HCV – What you need to know
(Language: Thai)
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1.7 การรักษาโรคตับอักเสบซี
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1.1 โรคตับอักเสบซีคืออะไร
“โรคตับอักเสบ” หมายถึงการอักเสบของตับ อันเนื่องมาจากสารเคมี การเสพยาเสพติด การดื่มสุรามากเกินไป หรื อเชื้อ
ไวรัสต่างๆ โรคตับอักเสบซีน้ ีเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี

1.2 โรคตับอักเสบซีเหมือนกับโรคตับอักเสบ เอ และบี หรือไม่
โรคตับอักเสบเอ บีและซี เกิดจากเชื้อไวรัสต่างชนิดกันซึ่งล้วนแต่ทาให้เกิดอาการอักเสบของตับได้ เชื้อไวรัสแต่ละชนิดนี้
ติดต่อกันได้หลายวิธี ท่านสามารถฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคตับอักเสบชนิดเอและบีได้ แต่ยงั ไม่มีวคั ซีนป้ องกันโรคตับอักเสบ
ชนิดซี ท่านอาจติดเชื้อไวรัสตับอักเสบต่างชนิดกันได้ในเวลาเดียวกัน
ประมาณ 1 ใน 100 คนออสเตรเลีย และทัว่ โลก มีเชื้อโรคตับอักเสบซี หลายๆคนไม่รู้วา่ ตนเองมีเชื้อนี้ เนื่องจากต้องใช้
เวลาหลายปี กว่าอาการของโรคจะปรากฎ

1.3 ท่านติดโรคตับอักเสบซีได้ อย่างไร
โรคตับอักเสบซี ติดต่อจากเลือดของผูท้ ี่มีเชื้อโรคนี้เข้าสู่กระแสเลือดของอีกคนหนึ่ง เรี ยกการติดต่อนี้วา่ การสัมผัส
ระหว่างเลือดต่อเลือด แม้วา่ ปริ มาณเลือดจะน้อยมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่โรคนี้ก็สามารถแพร่ ไปได้ มีความเชื่อ
ที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของโรคนี้ ดังนั้น ท่านต้องจดจาไว้วา่
ท่านสามารถติดโรคตับอักเสบซีจาก
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กลุ่มที่มีความเสี่ ยงสูง
 ในหลายๆประเทศ วิธีการติดโรคตับอักเสบซีเกิดขึ้นจาก อุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม ที่ไม่ได้ผา่ นการทา
ความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและการรักษาทางแผนโบราณที่ใช้วธิ ีกรี ดเจาะผิวหนัง ในประเทศออสเตรเลีย การบริ จาคเลือด
การฉี ดวัคซีน และกระบวนการทางแพทย์ได้ผา่ นการตรวจสอบและถือว่าปลอดภัย
 การใช้อุปกรณ์ฉีดยาที่คนอื่นใช้แล้ว รวมทั้งการฉี ดสารสเตอรอยด์เป็ นวีธีแพร่ โรคตับอักเสบซี ที่พบได้ทวั่ ไปใน
ประเทศออสเตรเลีย
 การสัก หรื อเจาะร่ างกาย ด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผา่ นการฆ่าเชื้อ
กลุ่มที่มีความเสี่ ยงต่า
 เจ้าหน้าที่อนามัย ที่ถูกเข็มฉี ดยาตา
 การผ่านเชื้อจากแม่สู่ลูก ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์หรื อระหว่างคลอด
 การถ่ายเลือดในประเทศออสเตรเลีย ก่อนปี 1990
 การใช้สิ่งของเครื่ องใช้ของคนอื่นซึ่งอาจมีเลือดติดอยู่ เช่น มีดโกน และแปรงสี ฟัน
 การติดต่อทางเลือดในระหว่างมีเพศสัมพันธ์
 โดนตาจากเข็มฉี ดยาเสพติดทีทิ้งไว้ตามที่สาธารณะ
โรคตับอักเสบซีเกิดขึ้นในทุกๆประเทศทัว่ โลก การเสี่ ยงต่อการติดโรคมีท้ งั ในออสเตรเลียและประเทศบ้านเกิดของท่าน
ท่านไม่สามารถติดโรคตับอักเสบซีได้จาก
 การใช้หอ้ งน้ าร่ วมกัน
 การใช้ภาชนะในการรับประทานอาหาร และดื่มร่ วมกัน
 การไอ จาม และการจูบกอด
 การว่ายน้ าในสระเดียวกัน
 ยุง หรื อแมลงสัตว์กดั ต่อย
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1.4 โรคตับอักเสบซีมีผลต่ อร่ างกายอย่างไร






