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โรคตับอกัเสบซี – 1. เร่ืองอะไรบ้างทีท่่านจ าเป็นต้องทราบ 

1.1 โรคตบัอกัเสบซีคืออะไร 

1.2 โรคตบัอกัเสบซีเหมือนกบัโรคตบัอกัเสบ เอ และบี หรือไม่ 

1.3 ท่านติดโรคตบัอกัเสบซีไดอ้ยา่งไร 

1.4 โรคตบัอกัเสบซีมีผลต่อร่างกายอยา่งไร 

1.5 การตรวจหาโรคตบัอกัเสบซี 

1.6 โรคตบัอกัเสบซีกบัสุขภาพส่วนตวั 

1.7 การรักษาโรคตบัอกัเสบซี 

1.8 การป้องกนัโรคตบัอกัเสบซีในชุมชน 

1.9 การช่วยเหลือและเขา้ใจ 

1.10 ถา้ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม 

1.1 โรคตับอกัเสบซีคืออะไร 

“โรคตบัอกัเสบ” หมายถึงการอกัเสบของตบั อนัเน่ืองมาจากสารเคมี การเสพยาเสพติด การด่ืมสุรามากเกินไป หรือเช้ือ

ไวรัสต่างๆ โรคตบัอกัเสบซีน้ีเกิดจากเช้ือไวรัสตบัอกัเสบชนิดซี 

1.2 โรคตับอกัเสบซีเหมือนกับโรคตับอกัเสบ เอ และบี หรือไม่ 

โรคตบัอกัเสบเอ บีและซี เกิดจากเช้ือไวรัสต่างชนิดกนัซ่ึงลว้นแต่ท าใหเ้กิดอาการอกัเสบของตบัได ้ เช้ือไวรัสแต่ละชนิดน้ี

ติดต่อกนัไดห้ลายวธีิ ท่านสามารถฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบชนิดเอและบีได ้ แต่ยงัไม่มีวคัซีนป้องกนัโรคตบัอกัเสบ 

ชนิดซี ท่านอาจติดเช้ือไวรัสตบัอกัเสบต่างชนิดกนัไดใ้นเวลาเดียวกนั  

ประมาณ 1 ใน 100 คนออสเตรเลีย และทัว่โลก มีเช้ือโรคตบัอกัเสบซี หลายๆคนไม่รู้วา่ตนเองมีเช้ือน้ี เน่ืองจากตอ้งใช้

เวลาหลายปีกวา่อาการของโรคจะปรากฎ 

1.3 ท่านติดโรคตับอกัเสบซีได้อย่างไร 

โรคตบัอกัเสบซี ติดต่อจากเลือดของผูท่ี้มีเช้ือโรคน้ีเขา้สู่กระแสเลือดของอีกคนหน่ึง  เรียกการติดต่อน้ีวา่ การสมัผสั

ระหวา่งเลือดต่อเลือด  แมว้า่ปริมาณเลือดจะนอ้ยมากจนมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า แต่โรคน้ีก็สามารถแพร่ไปได ้มีความเช่ือ

ท่ีไม่ถูกตอ้ง เก่ียวกบัการแพร่ระบาดของโรคน้ี ดงันั้น ท่านตอ้งจดจ าไวว้า่  

ท่านสามารถติดโรคตบัอกัเสบซีจาก 

HCV – What you need to know 
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กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง   

 ในหลายๆประเทศ วธีิการติดโรคตบัอกัเสบซีเกิดข้ึนจาก อุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละทนัตกรรม ท่ีไม่ไดผ้า่นการท า

ความสะอาดฆ่าเช้ือโรคและการรักษาทางแผนโบราณท่ีใชว้ธีิกรีดเจาะผิวหนงั ในประเทศออสเตรเลีย การบริจาคเลือด 

การฉีดวคัซีน และกระบวนการทางแพทยไ์ดผ้า่นการตรวจสอบและถือวา่ปลอดภยั 

 การใชอุ้ปกรณ์ฉีดยาท่ีคนอ่ืนใชแ้ลว้ รวมทั้งการฉีดสารสเตอรอยดเ์ป็นวธีีแพร่โรคตบัอกัเสบซี ท่ีพบไดท้ัว่ไปใน

