ องกันเชื้ อโรคประเภทดื้ อยาเกิ ดขึ้ น ขณะเดี ยวกันถื อว่าเป็ นวิธีก ารที่ ได้ผ ลที่ สุด ส าหรั บป้ อ งกัน
สาธารณชนทุกคนและหลีกเลี่ยงการแพร่ กระจายของโรค

แรงงำนข้ ำมชำติทไี่ ด้ รับกำรยืนยันป่ วยเป็ นวัณโรคหรื อเยื่อหุ้มปอดอักเสบจากวัณโรคสำมำรถรับกำรรักษำในไต้ หวันได้ หรื อไม่ ?
ตอบ : หากแรงงานข้ามชาติได้รับการยืนยันว่าป่ วยเป็ นวัณโรคหรื อเยื่อหุ ้มปอดอักเสบจากวัณโรค (ยกเว้นกรณี การดื้ อยาหลาย
ขนาน) นายจ้างจะต้องส่ ง “ใบวินิจฉัยทางแพทย์” , “หนังสื อยินยอมรับการรักษาแบบการให้ยาระยะสั้นภายใต้การสังเกต
โดยตรงจากเจ้าหน้าที่กรมอนามัย” ให้กบั หน่วยงานรับผิดชอบอนามัยในเมืองปกครองโดยตรง เทศมณฑล (เมือง) เพื่อร้อง
ขอบริ การดอทส์ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับใบวินิจฉัยทางแพทย์ สามารถอยูใ่ นไต้หวันเพื่อรับการรักษาได้ แต่ถา้ แรงงาน
ข้ามชาติไม่ให้ความร่ วมมือในการรักษาตามดอทส์ต่อเนื่ องถึง 15 วัน(รวม) ขึ้นไป หรื อถูกวินิจฉัยเป็ นวัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานในภายหลัง จะถือว่าการตรวจสุ ขภาพไม่ผ่านเกณฑ์ หน่วยงานอนามัยในพื้นที่จะไม่ออกหนังสื อรับรองให้พร้อมแจ้ง
ทางกระทรวงแรงงาน (เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตทางาน) และสานักงานตรวจคนเข้าเมือง (เพื่อดาเนิ นการลงหมายเหตุเป็ น
บุคคลต้องห้ามเข้าไต้หวัน) เมื่อแรงงานข้ามชาติเสร็ จสิ้ นการรักษาตามแผนบริ การดอทส์ และหน่ วยงานอนามัยในเมือง
ปกครองโดยตรง เทศมณฑล (เมือง) ให้การรับรองว่าผ่านการรักษาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะถือว่าการตรวจสุขภาพผ่านเกณฑ์
ผู้สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคต้ องรับกำรตรวจหรื อไม่ ?
ตอบ : หลังจากผูป้ ่ วยได้รับการตรวจยืนยันเป็ นวัณโรคแล้ว เจ้าหน้าที่ หน่วยงานอนามัยจะทาการประเมิน ผูส้ ัมผัสจะต้องรับการ
ตรวจหากเข้าข่ายตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.ผูท้ ี่อาศัยร่ วมกับผูป้ ่ วยวัณโรค
2.ผูท้ ี่สมั ผัสกับผูป้ ่ วยวัณโรคเป็ นเวลานานกว่า 8 ชัว่ โมง (รวม) ใน 1 วันหรื อสะสมมากกว่า 40 ชัว่ โมง (รวม) ในช่วง
ระยะเวลาที่สามารถแพร่ เชื้อได้
3.บุคคลอื่นๆ ที่จาเป็ นต้องตรวจในกรณี ได้สมั ผัสกับผูป้ ่ วยซึ่งจะถูกดาเนินการแล้วแต่กรณี
วิธีป้องกันตัวเองเมื่ออยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค ?
ตอบ : ปั จจุบนั ยารักษาวัณโรคมีประสิ ทธิ ภาพที่ดีมากเพียงผูป้ ่ วยรับประทานยาตามกาหนด การแพร่ เชื้อก็จะลดลง ปั จจุบนั ยารักษา
วัณโรคมีประสิ ทธิภาพที่ดีมากเพียงผูป้ ่ วยรับประทานยาตามกาหนด การแพร่ เชื้อก็จะลดลงวิธีการที่ดีที่สุดในการดูแลสุ ขภาพ
ตัวเอง คือการดูแลผูป้ ่ วยทานยาสม่าเสมอหรื อไม่ หากผูท้ ี่สัมผัสกับผูป้ ่ วยเป็ นเวลานาน ควรให้ความร่ วมมือกับหน่วยงาน
อนามัยผูใ้ กล้ชิดผูป้ ่ วย ควรดาเนิ นการตรวจสอบด้วยเอ็กซ์เรย์ทรวงอก และทาการตรวจสอบการติดเชื้อวัณโรคในระยะแฝง
เพิ่มเติมตามความสามารถในการแพร่ เชื้อของเสมหะของผูป้ ่ วยวัณโรค ผูท้ ี่ผลตรวจสอบเป็ นบวก กรุ ณาให้ความร่ วมมือใน
การส่ งตัวเพื่อประเมินการติดเชื้ อและการรักษาวัณโรคในระยะแฝงของหน่ วยงานอนามัย เพื่อปกป้ องสุ ขภาพของตนเอง
ป้ องกันการแสดงอาการของวัณโรค หากตรวจร่ างกายไม่มีปัญหาใดๆและผูป้ ่ วยเริ่ มรับการทานยาตามปรกติ ก็ไม่ตอ้ งกังวล
ปั ญหาการแพร่ ระบาดของโรค นอกจากนี้ อากาศภายในที่พกั ควรถ่ายเทได้สะดวก สิ่ งสาคัญคือควรปฏิบตั ิสุขอนามัยส่ วน
บุคคลและมารยาทในการไอก็สาคัญเช่นกัน