จากจานวน 100 คนที่ติดโรคตับอักเสบซี
หนึ่งในสี่ ของจานวนนี้ ร่ างกายจะสามารถกาจัดไวรัสไปได้เอง ภายใน 12 เดือนแรก
75 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือจะยังคงมีเชื้อไวรัสในร่ างกายแต่อาจไม่แสดงอาการ
ถ้าไม่ได้รับการบาบัดรักษา ประมาณ 30 คนจะแสดงอาการต่างๆ ที่สงั เกตได้ระหว่าง 10-15 ปี หลังจากติดเชื้อ
เมื่อ 20 ปี ผ่านไปโดยไม่ได้รับการรักษา, ประมาณ 10คน จะมีอาการตับอักเสบรุ นแรง ในห้าคนเหล่านั้นจะมีอาการตับ
ล้มเหลวหรื อมะเร็ งตับ

หลายคนไม่มีอาการของโรคตับอักเสบซี แต่ถา้ เกิดมีอาการขึ้นมา อาการที่พบบ่อยสุดคือ อ่อนเพลีย (เมื่อยล้า) คลื่นไส้
ปวดบริ เวณช่องท้อง

1.5 การตรวจหาโรคตับอักเสบซี
ท่านควรไปตรวจหาโรคตับอักเสบซี ถ้า
 ท่านเคยได้รับการถ่ายเลือด ฉี ดวัคซีน หรื อผ่านกระบวนการทางแพทย์ในประเทศอื่น และท่านไม่มน่ั ใจว่าอุปกรณ์
การแพทย์เหล่านั้นได้ผา่ นการทาความสะอาดฆ่าเชื้อหรื อไม่
 ท่านเคยได้รับการรักษาทางแผนโบราณ การสักเจาะร่ างกายด้วยอุปกรณ์ที่ท่านไม่มนั่ ใจว่า ได้ผา่ นการทาความสะอาด
ฆ่าเชื้อมาแล้วหรื อไม่
 ท่านเคยฉี ดยาเสพติด (รวมทั้งสารสเตอรอยด์) หรื อใช้อุปกรณ์ฉีดยาร่ วมกับผูอ้ ื่นหรื อช่วยผูอ้ ื่นฉี ดยา
 ท่านเคยอยูใ่ นสถานคุมขัง และฉี ดยาเสพติด รวมทั้งสารสเตอรอยด์ หรื อใช้อุปกรณ์ในการฉี ดยาร่ วมกับผูอ้ ื่น หรื อเคย
สัก เจาะร่ างกาย รวมทั้งใช้มีดโกน และแปรงสี ฟันร่ วมกับผูอ้ ื่น
 ท่านไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสัก เจาะร่ างกายของท่าน ได้ผา่ นการฆ่าเชื้อมาแล้ว
 ท่านเคยรับการถ่ายเลือด ในประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 1990
วิธีเดียวทีี ่จะทราบว่าท่านมีโรคตับอักเสบซีหรื อไม่ ก็คือ การไปตรวจเลือด ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดพร้อม
ขั้นตอน
การตรวจเลือดเพื่อหาโรคตับอักเสบซีได้จากแพทย์ของท่านหรื อแพทย์ทวั่ ไป

SECTION>HCV01HEPATITIS C: WHAT YOU NEED TO KNOW LANGUAGE>THAI DATE REVISED>JULY 2016 Page>3 of 5

ท่านสามารถขอใช้บริ การล่ามทางสุขภาพ ล่ามจะไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดของตัวท่านแก่ผอู ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากท่าน
มีคลินิกสุขภาพทางเพศบางทีบริ การการรักษาให้ท่านได้ฟรี และเก็บข้อมูล
ของท่านไว้เป็ นความลับ และท่านไม่ตอ้ งแสดงบัตรเมดิแคร์

1.6 โรคตับอักเสบซีกบั สุ ขภาพส่ วนตัว
ถ้าท่านป่ วยเป็ นโรคตับอักเสบซี ท่านจาเป็ นต้องรับการตรวจรักษาจากแพทย์เป็ นประจาและพยายามรักษาสุขภาพให้
สมบูรณ์ แข็งแรงอีกด้วย
ถ้าพบว่าท่านเป็ นโรคตับอักเสบซี สภาโรคตับอักเสบซี (Hepatitis C Council)ในรัฐที่ท่านอาศัยอยู่ สามารถให้ขอ้ มูล และ
ความช่วยเหลือแก่ท่านได้