ประเทศออสเตรเลีย 

 การสกั หรือเจาะร่างกาย ดว้ยอุปกรณ์ท่ีไม่ไดผ้า่นการฆ่าเช้ือ  

กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต ่า  

 เจา้หนา้ท่ีอนามยั ท่ีถูกเขม็ฉีดยาต า 

 การผา่นเช้ือจากแม่สู่ลูก ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในระยะตั้งครรภห์รือระหวา่งคลอด 

 การถ่ายเลือดในประเทศออสเตรเลีย ก่อนปี 1990 

 การใชส่ิ้งของเคร่ืองใชข้องคนอ่ืนซ่ึงอาจมีเลือดติดอยู ่เช่น มีดโกน และแปรงสีฟัน   

 การติดต่อทางเลือดในระหวา่งมีเพศสมัพนัธ์ 

 โดนต าจากเขม็ฉีดยาเสพติดทีท้ิงไวต้ามท่ีสาธารณะ 

โรคตบัอกัเสบซีเกิดข้ึนในทุกๆประเทศทัว่โลก การเส่ียงต่อการติดโรคมีทั้งในออสเตรเลียและประเทศบา้นเกิดของท่าน 

ท่านไม่สามารถติดโรคตบัอกัเสบซีไดจ้าก 

 การใชห้อ้งน ้ าร่วมกนั 

 การใชภ้าชนะในการรับประทานอาหาร และด่ืมร่วมกนั 

 การไอ จาม และการจูบกอด 

 การวา่ยน ้ าในสระเดียวกนั 

 ยงุ หรือแมลงสตัวก์ดัต่อย 
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1.4 โรคตับอกัเสบซีมีผลต่อร่างกายอย่างไร 

 จากจ านวน 100 คนท่ีติดโรคตบัอกัเสบซี 
 หน่ึงในส่ีของจ านวนน้ี ร่างกายจะสามารถก าจดัไวรัสไปไดเ้อง ภายใน 12 เดือนแรก 
 75 เปอร์เซ็นตท่ี์เหลือจะยงัคงมีเช้ือไวรัสในร่างกายแต่อาจไม่แสดงอาการ 
 ถา้ไม่ไดรั้บการบ าบดัรักษา ประมาณ 30 คนจะแสดงอาการต่างๆ ท่ีสงัเกตไดร้ะหวา่ง 10-15 ปีหลงัจากติดเช้ือ 
 เม่ือ 20 ปีผา่นไปโดยไม่ไดรั้บการรักษา, ประมาณ 10คน จะมีอาการตบัอกัเสบรุนแรง ในหา้คนเหล่านั้นจะมีอาการตบั

ลม้เหลวหรือมะเร็งตบั 
 

หลายคนไม่มีอาการของโรคตบัอกัเสบซี แต่ถา้เกิดมีอาการข้ึนมา  อาการท่ีพบบ่อยสุดคือ อ่อนเพลีย (เม่ือยลา้)  คล่ืนไส ้

ปวดบริเวณช่องทอ้ง 

1.5 การตรวจหาโรคตับอกัเสบซี 

ท่านควรไปตรวจหาโรคตบัอกัเสบซี ถา้ 

 ท่านเคยไดรั้บการถ่ายเลือด ฉีดวคัซีน หรือผา่นกระบวนการทางแพทยใ์นประเทศอ่ืน และท่านไม่มัน่ใจวา่อุปกรณ์

การแพทยเ์หล่านั้นไดผ้า่นการท าความสะอาดฆ่าเช้ือหรือไม่ 

 ท่านเคยไดรั้บการรักษาทางแผนโบราณ การสกัเจาะร่างกายดว้ยอุปกรณ์ท่ีท่านไม่มัน่ใจวา่ ไดผ้า่นการท าความสะอาด

ฆ่าเช้ือมาแลว้หรือไม่ 

 ท่านเคยฉีดยาเสพติด (รวมทั้งสารสเตอรอยด)์ หรือใชอุ้ปกรณ์ฉีดยาร่วมกบัผูอ่ื้นหรือช่วยผูอ่ื้นฉีดยา 