1.7 การรักษาโรคตับอักเสบซี
มีการรักษาแบบใหม่เพื่อรักษาโรคตับอักเสบซีซ่ ึงถือว่ามีประสิ ทธิภาพ ง่ายในการปฏิบตั ิและมีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย
ไม่เพียงแค่การรักษาแบบใหม่ที่มีโอกาส 90-95%ในการรักษาโรคตับอักเสบซีให้หายขาด ระยะเวลาในการรักษายังสั้นกว่า
เก่าอีกด้วย
แพทย์ทว่ั ไปและผูเ้ ชี่ยวชาญทางเฉพาะสามารถที่จะกาหนดยารักษา ให้ได้ ซึ่งทาให้ง่ายขึ้นสาหรับคนที่รับการรักษา
การรักษาแบบใหม่เรี ยกว่า ไดเรค-แอคติ้ง แอนติไวรัล (direct-acting antivirals) หรื อ ดีเอเอ (DAAs) และเป็ นยาแบบเม็ด
ในบางกรณี ยาอื่นๆ เรี ยกว่า Ribavirin และ Pegylated Interferon อาจจะถูกใช้รวมในการรักษา Pegylated Interferon ใช้โดย
การฉี ดยา
การรักษาใช้เวลาระหว่าง 8 ถึง 24 สัปดาห์ และถูกแนะนาสาหรับ ทุกคนที่เป็ นโรคตับอักเสบซี

1.8 การป้องกันโรคตับอักเสบซีในชุ มชน
ทัว่ โลก มีการป้ องกันการแพร่ โรคตับอักเสบซี โดย
 ตรวจสอบการรับบริ จาคเลือด
 จัดหาอุปกรณ์การฉี ดยาที่ผา่ นการฆ่าเชื้อแล้ว และให้ความรู ้แก่กลุ่มผูใ้ ช้ยาเสพติด (ลดโอกาสในการติดเชื้อ)
 ทาความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งในแผนปั จจุบนั และแผนโบราณ
SECTION>HCV01HEPATITIS C: WHAT YOU NEED TO KNOW LANGUAGE>THAI DATE REVISED>JULY 2016 Page>4 of 5

 ทาความสะอาดฆ่าเชื้อ เคริ่ องมืออุปกรณที่ใช้ในการสักเจาะร่ างกาย ก่อนนามาใช้
โครงการเข็มและกระบอกฉีดยา (NSP) ได้ช่วยลดอันตรายจากการฉี ดยาเสพติด ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศ
อื่นๆ ทัว่ โลก
มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่า โครงการเข็มและกระบอกฉีดยาในประเทศออสเตรเลีย ประสบความสาเร็ จในการป้ องกันการ
แพร่ เชื้อของโรคตับอักเสบซี ความสาเร็ จนี้ช่วยลดปั ญหาที่เกิดจากโรคตับอักเสบซีท้ งั ในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนได้ดว้ ย รวมทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณด้านสาธารณสุขได้หลายพันล้านเหรี ยญออสเตรเลีย *

1.9 ช่ วยเหลือและเข้ าใจ
โรคตับอักเสบซี ก่อให้เกิดการดูหมิ่นเหยียดหยามและเข้าใจผิด ทาให้ผตู ้ ิดโรคเกิดความละอายและแยกตัวออกจากสังคม
กาลังใจและความเข้าใจจากครอบครัว เพื่อนฝูงและชุมชน จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ผปู ้ ่ วยมีกาลังใจในการดาเนินชีวติ ต่อไปได้
ในสังคม
ปั ญหาใหญ่ที่สุดของผูต้ ิดโรคตับอักเสบซี ก็คือ จะบอกให้ใครทราบได้บา้ ง ถ้ามีใครบอกท่านว่า เขาเป็ นโรคตับอักเสบซี
ท่าน ต้องไม่บอกคนอื่นต่อไป นอกจากจะได้รับอนุญาต เพราะจะเป็ นการทาลายความไว้วางใจที่มีต่อกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความบาดหมางใจกันได้
ในประเทศออสเตรเลีย เป็ นการผิดกฎหมายที่จะเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลที่มีโรคตับอักเสบซี ทั้งนี้รวมถึงการรับจ้างงานด้วย
ท่านไม่จาเป็ นต้องบอกใครถ้าท่านติดโรคตับอักเสบซี นอกจากท่านจะทาประกันชีวติ หรื อบริ จาคเลือด
เจ้าหน้าที่บริ การด้านสุขภาพไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลสุขภาพของท่านได้ หากท่านไม่อนุญาต
สภาโรคตับอักเสบซี ในรัฐที่ท่านอาศัยอยู่ สามารถให้ขอ้ มูลและช่วยเหลือท่านในเรื่ องที่จะเปิ ดเผยอาการป่ วยของท่าน การ
ถูกเลือกปฏิบตั ิในที่ทางานและการช่วยจัดหางานทา บริ การนี้เก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็ นความลับ

1.10 ถ้ าต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม
หากท่านต้องการล่ามภาษาไทย โปรดติดต่อหน่วยบริ การล่ามและการแปล (Translating and Interpreting Service - TIS)
โทร 131 450 (ค่าบริ การโทรในอัตราโทรท้องถิ่น)
*Commonwealth Department of Health and Ageing: Return to investment 2: Evaluating the cost-effectiveness of needle and syringe programs in Australia 2009
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