 ท่านเคยอยูใ่นสถานคุมขงั และฉีดยาเสพติด รวมทั้งสารสเตอรอยด ์หรือใชอุ้ปกรณ์ในการฉีดยาร่วมกบัผูอ่ื้น หรือเคย

สกั เจาะร่างกาย รวมทั้งใชมี้ดโกน และแปรงสีฟันร่วมกบัผูอ่ื้น 

 ท่านไม่แน่ใจวา่อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสกั เจาะร่างกายของท่าน ไดผ้า่นการฆ่าเช้ือมาแลว้          

 ท่านเคยรับการถ่ายเลือด ในประเทศออสเตรเลีย ก่อนเดือนกมุภาพนัธ์ 1990  

วธีิเดียวที่ีจะทราบวา่ท่านมีโรคตบัอกัเสบซีหรือไม่ ก็คือ การไปตรวจเลือด ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดพร้อม

ขั้นตอน  

การตรวจเลือดเพ่ือหาโรคตบัอกัเสบซีไดจ้ากแพทยข์องท่านหรือแพทยท์ัว่ไป 
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ท่านสามารถขอใชบ้ริการล่ามทางสุขภาพ ล่ามจะไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของตวัท่านแก่ผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

จากท่าน  

มีคลินิกสุขภาพทางเพศบางทีบริการการรักษาใหท่้านไดฟ้รีและเก็บขอ้มูล 

ของท่านไวเ้ป็นความลบั และท่านไม่ตอ้งแสดงบตัรเมดิแคร์ 

1.6 โรคตับอกัเสบซีกบัสุขภาพส่วนตัว 

ถา้ท่านป่วยเป็นโรคตบัอกัเสบซี ท่านจ าเป็นตอ้งรับการตรวจรักษาจากแพทยเ์ป็นประจ าและพยายามรักษาสุขภาพให้

สมบูรณ์ แขง็แรงอีกดว้ย 

ถา้พบวา่ท่านเป็นโรคตบัอกัเสบซี สภาโรคตบัอกัเสบซี (Hepatitis C Council)ในรัฐท่ีท่านอาศยัอยู ่สามารถใหข้อ้มูล และ

ความช่วยเหลือแก่ท่านได ้

1.7 การรักษาโรคตับอกัเสบซี 

มีการรักษาแบบใหม่เพ่ือรักษาโรคตบัอกัเสบซีซ่ึงถือวา่มีประสิทธิภาพ ง่ายในการปฏิบติัและมีผลขา้งเคียงเพียงเลก็นอ้ย 

ไม่เพียงแค่การรักษาแบบใหม่ท่ีมีโอกาส 90-95%ในการรักษาโรคตบัอกัเสบซีใหห้ายขาด ระยะเวลาในการรักษายงัสั้นกวา่

เก่าอีกดว้ย 

แพทยท์ัว่ไปและผูเ้ช่ียวชาญทางเฉพาะสามารถท่ีจะก าหนดยารักษา ใหไ้ด ้ซ่ึงท าใหง่้ายข้ึนส าหรับคนท่ีรับการรักษา 

การรักษาแบบใหม่เรียกวา่ ไดเรค-แอคติ้ง แอนติไวรัล (direct-acting antivirals) หรือ ดีเอเอ (DAAs) และเป็นยาแบบเมด็ 

ในบางกรณี ยาอ่ืนๆ เรียกวา่ Ribavirin และ Pegylated Interferon อาจจะถูกใชร้วมในการรักษา Pegylated Interferon ใชโ้ดย

การฉีดยา 

การรักษาใชเ้วลาระหวา่ง 8 ถึง 24 สปัดาห์ และถูกแนะน าส าหรับ ทุกคนท่ีเป็นโรคตบัอกัเสบซี 

1.8 การป้องกนัโรคตับอกัเสบซีในชุมชน 

ทัว่โลก มีการป้องกนัการแพร่โรคตบัอกัเสบซี โดย 

 ตรวจสอบการรับบริจาคเลือด 

 จดัหาอุปกรณ์การฉีดยาท่ีผา่นการฆ่าเช้ือแลว้ และใหค้วามรู้แก่กลุ่มผูใ้ชย้าเสพติด (ลดโอกาสในการติดเช้ือ) 

 ท าความสะอาดอุปกรณ์ทางการแพทย ์ทั้งในแผนปัจจุบนัและแผนโบราณ 
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 ท าความสะอาดฆ่าเช้ือ เคร่ิองมืออุปกรณท่ีใชใ้นการสกัเจาะร่างกาย ก่อนน ามาใช ้

โครงการเขม็และกระบอกฉีดยา (NSP) ไดช่้วยลดอนัตรายจากการฉีดยาเสพติด ทั้งในประเทศออสเตรเลียและประเทศ

อ่ืนๆ ทัว่โลก 

มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ โครงการเขม็และกระบอกฉีดยาในประเทศออสเตรเลีย ประสบความส าเร็จในการป้องกนัการ

แพร่เช้ือของโรคตบัอกัเสบซี  ความส าเร็จน้ีช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากโรคตบัอกัเสบซีทั้งในระดบับุคคล ครอบครัว และ

ชุมชนไดด้ว้ย   รวมทั้งยงัช่วยประหยดังบประมาณดา้นสาธารณสุขไดห้ลายพนัลา้นเหรียญออสเตรเลีย * 

1.9 ช่วยเหลอืและเข้าใจ  

โรคตบัอกัเสบซี ก่อใหเ้กิดการดูหม่ินเหยยีดหยามและเขา้ใจผดิ ท าใหผู้ติ้ดโรคเกิดความละอายและแยกตวัออกจากสงัคม 

ก าลงัใจและความเขา้ใจจากครอบครัว เพื่อนฝงูและชุมชน จะเป็นแรงกระตุน้ใหผู้ป่้วยมีก าลงัใจในการด าเนินชีวติต่อไปได ้

ในสงัคม 

ปัญหาใหญ่ท่ีสุดของผูติ้ดโรคตบัอกัเสบซี ก็คือ จะบอกใหใ้ครทราบไดบ้า้ง ถา้มีใครบอกท่านวา่ เขาเป็นโรคตบัอกัเสบซี  

ท่าน ตอ้งไม่บอกคนอ่ืนต่อไป นอกจากจะไดรั้บอนุญาต เพราะจะเป็นการท าลายความไวว้างใจท่ีมีต่อกนั ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด

ความบาดหมางใจกนัได ้

ในประเทศออสเตรเลีย เป็นการผดิกฎหมายท่ีจะเลือกปฏิบติัต่อบุคคลท่ีมีโรคตบัอกัเสบซี ทั้งน้ีรวมถึงการรับจา้งงานดว้ย 

ท่านไม่จ าเป็นตอ้งบอกใครถา้ท่านติดโรคตบัอกัเสบซี นอกจากท่านจะท าประกนัชีวติ หรือบริจาคเลือด 

เจา้หนา้ท่ีบริการดา้นสุขภาพไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลสุขภาพของท่านได ้หากท่านไม่อนุญาต 

สภาโรคตบัอกัเสบซี ในรัฐท่ีท่านอาศยัอยู ่สามารถใหข้อ้มูลและช่วยเหลือท่านในเร่ืองท่ีจะเปิดเผยอาการป่วยของท่าน การ

ถูกเลือกปฏิบติัในท่ีท างานและการช่วยจดัหางานท า บริการน้ีเก็บรักษาขอ้มูลของท่านเป็นความลบั 

1.10 ถ้าต้องการข้อมูลเพิม่เติม 

หากท่านตอ้งการล่ามภาษาไทย โปรดติดต่อหน่วยบริการล่ามและการแปล (Translating and Interpreting Service - TIS)  

โทร 131 450 (ค่าบริการโทรในอตัราโทรทอ้งถ่ิน) 

*Commonwealth Department of Health and Ageing: Return to investment 2:  Evaluating the cost-effectiveness of needle and syringe programs in Australia 2009 


